
PIETROASA-I NYAKÉK ROVÁSFELIRATA

Tavaly október 14-n értesített Barabássy Miklós, hogy a Debreceni Déri Múzeumban volt egy „Ősi 
arany- és ezüstkincsek Romániából” című időszaki kiállítás (2017. július 11- október 15.),  ahol 
mintegy 1065 tárgyat mutattak be. Mint írja: „megvettem a Katalógust1, mert én Marosvásárhelyről 
származom  és  románul  végeztem  az  egyetemet.  Az  egyik  oldalon  ezt  a  képet  fedeztem  fel. 
Gondolom hátha  nem ismered.  Úgy látom,  hogy rovásírás  van  rajta.  A fekete-fehér  képet  már 
megsemmisítették, de a másik még létezik. 

Kép a Katalógus¹ 155. oldaláról.

Átnézve a megnagyított  képeket,  ránézésre is  megállapítható,  hogy az arany nyakékre  ómagyar 
rovásjelek vannak bevésve.  Kértem Miklóst,  hogy tudjon meg minél többet a leletre vonatkozó 
román közlésből. Hamarosan két választ is kaptam:
„Az  alábbi  linken,  írja,  láthatod  a  Pietroasa-i  aranyleletet2.  Az  aranyleletet  egy  késő  római 
patríciusnak tulajdonítják és a legnagyobb római aranyleletként ismerik. Mára nagyon megcsappant 
a tárgyak száma. A szóban forgó nyakékről azt írják – egyébként nem volt kiállítva –, hogy az 
összes közül a legtöbbet tanulmányozott darab, valószínű a felirat miatt. A román álláspont szerint 
valószínű, hogy a vizigótoktól származik, mert német „rúna” írást látnak rajta. A datálást is eszerint 
a  4-5.  század  közé  helyezik,  mert  a  hunok  elől  a  római  birodalomba  menekült  vizigótoktól 
kerülhetett a rómaiakhoz. (Ilyen a román történelemírás.)
Pietroasa  egyébként  a  Kárpát-kanyar  alatt  található,  Brassótól  délre.  Tudtommal  ott  a  4-5. 
században nem volt római birodalom... Már az is nagy dolog lenne, ha egy összehasonlítás szerint 
egyezne a betűsor a tűtartó és a Nagyszentmiklósi lelettel.” (2017. október 15.) 
Később közölte, hogy a két kép amit küldött a 155. oldalon található, részletesebb leírás a 609.-n. 
Ennek fordítása tőlem szabadon, de megbízhatóan: 
„A szóban forgó nyakék egyszerű,  a  végek felé  elvékonyodó aranyrúd,  aminek a  záródása egy 
gyűrűbe akasztható horog. A teljes kincsből a rúna karakterekkel gravírozott  felirat  miatt,  ezt  a 
darabot tanulmányozták a legtöbbet. Az idők folyamán az írás elolvasására és értelmezésére nagyon 
sok megoldást kínáltak, amikből a legvalószínűbb: »Guten(e) Iowi hailag«, amit úgy lehet fordítani, 
hogy:  »a  gótok  Jupiterének  adománya.« A szövegben  használt  szent  (hailag)  a  darabnak  egy 
kultikus és szent értelmezést ad, ami az egész kincsre is vonatkozhat.” Ugyan megjegyzi: „lehet, 
hogy helyesebb úgy fordítani a román szöveget, hogy »a gótok Jupiterének szentelik«, de hogy lesz 
adomány a szentből, azt nem igazán értem.” (2017. november 30.)
Hát, ennyi lenne röviden a tavalyi levélváltásunk, mert más irányú elfoglaltságom miatt, ha akkor 
nem is, de megígértem később visszatérnék a nyakék rovásfeliratának tüzetesebb tanulmányozására, 
feliratának értelmezésére.

_______________
1. Aurul şi Argintul Antik al României. Catalog de Expozitie, Museul National de Istorie a României Editura Conphys
    2014
2. https://www.google.hu/search?g=tezaurul+de+la+pietroasa&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir=jhi3NEzhg...

https://www.google.hu/search?g=tezaurul+de+la+pietroasa&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir=jhi3NEzhg
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Nos, most adódott rá lehetőségem, hogy elővegyem az ékszer rovásfeliratát, s azt egy kinagyított 
képrészleten bemutassam: (forrás, mint az előző képnél.)

Ránézésre  is  megállapítható, 
hogy  a  rovásjelek  megegyeznek 
az ómagyar,3 illetve majd az azt 
követő  középkori  székelynek 
nevezett  rovásbetűkkel. Nincs  is 
más dolgunk, mint beazonosítsuk 
a felirat jeleit és elolvassuk.

Jobbról-balra megismétlem a rovásjeleket és az összevonásokat megszámozva,  dr. Hosszú Gábor 
rováskarakter készletét használva, az abból hiányzókat pótoltam:

                                           15    14   13   12  11 10   9   8     7        6      5      4     3    2     1

Mielőtt rátérnék a rovásjelek betűhangjának meghatározására, az egységes értelmezés érdekében az 
alábbiakat rögzítem:
»A szóló és ligatúrában lévő rovás képjelét, amennyiben lehetséges, mindig megadom.
Az  olvasatba  tartozó  rovásbetűt/hangot  zárójeles  (kisbetűvel),  a  felirat  betűsorát  NAGYBETŰVEL  jelölöm. 
A rovásjelet és ligatúrát a sorvezetés szerint ábrázolom, betű/hang értékét balról-jobbra írom. Ligatúra változatok esetén 
az olvasatba nem tartozót általában nem közlöm. Az ¹-s magas, a ²-s mély hangrendű, a ³-s tükrözött, a * fejre állított 
rovásjelet jelent. A hangrendet jelölő számot a rovásjel elé írom, hogy ne tűnjön lábjegyzetnek, értelmező olvasata: (¹k), 
azaz k-1. 
Az ómagyar rovásjeleket külön nem igazolom, azok a „Kelet-európai rovásaink” című írásom 15. 
oldalán láthatók.3«
Szóló rovásjelek: 

• Az 1.,  9.  és  15.  jel  lehetne  a  (²d),  de  hangértéke  mégis  a  későbbi  székely–magyar  (b) 
rovásbetűével egyezik, mert a 11. tükrözött (³d) betű kizárja az ómagyar X (²d) jelenlétét. A 
3. és 10. jel (sz), a 6. az (¹r), 8. a (¹d), a 13. az (¹m), míg a 14 rovásjel az (²s) betűt képviseli.

Szólónak látszó tükrözött jegyek: 
• 2.  jegy egyszerűen a  y +  yG +  ᒥ (²j³-¹b³-sz)  betűsora  (a  -b-  mellékjele  a  tükrözött  j-hez 

igazodik),  a továbbiak: a 4.  az  y +  F (¹t³-sz),  a 11. a  y +  d (d³-sz),  a 12.  pedig mindkét 
nagyított képrészlet alapján a y + yG (¹b³-sz) betűsort jelenti.

• 5. jegyet külön tárgyalom, könnyen rá is vághatnánk, hogy azonos a 2.-al, amiben a -b- 
ferde mellékjele már „szabályosan” van jelölve. Hát éppen ezért jelent mást, tudniillik a 
ferde mellékvonal nem csak a b-jét, hanem az r-ét is jelenti, azaz a  y +     +  yG +  ᒥ jelsor 
betűsora a  (¹j³-¹b³-¹r³-sz).

Tulajdonképpen már csak két klasszikusnak mondható ligatúra feloldás van már hátra, a 7. és a 9.
• 7. karakter beszédes: a v (¹v) rovásbetű két függőleges szára felül az elfektetett U (g) betűt 

fogja közre, úgymint  U +  v (¹v-g) betűsor. A -g- változatát a „Heidenheimi avar szíjvég” 
(2014. IV. n. év)4 és a „Lippói orsógomb” (2015. I. n. év), feliratáról ismerjük.

•  9. jegyet látszólagos egyszerűsége ellenére is többféleképpen fel lehet oldani: s + k (²k-s), 
s + X + k (²k-b-s), megfelelőnek a X + s + k (²k-s-b) összevonás bizonyult.

_______________
3. Delibeli József: Kelet-európai rovásaink 15. o. (www.leventevezer.extra.hu/Keleti.pdf)
4. A (magyarostortenet.hu)-n lévő írásaimat cím, évszám, időszak közlésével (...)-be adom meg.
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Rakjuk a számozás szerint sorba a meghatározott rovásbetűket és betűsorokat, a tükrözött jeleket 
vastagítva kiemelem:

B ¹B-²J-SZ SZ ¹T-SZ ²J-¹B-¹R-SZ ¹R ²V-G ¹D ²K-²S-B SZ ¹D-SZ ¹B-SZ ¹M ²S  B
                  1          2          3       4                 5              6      7       8          9       10       11         12      13  14  15
Hangzósítva:4 

Bő SZéJeB áSZ öSZiTeSZ-RáBuJoRa VéGeD KiSé-BöSZe SZeD öSZéB MáSaB
azaz

Bő, széjebb (széjjelebb) állsz, összítesz(összetesz) rá bújóra, véged kissé bősze,
szedd összébb másabb!

Hát miről is van szó, mi is van a nyakékre írva? Nem más minthogy azt hogyan vegyük fel: szárai 
szétnyitva széjjelebb állnak, így bő, tedd összébb, azaz nyomd össze bújóra, a vége ugyan kissé 
bősze „csökönyös”, de ha beakasztod kampóját mindjárt másképp áll!
[Wikiszótár a „bősze” szinonimájaként a „csökönyös” (váratlanul makacskodót) adja meg, lásd ott.]
Akkor ki is jelenthetjük eme analógiás (képi) magyar rovásfelirat alapján, hogy a nyakékhez sem a 
római Jupiternek, sem a vizigótoknak – legalább 5 rúnajel nem is ó-germán – nem lehetett közük, 
annak viselője és a feliratának készítője is magyar ajkú volt!
Elemezzük ki  a  felirat  rovásbetűinek eredetét,  ami  alapján  talán  bevésésének idejére  is  tudunk 
következtetni.  Az  összeálló  26  –  szóló,  ligatúrából  kibontott  egyes  és  a  tükrözött  alapállású  – 
rovásjelből 21 ómagyar:

• kubáni: H (¹r), s ²s), d (²d), c (¹m) ~ 4 db,
• doni: (U) Ê (g), < (¹d) ~ 2 db és 
• ismétlődő közös Don–kubáni:˥ (²j), v (¹b), j (¹j), y (sz), F (¹t),   (¹r), v (²v), k (²k) ~ 15 db.

Ötször fordul elő az ómagyar X (²d) betűt hangcserével felváltó székely–magyar X (b) rovásbetű. 
(A Nikolsburgi ABC „közös túlélői”: X (eb), y (sz), j (eÿ),  (r) (er), v (ew), d (ed), s (es), c (ecz).)
Persze az sem zárható ki, hogy a Kárpát-medencében már megvolt a  X (b) (egyelőre erre nincs 
rovásbizonyíték),  és  a  betelepülők  v (¹b),  <  (¹d)  és  Ê (g)   rovásjele  válik  majd  egy idő  után 
feleslegessé, s az c (¹m) pedig hangot vált. Ismereteim szerint az „X” jelű -b- betűvel legkorábban, 
az avarkor (VII–IX. század)  második felére datált temetőkből származó feliratokon találkoztunk, 
vö. a jánoshidai,- a Kiskőrös-cebepusztai csonttűtartó és a jutasi csontsíp,-  (Avarkori rovásemlékeink. 
2016 I. félév) és az Árpád-kori ladánybenei edényfeliratával (Felülvizsgáltam I. 2014. dec.). 
Ugyancsak ezen időszak két jellegzetes egyedi rovásjele: az álló Ê (g) elfektetett változata U és az 
c (¹m) hangzású rovásjel is. Az előbbire már mutattam példát, az utóbbira újból felemlítem a lippói 
orsógombot,  valamint  az  I.  M.  Scserbak által  szabírnak  tartott  K-7.  Khumara-8  kőfelirat  alsó 
sorának 6. összevonását (A Humarai vár rovásfeliratai. 2016. II. félév).
Mindenesetre a nyakéken együtt láthatók déli Kubán, északi Don és közös rovásjelek, melyekhez a 
Kárpát-medencei  -b-,  meglévőként,  vagy  itt  kialakult  megújítottként  csatlakozik.  A rovásjelek 
ilyetén eredeztetésével akár nyomon is követhetnénk legalább két magyar ajkú rokon nép útvonalát, 
egy délit  (délről-nyugatra)  és  egy északit  (keletről-nyugatra),  hiszen  nyelvét  és  írását  mindenki 
hozta magával. (A közös rováskészlet igazolja, hogy nem voltak elszigeteltek.) 
Ha levezetésem helytálló, a rovásfelirat keltezése elég nagy biztonsággal  az avarnak nevezett kor  
második felére tehető. (Amúgy azt hiszem számunkra is meglepő lenne a társleletek elemzése...)
Végül is hálával tartozunk Barabássy Miklósnak, hogy elhívatottsága felismerte a nyakék rovásának 
magyarságát,  amit  legalább  múltunk  számba  vett,  nyilvántartott,  ismert  leleteként  kellene  
tudatosítanunk, hogy mások azt ne sajátíthassák ki!
Kaposvár 2018. 02. 18.                                                            Delibeli József
                                                                                               okl. építőmérnök

A rovásjelek jelölésénél  felhasználtam  dr.  Hosszú Gábor székely–magyar,  Kárpát  medencei és  kazár  rováskarakter 
készletét. Letöltve a Rovásírás Honlap weblapról, 2009. okt.
_______________
4. Az összevonásban elől álló tükrözött jel/jelek kiolvasva helyet cserél az utána állóval (visszafelé olvassuk).


