
UJABB KUBÁN ROVÁSOK MAGYARUL,
valójában Isten nem áll elénk!

Három alkalommal is írtam már azokról a kelet-európai rovásfeliratokról, amelyeket I. L. Kyzlaszov 
Kódexében:1 (nem egészen helytálló módon) „kubán írások” néven (K1–K12.) csoportosított és tett 
közzé.  Elsőként  2015-ben a  K9.  jelű  Majaki-i  amforafeliratát,2 a  következő évben a  kaukázusi 
(Khumara) Humara erődvár kőfeliratait3 (K3–K8.), utoljára 2017-ben: a K1. Szegyjár, a K2/1–4. 
Onosat, a K10. Biljár és a K12. Jitkov rovásokat4 ismertettem. Ezek  magyar nyelvű olvasatát az 
általam összeállított:  A majaki feliratok ómagyar rovás-ábécéje és ligatúrái című melléklet,5 és a 
„Kelet-európai rovásaink”4 15. oldalán összefoglalt ómagyar rovásbetűk alapján olvastam el.
Nemrég Gyóni Gábor írása:6 „A kubányi rovásírás-area” című fejezetében, újabb „kubán írásokra” 
leltem. Mint írja: „Ami minket közvetlenül is érint, Bajcsorov szerint a kubányi rovásfeliratoknak 
magyar vonatkozásai vannak. Bár szerinte a kubányi rovásemlékek nyelve alapvetően bulgár–török, 
de magyar nyelvi hatással. („bulgár” a bolgár elírása lehet D. J.) A kubányi rovásírásos feliratokban 
néhányszor előfordul ugyanis az Izsden /Iszten/Izden ʼBogʼ, az Isten szó, olykor teljes mondatokat 
alkotva. Bajcsorov olvasata szerint Izsden ele ol, valamint Iszten ele ol, azaz „Isten elé áll” alakban. 
Mivel ezen emlékek kora 9–10. századi,  ha igaz  Bajcsorov feltételezése,  ezek a legelső magyar 
nyelvemlékek.”(33) (?)  (Megjegyzem:  nem  ő az  egyetlen  orosz  tudós  aki  felveti,  hogy ezeket  a 
rovásfeliratokat a magyar nyelvűek használhatták. ( A. M. Cserbak (szabír), áttételesen Kyzlaszov.)
A továbbiakban a szerző felsorolja azokat a helyeket ahol az iszten/izden szó fordul elő: Humara 1., 
Tokmak-Kaja 1., Karakent, Tesikle 4., Gnakizi 12., Gesztenti. Vegyük majd sorra ezeket.
Mindjárt álljunk is meg a Humara 1.-nél, hiszen az megegyezik a K3. Khumara-2 falazókövön lévő 
felirattal,  amiről  Kyzlaszov közlése  és  képei  alapján  ugyan már  szóltam,3 de  akkor  a  kuszának 
látszó, több helyen kipótolt felirat lehetséges magyar olvasatára nem gondoltam! 

Humara 1. (K3. Khumara-1, 4, 5)

Felidézem a korábban írtakat:3 »A felirat, falazókőként újra hasznosított homokkő töredéken van. 
Valójában 17 jelből áll, de eleje hiányozhat. A láthatók hossza 95 cm, magasságuk 6–7 cm, de egy 
11 cm-es is van köztük, 1960-ban találták. Közlemények felsorolva, olvasási kísérletek: 
SZ. J. Bajcsorov: Az ókori török rúnák észak kaukázusi területe. M., 1977, p. 22.
                            Az ókori török rúnák, p. 178.
Átírása: Ë gnbeh (= Ë g ü nbeh) b (e) l ü g (= bel ü g) dʼog (e) ni (e) sh oyusht (y) k. Ijden el (o) l.
Fordítása: Egünbeh emlékműve, emlékház szentélyt (lak) – feltártuk. (Ő) megjelenik Isten előtt. «

                                  A K3.-2 kőtábla1                                              Kyzlaszov vázlata (fejjel lefelé), a feliratvég alul
Gyóni  írásából:  »Bajcsorov egy  félkör  alakú  rovásírásos  feliratot  rekonstruált,  benne  az  Isten 
szóval. Itt az Isten elé áll formula külön áll, és kibontásra szorul. 
Ennek megfejtése Bajcsorov szerint izd(e)n [vagy ižd(e)n] el (o)l.(40)« 
Vajon tényleg „Isten elé áll” a feliratvégen, vagy csak a  török olvasat „magyar hangzású”  téves 
áthallásáról van szó? Ezt szeretném tisztázni.
_______________
1. s155239215.online.us/turkic/30_Writing/Codex_EuroAsiaticKuban_En.htm
2. Delibeli József: A Majaki-i amforafelirat. www.leventevzer.extra.hu/Majaki%20magyar.pdf (2015. II. negyedév)
    A (magyarostortenet.G-portál,hu)-n lévő írásomat esetenként (...)-be tett cím, évszám, időszak közlésével adom meg.
3. Delibeli József: A humarai vár rovásfeliratai. www.leventevzer.extra.hu/Humara.pdf (2016. II. félév)
4. Delibeli József: Kelet-európai rovásaink. www.leventevezer.extra.hu/Keleti.pdf (2017. II. félév)
5. Delibeli József: Egy majaki kőtömb rovásai. www.leventevezer.extra.hu/Majaki%20kotomb.pdf (2016. I. félév)
6. Gyóni Gábor: Isten elé áll. Eleink 2006/2, 52–62. (kölcsönzés könyvtárközi)

http://www.leventevzer.extra.hu/Majaki%20.pdf
http://www.leventevezer.extra.hu/Majaki520magyar.pdf
http://www.leventevezer.extra.hu/Keleti.pdf
http://www.leventevzer.extra.hu/Humara.pdf
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Nem is csoda, hogy a magyar vonatkozású rovásfelirat neves erdélyi rováskutatónk Ráduly János 
figyelmét  sem kerülte  el.  Népújságbeli  írásából:7 »itt  most  olyan  emléknek  a  rajzát  közöljük, 
amelynek magyar vonatkozása is van, vagy legalábbis lehetséges. A betűk a következő mondatot 
tartalmazzák...  IZDeN Elé  oL (az  Elé  helyesen  ELé  D.  J.)  Kisbetűkkel  az  ugratott  (elhagyott) 
hangokat  jelöltük.  Az  első  szóban  a  DN összevont  jel  (ligatúra),  az  Elé  szó  Elő  formában  is 
előfordulhatott,  az  oL(?)  pedig  a  mai  áll  szavunknak  felel(ne)  meg...  Az  IZDeN  (=ISTeN) 
szavunknak  az  észak-kaukázusi  térségben  IZSDN,  ISDN,  ISZTN,  ISTN  alakváltozatai  is 
voltak/vannak, zömükben sírköveken barlang síroknál találhatók. […]  Gyóni azt is hangsúlyozza, 
hogy az „Isten elé áll” csak záró formulaként szerepel, az előtte álló betűcsoportok gyakran türk 
vagy más nyelvű szavak, mondatok. (A türk olvasattal, mintha Vékony Gábor kísértene!)
Alább: Gyóni Gábor jó érzékkel tapint rá az elvégzendő feladatokra: „Jó lenne továbbá részletesebb 
kutatásokat folytatni az „Isten elé áll” kifejezés szemantikai-kulturális hátterét  illetően is, ha ez 
lehetséges. Milyen környezetben használták, mikor, állandó szófordulat volt-e (mint pl. újabban a 
„Feltámadunk!”) stb.?
Tovább  menve: épp  ilyen  jellegű  adalékkal  próbálunk  hozzájárulni  a  kérdéskör  jobb 
megvilágításához.« 
Ennek érdekében idézi A. Molnár Ferenc tanulmányát (lásd o.), amit én nem részleteznék, mivel a 
Bibliai párhuzamok estünkben érdektelenek, mert a rovásfeliratban valójában Isten nem áll elénk!

Lássuk  először  is  Bajcsorov rekonstruált 
feliratának  képét  az  59.  oldalról.  Táblázatát  a 
nyugati-türk (É-Kaukázus) rovás ábécéről és az 
annak  „megfelelő”  más  betűrendeteket  nem 
mutatom be, megtalálható az 56. oldalon. 

                 7           6       5          4         3            2          1
          L         L    E        N      D         Ž        I  ~  amit aztán így hangzósít: IŽDeN EL oL.

Nem kell különösebb rovástudás, hogy észrevegyük a rovásjelek alaki és hangtani ellentmondásait:
• A legfeltűnőbb  az,  hogy még  egy  bonyolult  (Ž)  alakzatot  is  csak  egy  szimpla,  szóló 

rovásjelként értelmez! Figyelmen kívül hagyja Ž és D betű ívesített alakjában a Táblázata 
21. ʼ n ʼ n betűjét, amivel a 2. jegy inkább Ž-N, a 3. pedig D-N ligatúra lenne, lásd Ráduly 
is a „DN” ligatúrát említ, más kérdés, akkor a Z miért nem az? Bajcsorov a ligatúrát nem 
ismeri? Vajon a 2. jel feletti „farkinca” csak értelem nélküli díszítés lenne?

• A kör alakú 4. jel a Táblázat szerint a 22. n' betű, az olvasatba mégis 21. n n-t állítja be.
• Helytelenül ábrázolja feliratában a 2., 5. és 6. jelek állását. Az állónak rajzolt 2. (21.) és az 

5.  (24.)  jel  is  valójában  jobbra  dőlő  karakterek,  míg  a  6.  (25.)  jegyet  indokolatlanul 
megdönti, pedig az eredetileg álló helyzetű, lásd alább a képen.

• Még érdekesebb jeleinek összevetése a Táblázat más rovásbetűivel, azaz a Székely (Sz), a 
Volga–Don (VD) és az Orhon–Jenyiszej (OJ) oszlopaival. Szerinte az 1. jel a (Sz) i (i-vel) 
– a 2.-ra nem talált párhuzamot –, a 3. jel a (Sz) és (VD)  X (d-vel), a 4. jel kör alakja 
ellenére a (Sz) és (VD)  n (n-el), az 5. jel a (Sz)  e (e-vel) lenne alakilag és hangtanilag 
összevethető. Fura módon a 6. „háromlábú” (VG) ⵖ, illetve az (OJ) a (²l) rovásbetűnek a 
palatális,- a 7. jelnek pedig a veláris magánhangzót vonzó (OJ)  ˩, ᒍ (¹l) betű felel meg. 
(Megjegyzem a Táblázat Észak-kaukázusiként megadott rovásjelei feltűnően különböznek 
az óbolgár jelektől, amiért eleve kifogásolható is a „választott” bolgár–török olvasat.)

• Láthatóan a (Sz) jelek igazolnák a „magyar nyelvi hatást.” Gondolom ő is észlelte, hogy 
feliratának  közel  60  százaléka  székely  rovás/betű.  Ennek  ellenére,  inkább  igazodott 
kortársai  elfogadott  bolgár–török  nyelvűségéhez.  Bár  már  az  is  dicséretes,  hogy orosz 
létére a magyar hangzást felismerte!

_______________
7. Ráduly János: Magyar nyelvű mondat Észak-Kaukázusban. Népújság 2013-08-16. 
                        https://www.e-nepujsag.ro/article/magyar-nyelvű-mondat-észak-kaukázusban

https://www.e-nepujsag.ro/article/magyar-nyelv%C5%B1-mondat-%C3%A9szak-kauk%C3%A1zusban


3

Vizsgáljuk  meg,  vajon hasonlóan az  eddigi  magyar  nyelvű „kubán feliratokhoz”,  olvasható-e  a 
teljes félkör alakú rovásfelirat az  ómagyar rovásbetűk kubán oszlopa4 alapján. Mielőtt rátérnék a 
rovásjelek  és  ligatúrák  betűhangjainak  meghatározására,  lábjegyzetként  megadom  az  általam 
használt jelöléseket, és az alkalmazott szabályokat.8 
Felhasználom  az  59.  oldali  2.  képet,  amit  nem  írnék  át  külön  egysorosra,  talán  követhető  a 
számozással így is a felirat sorvezetése.

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

                                       14  15  16     17     18       19   20   21    ‒    26
A végét majd később visszaállítva számozom meg.

• Az 1. karakter az egyszerű s + Y (²v-²s) ligatúrának látszik, de szövegértő összevonásként az 
K + U (¹r³-¹k³) felelt meg. (Az /¹r³-¹k³/r nem szövegértő.)

• A 2. karakterben felülről-lefelé az ߙ (i) vagy X (²d?), az x (a/á vagy l), az M (²m) és annak 
ligatúra változatai: (²m-e/o), (²m-n³), (n-²m³) is előállhatnak. A szövegbe a  n +  n + x +  b 
(²d-l-n-e/o) összevonás lett  alkalmas,  a -d- betű az l-re igazítva,  az -l-  a régebbi  x (a/á) 
alakját már korábban átvehette.

• A 3. karakter  egy bonyolultnak látszó ligatúra,  ügyelni  kell,  hogy vonalait  csak egyszer 
használjuk  fel.  A legnagyobb,  egyben  központi  rovásalak  a  d (¹d)  betű,  amibe  felül 
belemetsz egy nagyalakú b (²d) vagy Y (²v). A v-belsejében jobbra fenn a  ¹d-re rásimul az 
n (n) vagy N (¹s) betű, középen a -v- csúcsán keresztülmenő d + ᐟ (¹r-²d) ligatúra látható, az 
-r- és a -d-mellékjele egy vonalban). A -v- baloldali szára az  (sz) betűt adja meg, amit egy 
rövid  vonalas   (¹r)  zár  le.  A lehetséges  ligatúra  változatokat  elhagyva,  a  szóba  jöhető 
összevonás az  ᐟ +   +  d +   +  Y +  d +  n (n-¹d-²v-¹r-²d-sz-¹r), melyben minden vonal csak 
egyszer érintett.

_______________
8.
A  szóló  és  ligatúrában  lévő  rovás  képjelét,  amennyiben  lehetséges,  mindig  megadom.  Az  olvasatba  tartozó 
rovásbetű/hangot zárójeles (kisbetűvel) jelölöm. A rovásjelet  és ligatúrát  a sorvezetés szerint  ábrázolom, betű/hang 
értékét balról-jobbra írom. Ligatúraváltozatok esetén a feliratba nem tartozókat általában nem közlöm. Az ¹-s mély, a ²-s 
magas magánhangzót vonzó, a  ³-s tükrözött, a * fejre állított rovásjelet jelent, a hangrendet jelölő számot elé írom. 
A tükrözött, rejtett elemeire bontható „száras” rovásmássalhangzót és magánhangzót ligatúraként értelmezem: t (²t³) ~ 
y + t (²t³-sz), A ~ (a/á³-sz); betűsorának olvasata „visszafelé,” mintha az elöl lévő tükrözött helyet cserélne az utána 
állóval, állókkal: SZ-²T, (SZ-A/Á). Az összevonásban hátul álló szóló tükrözött helyben marad:  t +  y (sz-²t) ~ 
SZ-²T. A fejen álló tükrözött rovásjelet (általában) a sorvezetés irányából alulról-felfelé kell olvasni:  y  (²t³*) ~ y + t 
(²t³-sz-sz) ~ (²t-sz) ligatúraként, az -sz- vonala csak egyszer vehető figyelembe. A jobbra  r-/irányba/ vagy balra 
sz-\irányba\ döntött szóló (összevont) rovásjel hangértékét, a dőlés irányával azonos egyenes zárójelbe tett kisbetűvel 
jelölöm, értő olvasatát a jel alakjához igazodó iránybetű (r;  sz) elé- vagy után írása adja meg „hangkapcsolatként:” 
t r/²t/; j /¹j³/r; \ sz\²j\. Az ómagyar rovásjeleket külön nem igazolom, esetenként megadok más előfordulást is.
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• A 4. karakter jobb oldalán az sz-irányú  G (gy) betű látható, az „álló” vonal a  j (¹j³) betűt 
jelenti,  együtt  a  \gy\sz-¹j³ betűsort  kapjuk  meg.  Formailag  felmerülhetne  az  y (²s-sz) 
kapcsolat, de a továbbiakat is nézve nem helytálló.

• Az 5. jegy egyértelműen az r-irányú w /ö/r hangkapcsolat.
• A következő 6. jelnél, ha a kiegészítést nem veszem figyelembe, akkor ez a szóló F (¹t) betű. 

Próbáltam a kiegészítéssel is értelmezni, de nem lett szövegértő.
• A 7. jegy az d + n (n-²d³) vagy az d + N (¹s-²d³), az előbbi a megfelelő.
• A 8., 13., és 15. szóló jel az x (l) betű/hang, már mindkét hangrendre vonatkozik.
• A 9. jel felülről  s (²s-nek) látszik, de bal szára az r-irányú  ᒐ /²l/j³/,  melynek alsó íve az 

M (²m) betű vonalában folytatódik, sőt a körív túlhúzása akár  d /²d/ betűt is jelentheti. A 
lehetséges változatokból az d + M + ᒐ + s ²s-r/²j/l³-²m-²d/ ligatúrát értékelem.

• 10. most csak az önmagában álló M (²m) rovásbetű.
• 11. jel a kiegészítés nélkül az y (sz), kiegészítve az \sz\i\ kapcsolat.
• 12. karakter érthetőbb alulról-felfelé: y + d + n + y (²l*-sz)-n-¹d-sz, az (sz = n) ~ (²l*-n-¹d-sz). 
• 14. jel egyszerűsége ellenére is összetett n + y (sz-n³) vagy (sz-e/o), az előző megfelel.
• A 16. karakter kiegészítve megegyezne a 12.-el,  de ez most nem szövegértő, kiegészítés 

nélkül egy más értelmű y + n + F (¹t-n-sz) ligatúra viszont bejön.
A következő (17–19.) jelű három karaktert a kőlap hiányzó részeként konstruálták, vajon ezekre a 
rovásjelekre a török szöveg folytatásához volt-e szükség, vagy csak egy kitalált elképzelésről van-e 
szó? Meghatározom ugyan őket, de kérdéses, hogy szövegük illeszkedő-e? A folytatáshoz új képet 
szerkesztettem:
                                                       25,24 
                                                      26  23,22     21    20     19          18          17       16

• 17. jegy jól érthetően a d + ʃ (²k-²d) betűsora.
• 18. karakter azonos az 1.-vel, akkor ez is az (¹r³-¹k³) összevonás.
• 19. jel nem más mint az egyvonalas – (¹r).
• 20. jel az enyhe dőlése ellenére is lehet a szóló † (i) (i) rovásbetű, esetleg dőlten az /i/r.
• A 21.  egy  jobbra  dőlő  n-alakú  hat  mellékjeles  karakter,  melynek  tetejére  véleményem 

szerint, a humarai K4. Kh.-2, 3 kőfelirat 11. jelében megismert E + n (n-e/é³) kapcsolat van 
ráültetve,  rajza  eléggé  pontatlan.  Az  alatta  lévő  „létra”  összevethető  az  uo.  lévő  3.  hét 
mellékjeles  karakterrel,  de  az  ottani  r (²r)  rovásjelet  most  elhagyva,  az  r-irányú  n-hez 
igazított: j  (¹j), v (¹b) és a z (z) jelek jöhetnek szóba. A teljes karakter betűsorát az E + n és a 
hat mellékjeles /z + v + n + j/ karakter összevonása, az (n-e/é³)-r/¹j-n-¹b-z/ adja meg. 

• A 22. jegyben felülről-lefelé a G + y + d (gy-sz-²d) ligatúra ismerhető fel, a -gy- felső vonalát 
a 24. jel mellékjele adja meg, ennek érdekében a rovó egy kicsit felé hajlította az sz-szárát.

• 23. jelalak már ismert a 2.-ból, az (n-²m), most is megfelel. 
• A 24. erősen jobbra dőlő jegy alsó része átmegy a 25. jelen is, külön kezelve lehetne a nem 

szövegértő r-irányú /¢/ r/n-i/, viszont megfelel az r-irányú /E/ /e/é/r összevonás.
• 25. jel összevethető a D13. Majak-10 felirat alsó sora 12. É (¹k-a) jelével, de értelme most a 

  +  ⟆ (²k-¹r) lesz, amihez hozzájön még a  F (¹t) betű, így együtt ez a (²k-¹r-¹t) ligatúra, a 
legfelső mellékvonal az előző -e/é- betűhöz tartozik!

• 26. ᒍ karakter nem más, mint a túlzóan ívesített doni Ј (¹l/j) rovásbetű. (D19. Majak-16.)
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Soroljuk fel jobbról-balra a kőfelirat meghatározott betűhangjait:9 

¹R³-¹K³ • ²D-L-N-E/O • N-¹D-²V-¹R-²D-SZ-¹R • GY-SZ-¹J³ • /Ö/R • ¹T • N-²D³ • L •
                       1                     2                                  3                                  4                  5        6         7          8           

²S-R/²J/L-²M-²D/ • ²M • SZ\I\ • ²L*-N-¹D-SZ • L • SZ-N³ • L • ¹T-N-SZ • [²K-²D ¹R³-¹K³ ¹R] •
                     9                      10        11                  12              13       14       15         16                 17          18      19

I • N-E/É³-R/¹J-N-¹B-Z/ • GY-SZ-²D • N-²M • /E/É/R • ²K-¹R-¹T • ¹L/J
                            20                   21                                22               23            24                 25            26

hangzósítva:

Ki-uRaD-éLNE • aNáD-VéReD-SZoRa • GYáSZ-JÖ-Rá • TuNáD • éL • 
SéReLMeD • MeSZI • eLeNeD-SZo • LeSZeN • áLiToN-SZ [éKeD KáRáRa] •

INÉ-uR-áJ-Ne-BiZ • GYáSZoD • NeM • ÉR • KaRoT • áL
azaz

Ki urad élne, adnád véred szóra, gyász jő rá, tudnád él sérelmed
messzi, ellened szó lészen állítón sz [éked, kárára]
innét úr állj, ne bízz, gyászod nem ér, karót áll!

Nos ez  a  feliratszöveg is  hasonlóan  a  másik  várbeli  K4.  Kh.-2,  3  kőfelirathoz3 tanító,  nevelő, 
életbölcsességet oktató, tanulságos példamondatnak tekinthető. A MeSZI ~  messzi  helyett  szóba 
jöhetne esetleg a Mi-SZI ~ mi szí vagy az eMéSZI ~ emészti szó is. A széked kára ~ házad kára.
Láthatóan esélye sem merült fel annak, hogy a feliratvég (Bajcsorov-féle) szövegrésze az „Isten elé 
áll” lenne! Az meg talán még meglepőbb, hogy a kiegészítés akár véletlenül is beleillik a magyar 
szövegbe, és a törökbe is? Azt már kétlem! Kimásolva a Táblázatból a kiegészítés  ʼt q r  ʼ betűit, 
láthatóan nem is találhatók meg Kyzlaszov szövegében, de azt hiszem az egész török nyelvű olvasat 
helyt állósága is kétséges!

*
Karakenti felirat:6 

                  6            5          4    3        2      1
»Karacsajkovsztól északra 12 km-re, Humarától délre 5 
km-re délnyugatra fekszik Karakent gorogyiscséje. Itt 
egy kövön hat rovásjelet fedeztek fel.

              ng        z        o    n      d     sz           Ezt Bajcsorov így olvassa: (i)szd(e)n oz (e)ng.
Azaz, itt a magyar  Isten és  ős szavak, valamint a ʼ fekvőház ʼ (tkp. sírhely) jelentésben szereplő 
(e)ng szó áll. Az Isten és ős szavak párosítása megtalálható még a Gnakizi-i 12. feliratban.(30)« 

Nos, az első három karakter – az 1. (sz), a 2. (²d) és a 3. (n) –, az ómagyar rovásbetűkkel meg is 
egyezik, de a 4. ótörök o betű, nálam már csak az (l) rovás/betű lehet.

• Az 5.  alak mellékjele  eggyel  több,  mint  a  z (z)  betűé,  így benne további  azonos állású 
egyvonalas mellékjelű: t (²t, ²l, i/ü); ó (¹r³); j (¹j³); y (²t³*, ²l³*, i/ü³*) és ⵃ (¹t³) rovásbetűkre is 
számíthatunk. A bőségből a 6. jel értelmét is figyelembe véve kell majd választanunk.

• A 6. jel véleményem szerint a vízszintesen hátradöntött /t/  rovásalak, aminek az előzőek 
értelmében szintén több változata állhat elő: r/²t, ²l, i/ü/.

Végig nézve a meghatározott betűjeleket, ezt a betűsort nevezem meg:

SZ • ²D •  N •  L •  Z-¹T³ • R/²T/, hangzósítva: SZiDoN • LáZiT • áRT 
                               1       2        3      4         5            6

azaz: Szidón lázít, árt!

Az olvasat szerint az 5. jegy a ⵃ + z (z-¹t³) ligatúra, amiben a -t- vonalai a z-hez igazodnak, míg a 
6. jel az r/²t/ hangkapcsolat. A „szidón” értelme, szidva. 
Természetesen rövid feliratról lévén, más értelmű szöveg is kijöhet.
_______________
9. Az elöl álló helycserés tükrözött rovásjelet vastagítva jelölöm.
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Gnakizi-i 12. felirat:6 

»Ez egyike annak a 12 feliratnak, melyet a Gnakizi-i barlangban találtak. Bajcsorov megfejtése:
l...r rdmlgъ zden osz j dzsa. 

azaz (A)lb (e)r (e)rd (e)ml(i)gъ (i)zden osz (a)j (a)dzsa ʼ vitéz, hős, isteni hős, ó, atya ʼ.(35) 
Az alb jelentése ʼ hős ʼ, mint az ótörök  alp ʼ hős ʼ. Az  rdmlgь-ben az ótörök  erdemlig szó van, 
melynek jelentése ʼ becsületes, jó szívű. ʼ Az ótörök er ʼ férfi ʼ a szógyöke az erdem ʼ hősiesség ʼ 
szónak, amely a magyar nyelvben is megvan: érdem.(36)« Megkísérlem rovásjeleit beazonosítani:
                                           a      zs d   szon   d     z    gъ    lmdr     r        b      l
                                                   11      10  9      8        7      6      5         4          3          2       1

A 11 karakterből álló feliratot kivétel nélkül az ómagyar rovásjelekből összerótt ligatúrák alkotják:
• 1. kör alakú jel ligatúráit már a Humara 1. második jelénél bemutattam, ezek valamelyikét 

most  az  y (sz)  és  az  x  (l)  betűvel  kell  kiegészítenünk,  az  x +  n +  y +  M (²m-sz-e/o-l) 
összevonás szövegértő.

• A 2. jel nagyalakú d (¹d) betűjének a szára szét van húzva, hogy legyen helye középen az 
꜖ (¹l/j³)  betűnek,  szárai  pedig  (felülről  nézve)  egy-egy  kisalakú  ᴗ (e/o)  rovásbetűben 
végződnek. Betűsora az ᴗ + ꜖-d + ᴗ (e/o-¹d-¹l/j³-e/o). Az s (²s) betű kizárható.

• Még az egyszerű H alakú 3. jel is kéttagú, benne az y + ˧ (¹r-sz) rovásbetűk bújnak meg.
• A 4. jel öt rovásjegyből összerakott karakter, a jobb oldali  œ =  t +  n (n-i/ü) jel össze van 

kapcsolva  a  /N/ r/sz-n³/  jeggyel,  ezek  együtt  az  n-i/ü-r/sz-n³/  kapcsolatot  jelentik.  Alatta 
látható a  ᒍ +  i +  r +  Ê (g-²r-i-²j/l) rovássor (az -i- és -j- fővonala közös), az összesített 
karakter betűsora: (n-i/ü-r/sz-n³/-g-²r-i-²j/l).

• Az 5. s (²s) jel baloldalán a hátra döntött, ezért függőleges állású L (²l) betű látható, alatta az 
n (n³) szárú ⇃(¹j/l) betű, együtt az⇃+ n + /L/ + s ²s-r/²l-n³-¹j/l/ ligatúrát jelentik.

• A 6.  „létra”  alakú  jel  jobb  oldalán  alul  a  tükrözött,  megtévesztően  r-irányú  (²l³-sz) 
mellékvonala lóg ki, szára az (²r) oldalához illesztve. Az r (²r-ben) lévő öt vagy hat belső 
vízszintes mellékjel tartozhat az ˧ (¹r), a v, ߔ (¹b) és z (z) betűkhöz. Az elvetett változatokat 
elhagyva, az z + ˧ + v + r + ⟨ (²l³-sz)-²r-¹b-¹r-z ligatúrát rögzítem.

• A 7. jel d (²d) tagja az sz-irányú \a/á³\ betűre van jelölve: \(a/á³-sz)-²d\sz ~ \a/á³-²d\sz, az -sz- 
csak egyszer lehet.

• 8. karakter többértelmű, benne az n (n), < (¹d), t (²t³, ²l³, i/ü³), ezek fejre állított változatai, a 
q (²k³) és a F (¹t³) is felismerhető, a legegyszerűbb q + n (n-²k³) összevonást választom. 

• A 9. kéttagú jel az y + x (l-sz) kapcsolat.
• A 10. szintén „létrás” jegyet a /⇂/ + ˧ + v (¹b-¹r)-/¹j³*/r ligatúrának határoztam meg.
• Az 11. karakterben az L /¹l/j³/, ˥ /²j/ vagy az egyvonalas    ̅  ̅  (¹r) rovásbetűk ismerhetők fel, az 

  ̅  ̅ + ⟨ (²l³-sz)-¹r összerovást választottam.
A felirat betűsora:9 

²M-SZ-E/O-L • E/O-¹D-¹L/J³-E/O • ¹R-SZ • N-I/Ü-R/SZ-N³/-G-²R-I-²J/L • ²S-R/²L-N³-¹J/L/ •
                    1                               2                          3                                   4                                             5

(²L³-SZ)-²R-¹B-¹R-Z • \A/Á³-²D\SZ • N-²K³ • L-SZ • ¹B-¹R-/¹J³*/R • (²L³-SZ)-¹R
                                       6                                  7                  8              9                   10                        11

hangzósítva
MéSZ-EL • ODaLE • RoSZ • éNI-uR-SZáN-iGéRI-Jo SoRu-LeNéL • 
eZéR-BoRuSZ-Le • áDASZ • NeKi • LeSZ • BoR-JáR • Rá-iSZoL

azaz
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Mész el oda le rossz élni, Úr szán ígéri jó sorú lennél, ezért borulsz le áldasz neki, lesz bor jár, 
rá iszol!

A sírfelirat azt tudatja, hogy itt fenn ugyan rossz élni, de az Úr szán, ígéri ha leborulva áldasz neki, 
akkor lenn is lesz bor, igyál rá! Talán nem is lehet meglepő a keresztényi Úrra való hivatkozás a 
feliratban, hiszen többen is igazolták már (Lukácsi Kristóf: A magyarok ős elei...; Bendefy László: 
A magyarság Kaukázusi őshazája.) a kaukázusi hun–magyarság egy részének keresztény hitét! 

*
Tokmak-Kaj-i sírfelirat:6 

»Humarától kb. 10 km-re északra fekszik egy sziklán mesterségesen kialakított sírkamráknál két 
felirat. Ezek közül az egyik érdekes számunkra. Bajcsorov megfigyelése szerint az Isten sok esetben 
a szövegtől különválóan szerepel, sajátos kombinációban. Tokmak-Kajban a következőképpen (2. 
ábra),  az  első  kibontott  formája.  Ennek lenne az  olvasata  Isten  (e)l  ol  Ab(i)t  (e)sz.  Rendkívüli 
jelentőséggel  bír  a  harmadik  arab  betűs  szöveg,  lásd  ott,  ez  ugyanis  igazolja  a  „kibontás” 
helyességét és visszaigazolja azt. A harmadik arab szöveg olvasata ugyanis szintén Ab(i)t (e)sz.(37) 
Olvasata: „Iszt(e)n (e)l ol Ab(i)t (e)sz,” azaz „Isten elé áll Abit ős.”(38)«

Nos,  nem volt  szándékomban,  hogy  ezzel  a  Bajcsorov által  céltudatosan „kibontott”  felirattal 
foglalkozzam, de megéri  lekövetni  módszerét.  Az 1.  ábra ugye a  valós  sírfelirat,  a  2.  pedig az 
önkényes kibontása, szövegének betűit a Táblázata alapján fölé írtam:

                t       b   a/á          l    o/u     lʼ       nʼ  t   sz i 

Érdemes megnézni, hogy ebből a 9 betűből hogyan jön ki az olvasata, arról nem is szólva, ahogy azt 
az első karakterből „sorba rakja!” Fölöttébb furcsa a különálló hosszú-rövid vonalból álló  t  betű, 
aminek inverze is  t, nem beszélve a b betűről, mely egyik török ábécében sem található. Az ilyen 
orosz olvasatokra szokta írni Vékony Gábor: „Ezzel az olvasattal felesleges foglalkoznunk.”

Veszem a bátorságot és megpróbálom értelmezni a sírfeliratot az 1. ábra alapján. Az mindjárt ki is  
tűnik, hogy az első karakter szinte egy rébuszos „betűkép”, aminek kör alakú központi rajzához 
kívül-belül is rovásjelek csatlakoznak. Természetesen, betartva sorvezetés szabályát (jobbról-balra) 
kell megállapítani a betűk sorrendjét. Ennek érdekében vágjuk ketté n    n a kör alakú rovásjelet. Az 
így előállt jobboldali félkör és a hozzá rajzolt két fölfelé mutató párhuzamos vonalka meg is adja a 
æ (²k) rovásbetűt. Ennek szára alapesetben is n-alakú, amit nem kell külön értelmezni, de most a kör 
révén az  M  (²m) rovásjel is jelen van, amit figyelembe kell venni. Az m-nek pedig több ligatúra 
változata is létezik (az előzőekben ismertettem), így a jobboldali értelme: n (-²m) vagy (-n). Alul a 
hozzá igazított rövid-vonalas   (sz), vagy a tükrözött  ⟨ (²l³) betű alsó része látható. A jobboldali 
felirat elejét tehát a ²k-(²m, n)-(sz vagy az ²l³) betűk szövegértő sorrendje fogja megadni.
Középen a kör belsejében felül, a rajz alapján fejre állítva, az U-fejű Ⴤ (²j/l) rovásbetű látható, ami 
majd felülről-lefelé olvasva az (sz-²j/l*) lesz.
A baloldali n – félkör jelentését, az (e/o-), az (n³-) vagy az (²m³-) betű/hang közül fogja valamelyik 
megadni, amihez alul még a fejen álló † (i*), azaz az (sz-i) kapcsolat is hozzá van rendelve. 

• A szöveg 1.  kezdő (láthatóan már nem is olyan bonyolult  képkarakterét),  így állíthatjuk 
össze: †* + M + Ⴤ* + ⟨ + n + æ ²k-n-²l³-(sz-²j/l*)-²m³-(sz-i*), megfelel a †* + n + Ⴤ* + y +M + æ 
²k-²m-sz-(sz-²j/l*)-n³-(sz-i*) kapcsolat is, az -m- összerovás oldalbetűit aláhúztam.

_______________
10. Czuczor Gergely–Fogarasi János: A magyar nyelv értelmező szótára. I-IV. Pest, 1862–1874. Cz-F
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• A 2. jel úgy néz ki mint egy sz-irányú 3-s. Ez a rovásjel látható az SE 7. (Sargol) sírfelirat11 

1. jeleként, ott a kurzívan ívesített rajzú alak az m (¹m) betűként volt szövegértő, itt nem felel 
meg.  Ha összevetjük a humarai  K7. Kh.-8 felirat3 felső sorának 1.  jelével,  akkor  ahhoz 
hasonlóan, az -¹m- ʼ Ꜣ ʼ jelkarakteréhez igazodó egymás alatti n + m + n rovásjeleket, vagyis 
az sz-irányú sz\n-¹m-n\ ligatúrát fogjuk megkapni.

• A 3. karakter a lehetséges változatai közül az M +     ̶ + n (n-¹r-m³) összevonás jött be.
• 4. jel lehetne az enyhén r-irányú  ⟅ /²k³-sz/r összevonás, ami valójában a /²k/r kapcsolatot, 

mivel (r-irányú -sz- betű nincs).
• Az 5. karakter rajzában két egymással szembe fordított és elfektetett  S között  vízszintes 

vonal  látható.  Az  S-ekben  a  -²k-  betűket  kell  látnunk.  Szemléletesebb,  ha  felállítva 
értelmezzük az „m”-szerű alakot – ⟆a⟅ vagy ⟆y⟅ –, láthatóan köztük lehet az a (²l) vagy y (sz) 
rovásbetű is. Az sz-irányú ligatúra kétféleképpen is értelmezhető, úgymint sz\²k-²l-²k\ vagy 
az sz\²k-¹r-²k\, az -sz- vízszintesen az r-t jelenti. Mindkettő szövegértő.

• Az utolsó 6. is kör karakterű, amit az első alapján oldhatunk fel. A jobboldali fél     n kör az 
(-²m vagy az -n) hangjele, melyhez alul az egyvonalas  (¹r) vagy az ⟨ (²l³) kapcsolódik, míg 
a másik oldalon az (e/o-,  n³-,  ²m³-)  betűhangok ívéhez,  felül  a rövid vonalas  y  (sz),  alul 
szintén az  (¹r) vagy az L (²l) betű mellékjele látható. Szövegértéshez két ligatúra is előáll, az 
 + y + n +  / +  M (²m-¹r-n³-sz-¹r) és   +  y +  M + ⟨ +  n  (n-²l³-²m³-sz-¹r)   összevonás, az -m- 
oldalbetűi most is aláhúzva.

Az utolsó három karakter kettős vonalú, felteszem a rajzoló a vonalak vastagságát jelölte így, nem 
pedig a rovásjelek ismétlődését. 
A fenti ligatúra változatokból adódik, hogy két sírfelirat is előáll: 

A). változat betűsora:

²K-N-²L-(SZ-²J/L)-²M³-(SZ-I) • SZ\N-¹M-N\ • N-¹R-M³ • /²K /R • SZ\²K-²L-²K\ • ²M-¹R-N³-SZ-¹R
                          1                                              2                       3                  4                     5                                6

hangzósítva

KiNéL-áSZ-éL-MeSZI • SZáNoM-iNeN-RáM • Ki-RoSZ • Kö-iLiK • MeRöN-üSZ-Rá 
azaz 

Kinél állsz él messzi szánom innen, rám ki rossz kő illik, merőn(bátran) ülsz rá!

B). változat betűsora:

²K-²M-²L³-(SZ-²J/L)-N³-(SZ-I) • SZ\N-²M-N\ • N-¹R-M³ • /²K/R • SZ\²K-¹R-²K\ • N-²L³-²M³-SZ-¹R
                             1                                            2                       3                 4                    5                               6

hangzósítva

KiMéL-SZó-LeN-SZISZ-NéMáN • Na-uRaM • KeRüSZ-Ki-RoKoN-éL-MeSZiRe
azaz

Kímél szó lenn szívsz némán, no uram kerülsz, ki rokon él messzire!

Két olyan archaikus sírfeliratot olvashatunk, melyek akár egy mai sírfeliraton is elkelnének, s fel 
sem  tűnne,  hogy  aktualitásuk  több  mint  1200  éves!  Azt  hiszem  egyik  szöveget  sem  kell 
megmagyarázni, mint csak a:

• MeRőN ~ Eredet [merően < merő (melléknévi igenév) + en határozó rag. Régies: elég 
bátran (wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/...)

• SZíSZ ~ SZÍ (1) áth. Ragozva: szísz vagy szívsz. 2) Átv. vonzó erejénél fogva valamit 
mástól, mintegy eltulajdonít (jelen estben a szót, a beszédet). CZ–F ; (Esetleg porul jársz?)

• NA indulatszó, mely csak tájszokásilag divatozik a szokott no helyett. CZ–F
*

_______________
11. Delibeli József: Közép-ázsiai rovásaink. www.leventevezer.extra.hu/Kozep_azsziai_rovasaink.pdf
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Gesztenti (Ak-kaja) felirat:6 

»A 2 jelű rovásírásos emlék érdemel figyelmet, írja a szerző. Ennek olvasata egyszerűen Isten.«    
Az eredeti képet vízszintesre állítottam és jelölöm Bajcsorov betűit:
                                                                               n(zs)d sz

Az utolsó jel az ő szemszögéből érdektelen, mert csak az Isten [SZD(zs)N] szót akarta megmutatni. 
Nos,  ha magyarul kívánjuk elolvasni a feliratot,  akkor csak a 2.  rovásjegyet kell  meghatározni, 
mivel a többiek már ismertek:

• 2. jelben felül a  Y (²v) vagy a  b (b) alatt a  d (¹d) rovásbetű van, együtt a (²v-¹d) illetve a 
(b-¹d) ligatúrát jelentik.

Feliratunk:
SZ • B-¹D • N • SZ-¹R, hangzósítva: SZaBaDoN • éSZ-uR, azaz

Szabadon élsz úr!
Ami talán nem is oly meglepő egy sírfeliraton, mivel ott lent már valóban „szabadon élhetsz!”

*
Tesikle 4. felirat:6 

»Szintén egy barlangnál találtak, Verhnyjaja Mara falúnál, öt sírfeliratot. Ezek közül a 4. számúra 
közölt  Bajcsorov megfejtést:  (I)sztendi dʼ(o)hš(y)kь. Isteni emlék.« Képét mellékelem, Táblázata 
betűit fölé írtam:                 kь           š     h     dʼ         d      n      e          t     sz

                                                    8               7             6               5        4         3          2      1

A sírfelirat jegyeinek nagy része már ismert, az 1. (sz), a 3. (e/é), a 4. az (n), az 5. most is a (b) betű, 
ismertek már a 6. (n-²d³) és 8. (¹r³-¹k³) ligatúrák, v ö. a Humara 1. felirat 7. és 18. jeleivel, viszont 
új karakter a:

• 2.  jel  egyszerű,  a  t +  j ¹j-(²t³,  ²l³ vagy  i/ü³)  összevonása.  Szövegértő  lehet  a  (¹j-²l³) 
összerováson kívül a t +   + j (¹j-¹r-²t³) ligatúra is.

• A 7. karakterben fejen áll  az SE 1. (Kara Üs) felirat11 4. jegyeként megismert  ᑎ (n-¹d) 
összerovás,  belsejében  az  (sz)  betű,  míg  a  jobboldali  szárát  keresztező  két  vízszintes 
vonalban a G (gy) betű r-irányú mellékjelét láthatjuk. Ligatúraként az r/gy/-(sz-n*-¹d*) és 
az r/gy/-(sz-¹d*) betűsor is megfelelhet.

Két sírszöveg is kijöhet:9 
SZ • ¹J-²L³ • E/É • N • B • N-²D³ • R/GY/-SZ-N*-¹D* • ¹R³-¹K³ 

                                      1         2           3       4     5         6                         7                             8
SZoJ-LEN • BüNöDéR-GYáSZuNoD • KáR, azaz Szólj lenn bűnödért, gyászunód kár!

Elfogadható a:9

SZ • ¹J-¹R-²T³ • E/É • N • B • N-²D³ • ¹R/GY/-SZ-¹D* • ¹R³-¹K³ • 
SZoJ-éRTE • Ne • BáND • uR-GYáSZoD • KáR, azaz Szólj érte ne bánd úr, gyászod kár!

értelmű szöveg is. A gyászunód helyett a rövidebb gyászod szó is vállalható, mert az -n- íve nem 
elég hangsúlyos a d-ben.
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Végig  elemezve  Bajcsorovnak a  „török  rovásjelek”  alapján  olvasott  „magyar  hangzású”  Isten, 
illetve az Isten elé áll megfejtéseit, máris kitűnik, hogy a hat feliratban azok alakilag és hangtanilag 
is  ötfélék.  Csak  a  rovásjelek  hangzóit  nézve:  IŽDN  EL L (Humara),  SZDN (Karakent),  ZDN 
(Gnakizi),  ISZTN L OL (Tokmak-Kaj),  SZD(ZS)N (Geszteni),  SZTEN  (Tesikle)  betűváltozatokat 
határozott meg. Ha még a rovásjelek alakját is figyelembe vesszük – Táblázata betűjeleinek nagy 
része, a különböző török ábécékben nem is található meg – láthatjuk, hogy azok meghatározása 
mennyire irányított! Elég csak a legkirívóbb humarai, karakenti és gnakizi „létrás” -z- betűk jelét 
kiemelni,  miként  azok  a  lényegesen  eltérő  rajzolatuk,  mellékjeik  és  kiegészítéseik  ellenére  is 
(mindezeket figyelmen kívül hagyva) pontatlanul, tudatlanul vagy tán tudatosan,  csak a Z hangot 
jelölik!  Persze  Bajcsorov nem  hibáztatható,  nem  ismerhette  az  ómagyar rovásírást és  annak 
szabályait,  akár tiszteletet  is érdemelhetne amiért Táblázata székely rovásbetűi alapján felmerült 
benne a „magyar vonatkozású” olvasat lehetősége! Az más kérdés, hogy az Isten „szóváltozatok” 
etimologizálása nem az ő feladata lett volna!
Gyóni  írja:  „Maga  az  Isten  szó  ismeretlen  eredetű  a  magyar  nyelvben.  Nyelvünk  egyik 
legtalányosabb  szava.  Eredetileg  jelentése  talán  az  ős,  ősatya lehetett.(48)   Valószínűleg  önálló 
magyar fejlemény.” Nos, ha már eljutott valaki addig, hogy magyar fejleményről tud, akkor már 
csak a Szótárból10 az ISTEN szót kellett volna ismertetnie:

„Az isten szó eredetére nézve különféle vélemények vannak […] Mindezen fejtegetéseknél kevés 
vagy semmi figyelemmel nem valának épen magára a magyar nyelvre. A magyarban régiesen az is 
am. ős, a ten pedig vagy tön, vagy dön, s mély hangon: don ismeretes képzők,... Ezek után ítélve 
ősdön v. régiesen isden vagy isten, annyit tesz mint is-tevő v. ős-tevő, összébb húzva  is- v. ős-tő 
(„tő” előtő szóban is am. tevő), és n toldalékkal (mint eleven), ős-tön, istön, isten; tehát jelentése: 
ősmüködő vagy ősvaló, őstény, melynek ezek szerént akár tiszta magyarságát, akár találó jelentését, 
találóbbat, mint bármelyik a mondottak közől csak az elfogult tagadandja.” (Eredeti írásmóddal.) 

A kérdés  már  csak  az,  hogy igazolható-e  a  magyar  nyelvben  a  különféle  IŽDeN,  (i)SZD(e)N, 
(i)ZDeN, ISZT(e)N, (i)SZD(zs)(e)N szóváltozatok megléte? Nem is teszek mást, mint a Szótárból 
kikeresem a változatok elő- és utótagjainak magyar gyökjelentését: 

• Az  ISZ  (1)  elvont  hangutánzó  gyök,  melynek  származékai  jelentenek,  a)  csuszamló 
mozgást: iszam, iszamodik, b) elsurranó mozgást, mint iszki, iszkódik. Az ISZ (3) elvont 
gyöke, vagyis törzsöke isza, iszák, iszik szóknak. 

• Az IZ (1) elvont gyök, melyből mély, majd magas hangú képzőkkel különféle származékok 
erednek, a) Mozgásra: izeg, izog, izgat, b) Hangutánzó: izik (tüsszent), izz, izzad, c) közelre 
mutató ez változata: izé, izél, d) Az izen, izenet szókban, másképp üz, üzen. 

• Az IZS és ZSĚN gyök elő sem fordul a magyar nyelvben, a DĚN pedig elvont gyöke lenne 
a dönczöl szónak. 

Láthatóan nem is kell különösebb nyelvészeti képzettség, annak megállapítására, hogy  Bajcsorov 
„Isten” szóváltozatai magyarul értelmetlenek! Amúgy is, ismerve a magyar néplélek Istenbe vetett 
magasztos  hitét,  tiszteletét,  azt  hiszem  még  az  „Iszten”  szó  tájnyelvinek  sem tekinthető,  csak 
egyszerűen egy gyermekien pösze kiejtésnek. Akkor kizárt, hogy a kaukázusi szabír magyar nép 
valamiféle „bolgár–török” rovásbetűkkel véste volna sziklába a magyar Isten nevét, ily módon!
Bajcsorov szóalakjai ~ a magyar olvasatban, kiemelve a török–bolgár betűi:

• IŽDeN EL oL ~...Innét úr állj, ne bízz(Ž), gyászoD Nem (E)ér, karót áLl!

• iSZDeN ~ SZiDóN lázít, árt!

• iZDeN ~...eZért borulsz le, álDasz Neki...

• ISZTeNʼ eL OL ABiT eSZ ~ nem vethető össze, a magyar szöveggel!

• iSZD(ZS)eN ~ SZabaDoN élsz úr!...

• iSZTEN ~  SZólj érTE Ne bánd úr, gyászod kár!
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A feltételezés  is  érdemtelem,  hiszen  az  ismertetett  újabb  „Kubán”  rovásfeliratok  mindegyike, 
hasonlóan ez előzőekhez, a „kubáni” ómagyar rovásbetűkkel tisztán, érthetően magyar nyelvű.

Akkor a bolgár–török rovásbetűs „Isten” magyarul még sem áll elé! 
Nem is  szólnék  most  arról  a  magyar  népről,  akik  ezeket  a  nyelvemlékeket  hátrahagyták,  csak 
felemlítem Gyóni (az i. m. 62–66.) ez irányú rövid, „történeti háttér” ismertetését.
Végül is a „Kubán” ómagyar rovásjel készletünket ki kell egészítenünk, újabb: b (b), < (¹d), æ (²k), 
⟆ (²k) és ᒍ (¹l/j) rovásbetűkkel, habár az utóbbi kettő inkább a rovó egyéni rajzolatának tekinthető. 
A három „új” rovás/betű pedig eddig is ismert volt a Don- és Közép-ázsiai magyar feliratokból!
Kaposvár 2019. 11. 12.                                                                 Delibeli József
                                                                                                     okl. építőmérnök
A rovásjelek jelölésénél felhasználtam  dr. Hosszú Gábor  székely–magyar,  Kárpát-medencei,  és kazár  rováskarakter 
készletét. https://www.freeweb.hu/rovasirashonlap/betu/index.html Letöltve 2009. október. 

Az idézett művek lábjegyzetét dőlt (...)-be adom meg. 

Írásom a forráshely megjelölésével másolható.

http://www.freeweb.hu/rovasirashonlap/betu/index.html

