
 SZABÍR ROVÁSEMLÉKÜNK

Az ékírástól a rovásírásig című könyvében Fehérné Walter Anna: A szmolenszki szabír rovásemlék
című  fejezetben1 két  feliratról tudósít.  Leírása  szerint:  1873-ban  a  város  körzetében  templom
építésre alkalmas kövek keresése során bukkantak rá az egyik közeli, bokrokkal benőtt dombon, a
mintegy:  30  m magas  (talán  inkább  3  m)  és  15  m széles  csupa  gránit  tömbökből  összerakott
építményre. Az egyik tömb mindkét oldalán: „rovásjellegű írást fedeztek fel.” 
Ezt a tömböt Alekszej Korsatov herceg kastélyába vitette és felkérte Benedixen bergeni runológust a
jelek értelmezésére. „A szakértő nem tudott a két szöveggel mit kezdeni, de publikálta a sorokat és
erre jelentkezett egy megfejtési kísérlettel Aloys Müller olmützi íráskutató.

                      (A második sor alá odaírta a héber betűket)

Szerinte: „ a két rovássor a gránittömb két oldalán mindenesetre ugyanazt a szöveget örökíti meg...
a kettő kiegészíti egymást.”
Megfejtése:

„Baál emlékköve, amelyet itt bevéstünk

azonban  nem nyert  megerősítést,  mert valójában  föniciai  betűknek  vélte  a  rovásokat  és  héber
nyelven fordította le számítva arra,  hogy a kazárok vezető rétege zsidó lévén bizonyára ezen a
nyelven  fejezte  ki  magát.  Tévedésének  hátterére  a  bécsi  régészeti-szaklap  mutat  rá,  amelyet
elfogadhatatlannak minősített nemcsak a félreismert írásjegyek miatt, hanem azzal a megokolással
is, hogy a zsidók semmi esetre sem emeltek volna Baál pogány istennek emlékkövet.”
Fehérné a továbbiakban így ír:
„A két oldal rovásjegyeinek összehasonlításából azonnal kiderül, hogy a jobbról az első betű egy a
Scserbak  által  „besenyő  létrának” nevezett  jel,  amely  azonban  a  másodikon  (értsd,  első  oldal)
elvesztette a „létra” függőleges szárait, míg az első sorban szereplő hatodik jel határozottan össze
van  kötve  a  hetedikkel  és  mintegy  ligatúrát  képez.  Ugyanez  a  jel  a  hátsó  oldali  sorban  két
különböző  jegyként  van  feltüntetve.  Ennek  ellenére  látható,  hogy az  első  oldal  rovásjegyeinek
duktusa, vonalvezetése határozottan azonos a hátsó oldalival, amelyet nem viselt meg annyira az
idők romboló hatása. Egyedül a jobbról számított negyedik rovásjelnél nagy az eltérés. Ez a jel
ugyanis a hátsó sorban majdnem zárt kört jelez. Ez azonban lehet pacskoltból – csapkodva ütögetés
–  eredő helytelen vonalvezetés.
G. Crowbuck, a New York-i természetrajzi múzeum írásszakértője szerint a két szöveg azonos és a
közepe táján egy „SZABIR” kombináció kínálkozik, sőt még tovább fejlesztve „SZABIRTA” is
olvasható bár ez lehet, hogy a véletlen játéka. A szakértő egyben kiemeli, hogy a sziklafelirat csak
rovás lehet és nem hasonulnak jegyei sem az orkoni, sem a jeniszeji rovásjegyekhez.”
Mindjárt négy megjegyzést szükségesnek is tartok megtenni:

• A. M. Scserbak, Németh Gyula nagyszentmiklósi – ma már helytelennek tartott – olvasatai
alapján tartja az c = ou „besenyő-létrát” ennek a népnek sajátságos és egyedülálló szellemi
tulajdonának. (Uo. 23/42)  

• Véleményem szerint semmivel sem igazolható, ha két sor rovásjegyei alakilag azonosak,
akkor  hangtanilag  is  azonosak  azaz  szövegük  is  egyforma.  Hiszen  ennek  már  eleve
ellentmondanak  a  fenti  írásban  is  kiemelt  eltérések.  Részletes  igazolását  lásd  majd  a
továbbiakban.

_______________
1. magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/anyanyelvunk/item/3492-az-ékírától-a-rovásírásig-1-kötet//3492-az-ékírástól-a-
    rovásírásig-1-kötet?start=4 25/42.
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• Tetsző lenne a magyar léleknek az 5-6. jegy „SZABÍR, illetve az 5-7. SZABÍRTA” olvasata,
mégis  mindkettőt  el  kell  vetnünk.  Ugyan  Fehérné  nem közli,  hogy Crowbruck  milyen
rovásrendszer alapján adta meg vélt olvasatát – feltétezem –, az a székely lehetett. Az 5.
jelből a  „SZa-” rész még kijönne, de a 6. egyértelműen H + d + F  (¹t³-²d-¹r) ligatúrából már
nehéz lenne a  ' BíR ' szót hozzáolvasni! Amúgy a SZaBíR szó székely ' r-b y ' vagy korabeli
' Z-v w ' átírásáról könnyen belátható, hogy a vésettel nem azonos! 

• A 7. jelekről  ugyan elképzelhető,  hogy mindkettő  hangértéke az alaki  eltérés ellenére is
esetleg -t- lenne, dehogy a hátsóoldali ' A ' (á) rovásjel azonos lenne az ' ᴵ y ' előoldalival, azt
kétlem!

Régóta vallom, „hogy a rovók csak úgy általában önmagáért semmit  nem tesznek.  A legkisebb
mellékjelnek,  egy-egy  tükrözésnek,  fejre  állításnak  is  értelme,  jelentése  van,  badarság  azt  nem
figyelembe venni, értelmezés nélkül hagyni, netán csak hibának, díszítésnek tekinteni.”2 

E két szmolenszki felirattal legközelebb „Kijevi feliratként”(?)  Friedriech Klára-Szakács Gábor:
Tászok-tetőtől a bosnyák piramisokig című könyvében találkoztam,3 hivatkozva Radics Gézára, aki
szerint  a  nemzetközi  érdeklődés  így  ismeri  a  szmolenszki  sziklafeliratot.  Itt  olvasható  az  is  –
Radics: A környezet és létfeltételek hatása a nyelvek kialakulására című könyve –, miszerint Pecze
László nem hiszi, hogy a kijevi feliratnak bármi köze is lenne a magyarokhoz és a legfelső sort
szidoni–föniciai betűknek tartja.
Friedriechet,  Fehérné  azon kijelentése,  hogy a rovásjelek meglehetősen sérültek, bátorította  fel
arra,  hogy  néhány  jelet  kiegészítsen,  egyet  pedig  betoldjon a  felső  sorba,  amely  határozott
véleménye szerint: az ősi magyar rovásírás betűiből áll. 
Kiegészítéseit zölddel áthúztam:3 

Az E magánhangzók, valamint egy G betoldásával jobbról balra haladva megfejtése: 
„EZ Ü AKI SEREGET ŰDÖZ”

Mai  hangzással:  „Ez  ő,  aki  sereget üldöz”.  Az  üldöz  szóban  az  L  a  mássalhangzó  torlódás
áldozatává vált. Mint írja: felmerült benne, hogy az „üdöz” jelentése időz, időt eltölt, azonban mivel
a rovássor második betűjét az Ü-t a mai Ő hangértékkel ruházta fel, ugyanabban a szövegben már
nem adhatott neki másik hangzást, még ha mindhárom (Ü, Ő, I) magas hangrendű is.

Megfejtésemet lehet vitatni, írja, de abban biztos vagyok, hogy a felső sor esetében az ősi magyar
rovásírásról van szó, ezt néhány párhuzammal igyekszik alá is támasztani:
Tászok-tetői feliratos kövek (Újkőkortól), Jánoshidai avar tűtartó (Csallány Dezső rajza, VII-VIII.
sz.),  Margit-szigeti  kő  (XIII.  század),  Ladánybenei  gyűrű  (XIII.  század)  […] Csíkszentmártoni
felirat. (1501) Ámbár nem fejti ki (amúgy igaz kijelentését), hogy ezen feliratok általa elkövetett
megfejtéseire, az azokon lévő rovásjelek alaki, hangtani összevetésére alapozza-e? (No, de ezt most
hagyjuk...)
A továbbiakban így folytatja: „a külföldi szakértők a két betűsor formai – beszúrás tőlem: tehát
alaki,  ábrázolt,  utánzott  –  azonosságát  hangsúlyozzák.  Első  rápillantásra  a  jelek  valóban
hasonlítanak, bár nem tudhatjuk, hogy a másolat mennyire hű az eredetihez.” Majd megállapítja,
hogy a hasonlóság nem véletlen, hiszen a  Tatárlaka titka  című dolgozatának (2004) célja éppen
annak bizonyítása volt, […]  

_______________
2. Delibeli József: Felülvizsgáltam Csallány Dezső rovás olvasatait. www.leventevezer.extra.hu/Fv.pdf 20.
3. mek.oszk.hu/05400/05403/05403.pdf 75-77.

http://www.leventevezer.extra.hu/Fv.pdf
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Záró bekezdése: „A kijevi rovásfelirat felső sora legkésőbb a honvisszafoglalás idején keletkezett.
Amennyiben  a  gránit  tömbre  –  amely  feltételezhetően  egy  megalit  építmény  része  volt  –  az
építmény készítésével egy időben került, akkor egészen 6-7000 évvel ezelőttig visszamehetünk a
felső sort illetően. (Vajon mi a kapcsolat olvasata és a megalit jelentéstartalma között?)
Megfejtések könyve I. című művében4 a fentieket még azzal egészíti ki, hogy véleménye szerint:
„a  második  sor,  mely  föniciai  betűkből  áll,  nem  volt  eredetileg  a  kövön,  hanem  a  felirattal
foglalkozó  kutatók,  akik  nem  ismerték  a  magyar  rovásírást  (kik  is?),  próbálták  a  föniciaival
azonosítani, így ragadt rá az eredeti feliratra másolások alkalmával!?”
Hivatkozott könyve 76. oldalán közli Méhes Sándor tréfás megfejtését is, mely szerint

• az első sor: eperet esen ekü esz esederet eszedősz, azaz: epret esen ekü esz sedret szedő esz
• második sor: en ezetes áesen ü es eszeret a esederet, azaz: en ezt es ásen ü es szeret a sederet

vagyis:         „epret eszik aki esz szedret, szedő eszen ezt is hászen ű is szeret a szedret.”
Azt hiszem e megfejtés legnagyobb érdeme, hogy nem hagyta figyelmen kívül a második sort!

Ha már véleményt mondok először is ki szeretném emelni:  miért is gondoljuk mi utókoriak, hogy
eleink  „rossz magyarsággal” írt feliratait nekünk ki kell javítanunk! Így azt olvassuk amit ők írtak?
Miért gondoljuk, hogy népeink, néprészeink felirataikon nem a magyar nyelv hangértékein alapuló
rovásjeleket, betűképeket használták. Nem lehet, hogy mi maiak, még mindig nem ismerjük vagy
rosszul ismerjük rovásbetűik, szabályaik egy részét!?
Ennyi előzmény után megkísérelném e két felirat magyar nyelvű olvasatát is, a korábban feltárt
ómagyar rováskimutatás alapján.5 
Ennek során az alábbi kérdéseket szem előtt kell tartani: 

• Magyar nyelvű-e és tartalmilag azonos-e a két felirat?
• Ha eltérőek, egykorúak-e és más-más nép által használt rovásjelekkel vésték-e?
• Meg tudjuk-e mondani melyik nép a felirat jogos tulajdonosa?

Első oldal

Nézzük mindjárt Fehérné, Müller nyomán közölt feliratának első oldalát, megszámoztam:

                                         11     10       9       8       7             6           5        4       3        2      1  

A feliratmásolat enyhén jobbra dőlő, ránézésre is egyértelmű, hogy jobbról-balra sorvezetésű, jegyei
ismert  rovásbetűkkel  azonosíthatók,  s  talán  csak  a  8.  karakterrel  nem  találkoztunk  eddig,
amennyiben  az  egy  új  hangérték  jele  lenne.  A  rováskimutatás5 jeleit  a  továbbiak  során  nem
igazolom,  esetenként  megadok  más  előfordulást.  Az  olvasatba  tartozó  rovásbetűt/hangot
(kisbetűvel), a felirat betűsorát NAGYBETŰVEL adom meg.

• 1.  jelet  valószínű  nem széttagolva,  hanem '  E '  alakú  jegyként  kell  értelmeznünk,  ami
igazából  egyes  jelként  nem  vethető  össze  a  c (z)  betűvel.  A margitszigeti  kőfeliraton
alakváltozata a Ш (p), a deszki gyűrűn lefelé fordítva a -z- betűt2 jelenti. A p, p (z) változatok
a majaki feliratok logikus ligatúra alkotó elemei.5 Az '  E '  alakú jegyben a -z- és a vele
kapcsolatba  hozható  tükrözött ߅ (¹r³),  ᒪ (¹l³),  ꜒ (i/²j³)  és  F (¹b³)6 rovásjelek  vízszintes
mellékjeléhez igazodik, melyekben még az  y (sz) is ott van. Ezek ligatúra változatait nem
sorolom  fel.  Megfelelőnek  a  y +  Ⅼ +  F (¹b³-¹l³-sz)7 összevonás  adódik.  Vajon  miért
megszakítva  véste  be  a  rovó  az  E karaktert?  Mert  így  tudta  elkerülni  a  z-vel  való
azonosítást.

_______________
4. Friedriech Klára: Megfejtések könyve. I. Bp. 2013. 196-7.
5. Delibeli József: Egy majaki kőtömb rovásai. www.leventevezer,extra.hu/Majaki%20kotomb.pdf melléklete.
6. Az ¹-s mély, a ²-s magas hangrendű, a ³-s tükrözött, a* fejre állított rovásjelet jelent.
7. rovásjelet és ligatúrát a sorvezetés szerint ábrázolom, betű-hangértékét balról-jobbra írom.
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• 2. jel Ч rovásalakja jelentheti az: (i/ü) és (²l) rovásbetűt is.
• 3. jelünk ligatúra lesz, a szögletes ᴸy alakban az (i/ü,  ²l,  ²t) és balján az í (í/j³) rovásjel is

felismerhető. Ez utóbbi betű könnyebben igazítható a szögletes -²t- betűhöz, mintha azt a
ferde mellékvonalú  t (²t)-re jelölte  volna rovó,  így a két  betű egyszerűen összevonható.
Karakterünk szövegbe illő hangértéke (²t-i/j³), ami valójában az (i/j³ = i/j-sz) alapján majd a
(²t-i/j³-sz) ligatúrát jelenti.

• 4.  jelben  dominál  a  k (²k)  ómagyar rovásjel,  amit  később  székely–magyar  -k-  betűnek
hívunk,  de  baloldala  alul-felül  meg  van  hosszabbítva  és  még  alul  nyitott  is,  mindkettőt
értelmezni kell! 
A bal felső hosszabbítás jelentheti  az előző  i/j³-t,  de a majaki ligatúrák alapján az  / (¹r)
rovásbetűt is.5 Jobb oldalt a környei íjfelirat (2014. III. negyedév)8 L (²l) vagy a D18. Majak-15
felirat  (Majaki  magyar  rováskövek.  2015.  III.  negyedév),8 L (x?)  (¹l)  betűje  ismerhető  fel,  vele
szemben pedig a nagyalakú  ⟨ (¹d) jel/betű. Ezekből többféle összerovás is adódna, amiből
nem hagyható ki a domináns ' k ' karakter. 

            Szövegértéshez az ⟨ + g + k + L (²l-²k-¹r-¹d) változatot rögzítem.
• 5. és 11. jelre rávághatnánk, hogy az, az y (sz) rovásjele, de jobbra dől, így nem lehet más,

mint az egyvonalas / (¹r) rovásbetű. Ez nem ismeretlen jelenség Csallány gyűrűfeliratain.2 
• 6. jelünk vita nélkül ligatúra, amit kétféleképpen is felbonthatunk: H + d + F vagy ǀ  ̶ ǀ  ̶ ǀ + F.

Mindkettő a tükrözött F (¹t³) betűvel kezdődik, ami valójában a y + F (¹t³-sz) összevonása és
majd  SZ-T  sorrendben  olvassuk.  Az  első  változat  a  (¹t³-sz-²d-¹r)  összerovást  adja  ki,  a
szövegértéshez viszont a második (¹t³-sz-¹r-sz-¹r) változatot kell olvasnunk.

• 7. jelről felületesen vélhetnénk, hogy az a t (²t) és az alsó része az L (²l), együtt az t + L (²l-²t)
összevonás, de a karakter jobbra dől, tehát az (¹r) nem hagyható ki! Amúgy meg a t-nek vélt
mellékvonal túlságosan is hosszúnak tűnik, inkább  Y-ének értelmezhető. Ha ez így valós,
akkor a ligatúránk Y + / (¹r-²v) jelentésű lesz.

• 8. jel lehetne egy eddig nem ismert hang/rovás jele, de egy kissé talányos ligatúra is! Végül
is  a  próbálkozásokat  nem  ismertetve:  g + /  (¹r-sz)  összevonásnak  bizonyult,  amiben
megismétlődik  az  5.  és  11.  jel. Ez  esetben  az  ¹r-nél  rövidebb  vonal  a  rovó  akaratával
egyezően az -sz- betűt fogja jelenti.

• 9. jel: d (²d). 
• 10. már felmerült a 6. kapcsolatban: F (¹t³), ami egyes jelként is, a (¹t³-sz) ligatúrát jelenti.

Feliratunk meghatározott rovásbetűi, balról-jobbra:9

¹B-¹L-SZ  I/J  ²T-I/J-SZ  ²L-²K-¹R-¹D  ¹R  ¹T-SZ-¹R-SZ-¹R  ¹R-²V  ¹R-SZ  ²D  ¹T-SZ  ¹R
                     1           2           3                       4              5                   6                     7           8         9        10       11

hangzósítva:
SZoBoL  ITéSZ-ILiK-RáD  RoSZaT-RoSZéR  oRVu  RáSZeD  SZoT  Rá,

azaz
Szóból ítélsz illik rád, rosszat-rosszér, orvul rászed, szót rá!

Természetesen  az  5-6.  szövegrész  többféleképpen  is  hangzósítható.  Szóba  jöhetne  a  „rosszat-
rosszra,” a „rosszit-rosszra,” a „rosszat-rosszrú” stb. szókapcsolatok, de azt hiszem igazán egyik
sem illik a szövegbe. Régiesnek tűnik a „szót rá” kifejezés, ami talán a „ne hagyd szó nélkül, szólj
rá, szólj róla értelmű, aminek mai párhuzama a „kezet rá” lehet.

_______________
8. A (magyarostortenet.gportal.hu)-n megtalálható írásaimat cím, évszám, időszak közlésével adom meg.
9. A tükrözött betű jelét vastagítva kiemelem, kiolvasva az utána levő összevonttal helyet cserél (visszafelé olvassuk).
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Hátsó oldal

A Müller nyomán közölt feliratot megszámoztam:

                                           12     11     10        9       8      7       6        5       4        3        2        1
Hát a legjobb jóindulattal sem tudom elfogadni, hogy ennek a feliratnak a szövege azonos lehet az
előzővel, annak ellenére, hogy kétségtelen vannak egyező karakterek, mint a

• 8. és 12. rovásjel, mely az előző felirat 3. jelében lévő szögletes (²t) rovásbetűvel azonos és
ez látható a 2. jegyben is.

• Az első oldal 6. összevonásának H (¹r) betűje most a 7. jelként egyedül áll.
• Ismét előfordul: a L (¹l) és a 3. jegy í (i/j³) rovásjegye az 1. jegyben. 

Már  ennyi  egyezés  is  elég  annak  kimondására,  hogy  a  feliratrész  olvasható  lesz  az  ómagyar
rovásjel és ligatúra kimutatás alapján!

Nézzük is sorba a nem azonosított karaktereket egyenként: 
• Az 1. jel csak ligatúra lehet. A zárt z „z” alakja a jánoshidai tűtartó (Avarkori rovásemlékeink.

2016. I. félév)8 feliratban a z + r (²r-z) ligatúrát jelentette, most viszont szövegértően az v + r
(²r-¹b) összevonása, ahol a -¹b- mellékjele az -²r- alakjához idomult. Esetünkben ez a jegy
felül ki van egészítve a már ismert (i/j³) és jobboldalt alul a յ (¹j/²j) rovásbetűvel, melynek
hosszabb szára esetleg az sz-t is rejtheti. A lehetséges változatokból végül is a y + í + v + r + յ
(¹j-²r-¹b-i/j³-sz) ligatúra lett felhasználható.

• A 2. jelről adódna, hogy az a szögletes (²t) és az  L (²l) összevonása lesz, de az  ²l-ről már
kiderült  a környei  íjfelirat  4.  és  9.  jeleként,  hogy  ²j-t  is  jelenthet. (2014.  III.  n.  év)8 Ezt a
lehetőséget  most  is  figyelembe kell  venni,  így az összerovás:  L +  ᒻy (²t-²j/l)  vagy  ᒻy +  յ
(²j/l-²t) változata is megfelelhet. A -j- alakja lehet másolási pontatlanság is, de azt hiszem
inkább az l-nek az élőbeszédben rögzült l > j hangcseréje jöhet szóba!

• 3. jelet  felületesen az  ómagyar x  (a/á) és a rárótt  székely–magyar  A (á),  összevonásának
vélhetnénk,  ami  így  értelmetlennek  tűnik,  másról  lehet  szó.  „Megtévesztő  példaként”  a
mikulčicei íjvégcsont  (Kazár feliratok a Kárpát-medencében? 2013. III. n. év)8 és a D18. Majak-15
kőfelirat (2015. III. n. év)8 '  x ' jelét hozom fel, mindkét helyen alakja az L (¹l) betűhangjának
bizonyult.  Akkor  most  találgathatjuk,  hogy pontatlan  kivitelezésről  van-e  szó,  vagy egy
olyan kor írásjegyét jelenti már, amikor az  x (a/á) alakhűségére nem kellett ügyelni, mert
már nem volt forgalomban! Ezek után érthető: a jegy az L + A (a/á-¹l) összevonást jelenti.

• 4. jel alapjele tulajdonképpen az M (²m) rovásbetű, amelyről a mezőberényi gyűrű olvasata
alapján már tudjuk, hogy a szóló jele ellenére is felbontható rejtett elemeire.2 Jelen esetben a
felül nyitott '  Å ' „kör alakú” rovásjel nem vétlen hiba, hanem egyértelműen így tudatja a
rovó, hogy nem csak az ²m-t,  mást is jelöl! Szóba jöhető elemek: az n (n) és n (e/é) betűk.
A szövegolvasathoz az M +n (n-²m) jön be.

• 5.  jelünk  ha  szóló  rovásjegy,  akkor  ismeretlen.  Egyszerű  alakja  ellenére  is  összetettnek
látszik. Alakjában az  y (sz), az  ᒪ (¹l³) és új felismerésként az jöhet szóba, mely nem (ö) ߆ 
állhat messze a Nikolsburgi ABC  w  (ö) betűjétől. A karakter az  y +߆ (ö-sz) és az  ᒪ + ߆ 
(ö-¹l³-sz) háromtagú összevonást is jelentheti, ez utóbbit fogadom el. 

• 6. ligatúra, alakjában a jobbra döntött Y (²v), a balra dőlő  \ (sz) és a vonalával levágott ' ◅ '
alakban a rovásjel azonosítható. Az utóbbi a ladánybenei gyűrűről,2 az avarkori (g/²k) ߡ 
jutasi csontsípról (2016. I. félév)8 ismert. Sorrendje: (²v-g-sz).

• A 9. jel kétségkívül a székely–magyar A (á) rovásjele.
• 10. jel jobbra, r-irányba dől tehát az egyvonalas (¹r) jelen van, a lefelé fordított '  x ' alak

pedig inkább s (²s), mint -a/á- betű azaz az s + / (¹r-s) ligatúra lesz.
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• 11. jel értelmezhető az 5. jel felállított, tükrözött változatának, melyben az az ,(ö) ߆   y (sz)
vagy a ˥ (²j) érhető utol. Két ligatúra is kijön belőle, úgymint az ߆ + y (sz-ö) és az olvasatba
illő: ߆ + ˥ (²j-ö). 

Nos, állítsuk fel a felirat betűsorát:

¹J-²R-¹B-I/J-SZ  ²J/²L-²T  A/Á-¹L  N-²M  Ö-¹L-SZ  ²V-G-SZ  ¹R  ²T   Á  ¹R-S  ²J-Ö  ²T
                           1                        2              3             4              5                  6            7     8    9       10       11     12

hangzósítva
oJéR-BeSZéJ JoT  ÁLoN-Ma  Ö  SZoL  ViGaSZéR  TÁRS JÖT

azaz
Ojért (azért) beszélj jót állón, ma ő szól vigaszér, társ jött!

Az „ojért” ma már úgy mondjuk, hogy olyanért vagy azért. Az „ő szól vigaszér” alatt talán az „ő
szorul vigaszra, ő kér vigaszt” az érthetőbb.
Végül a két oldal olvasata együtt:

Szóból ítélsz illik rád rosszat-rosszér orvul rászed szót rá,
Ojért (azért)beszélj jót állón ma ő szól vigaszér társ jött!

Így  együtt  értelmezve  a  két  feliratrészt,  feltűnő,  hogy  az  írásvesszővel  jelölhető  hangsúlyok
áthelyezésével  mennyire többértelmű lesz a felirat! Ezért a tagrészeket elválasztó veszőket nem is
teszem ki, azt az olvasóra bízom.
Az építményt – már monumentális méretéből adódóan is –,  nem akárki számára, nem akármiért
emelhették.  A  felirat  alapján  nem  tudom  megítélni  síremlék-e  vagy  más?  Vajon  szabír
nemzetrészünk melyik történelmi alakjáról szólhatnánk, emlékezhetnénk meg volt építménye révén!
Sajnálhatjuk, hogy széthordták, sajnálhatjuk, hogy már nem tudjuk meg volt-e más felirat is rajta,
sajnálhatjuk, hogy nem tudjuk meg az építmény mely részén állhatott feliratos kövünk, aminek elő,-
és hátoldala ily szabadon olvasható volt! 

Végül vizsgáljuk meg, tudunk-e választ adni a feltett kérdésekre?
• Egyértelműen  mindkét  felirat  magyar  nyelvű,  szövegük  nem  azonos! Az  elő  oldali  –

hasonlóan a majaki kőfeliratokhoz (2015. III. n. év)8 – tanító, oktató, erkölcsi példát állító, míg
a hátoldali talán, inkább sírfelirat jellegű. Az egyidejű készítést a szövegértelem alapján nem
tudom eldönteni. 

• Viszont,  ha  rováskaraktereket  összevetjük  a  már  ismert  kelet-európai  feliratok  jeleivel
(majaki- és a kulcsfeliratok (2015. II. n. év)8 ) már látható némi eltérés. 
Megjelenik két új rovásbetű, mely a késő avarkori feliratok felé mutat: az A (a/á) és ߆ (ö), de
megemlíthető ' y ' az r/sz váltakozása is. A szögletes ᴸy (²t) jelet inkább a kőhöz való technikai
alkalmazkodásnak tartom, későbbi példát nem is tudok megnevezni, de azt sem hinném,
hogy  köze  lenne  az  „Iszfari”  feliratok  jelalakjához,  (nem  vizsgáltam).  A  földrajzi
különbségek ellenére az írásbeli eltérés oly minimális, hogy azt kell gondolnunk, ha esetleg
két  külön  néphez  is  köthetőek a  feliratok,  azok csak  rokonok  lehetnek,  hisz  mindketten
magyar nyelven írtak!
Egyben viszont tényleg nincs  különbség, a ligatúrák gyakori,  magas színvonalú,  logikus
alkalmazásában, bele értve a tükrözést is! 

• Feltételezhető, hogy a szabír nemzethez köthetők e feliratok is, főleg a később ismertetendő
Humarai feliratokhoz való hasonlósága alapján, amiket az orosz kutatók kifejezetten ehhez a
néphez kötnek.

                                                                                               Delibeli József
                                                                                              okl. építőmérnök
 
Jelen írásom a 2016. II. félévben megjelentnek módosított, javított változata. (2017. 08. 27.)
A rovásjelek  jelölésénél  felhasználtam  dr.  Hosszú Gábor székely–magyar,  Kárpát-medencei  és  kazár  rováskarakter
készletét. Letöltve a Rovásírás Honlapról. 2009.


