
BRONZKORI SZKÍTA FELIRATOK

2014.  október  végén  olvastam a  „Magyar  őstörténet”  3.  kiadását,  melyben  a  szerző  a  Kárpát-
medence  nyelve  és  írása  fejezetét  két  szkíta  rovásbetűs  lelet  képével  és  azok  egy-egy  nagy
fenntartással fogadott olvasatával illusztrálta.
Az egyik a Róma melletti Campagna mezőn talált szkíta bronz tokos balta, melyet mintegy 3000
ezer éve a Kárpát-medencében készítettek, a másik a Hosszúfalú-kisfentősi lelet.

A szkíta fokos 
Az inkább fokosnak  tekintendő  szkíta  baltát  eredetileg  a  Római  Jezsuita  Múzeum őrizte,  de  a
második világháborúban megsemmisült, csak a tárgyjegyzékben maradt fenn. 

Kép átvéve1 
Röviden tekintsük át a fokos írástörténetét  Fehérné Walter Anna  publikációja alapján.2 A leletet
először képmelléklettel együtt 1865-ben az angol Lubbock régész publikálta könyvében, feliratát
ismeretlennek jelölve.
Magyar részről érdemben elsőnek Debreczenyi Miklós foglalkozott a felirat kibetűzésével:

SeGÍT IS ÜT IS RÓ IS
„Tetszetős”  eredményét  1914-ben  Sebestyén  Gyula  igyekezett  az  Ethnográphia  hasábjain  a
„hivatalos álláspontot” képviselő megsemmisítő gúnnyal „betűrejtvénnyé” silányítani.
Később  Pataky László  eltérő fejtési  módszerrel,  csekély módosítással  hasonló értelmű olvasatot
adott, ami kétségtelenül igazolja a magyar nyelvűséget:

eGE SÉT ÉS ÜT ÉS RÓ ÉS
Debreczenyi a függőleges szárú székely ╡ (e) betűt i-nek, Pataky az Ee-t é-nek vette.
Újabban Varga Csaba is foglalkozott a felirat olvasatával:3 

SeGeSEet EeS ÜT EeS RO EeS azaz, SEGESÉT ÉS ÜT ÉS RÓ ÉS (Sebesít is üt is ró is)
Véleménye szerint „ez egy harci fokos volt, elsődleges értelme tehát éppen az, hogy sebesít és nem
pedig  az,  hogy ékesít.”  Láthatóan  a  három olvasat  között  nincs  értelmezési  eltérés,  mindegyik
funkciós  szöveget  ad.  Ez  továbbra  is  igaz  lehet,  de  én  alapvetően  hibás  olvasatnak  tartom
mindegyiket. 
Indoklásul felhozom az alábbiakat:

• Az  egyedül  álló  s (s)  rovásjel  hangértéke  kimondva  «es».  Az  s szárán  befelé  mutató
„egyenes  szárú”  -e-  betű  kimondva sohasem kerülhet  az -s-  elé,  vagy mögé.  A ligatúra
helyes olvasata eSES és nem ES, IS, vagy EeS (ÉS).

• Itt is kiemelem amit már  Csallány Dezső  rovás olvasatainak felülvizsgálatánál igazoltam,4

az elforgatott -s- betű mindig más hangértéket jelöl. Lásd a kunkerekegyházi gyűrűn Y (v), a
pomázi,- mezőberényi gyűrűn x (¹d), míg a deszki,- ladánybenei feliraton < (a/á). 

1.   Tóth Imre: Magyar őstörténet. [Bp.] FRÍG Kiadó, 2009. 86-87.
2.   magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/anyanyelvunk/item/3529-az-ékírástól-a-rovásírásig-2-kötet?start=2
3.   Varga Csaba: Jel jel jel. [Bp.] FRÍG Kiadó, 2001. 229-232.
4.   Delibeli József: FELÜLVIZSGÁLTAM Csallány Dezső rovás olvasatait. www.leventevezer.extra.hu/Fv.pdf

http://www.leventevezer.extra.hu/Fv.pdf
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• Értelemzavaró hiba az 5. jel olvasata RO-ként. A függőleges ' y ' rovásjel ősidők óta az -sz-

hang képjele.  Kizárt,  hogy egy 1673-ból  származó Kájoni  ábécé5 y (r)  „írásmutatványa”
visszavetíthető lenne a 3000 évvel korábbi betűre. 

• Kifogásolom  a  székely  e (e)  betű  „kiegyenesített”  változatát  e-ként,  i-ként  értelmezni,
melyre példát sem tudok említeni. Előttem nem ismeretlen a '  ╡ '  alakú rovásjel,  mely a
szkíta-alán-óbolgár összehasonlító elemzés alapján a szkíta -g- betű.6 Csak emlékeztetésül,
ez a jel a battonyai gyűrűn -gy-.7 

Ezek után azt hiszem elő kell állnom egy más, saját olvasattal. Abban egyet értünk, hogy a hat
rovásjel ligatúra. (lám-lám mégsem latin írásfejlemény, ősidők óta létezik!)
Nekem feltűnt, hogy a hat rovásjel „beszédesen” egy-egy rovásbetű karakteres jellegrajzát mutatja!
Induljunk el egyelőre ezen a nyomon, s ne vegyük figyelembe a jelek belsejében lévő mellékjeleket.
 
Máris felírhatunk egy                              F        U      n     s     n      x                                           jelsort,
mely ismereteim szerint, így –              B/V  ¹K/R  E/O  S  E/O  ¹D                           –  hangzósítható.

Nem kell sokat töprengeni a könnyen kiolvasható BOKOSOD olvasatán, mert fokosról lévén szó,
az valójában a fokosod szót jelenti. Az első betű viszont nem -f-, hanem a -b- betű, amivel nincs is
különösebb gond, hiszen tudott, hogy a magyarban és a rokon nyelvű sumirban is létezik a b > p > v
hangfejlődés.8 Ezt figyelembe véve a helyes olvasat: POKOSOD.
Akkor már helyben is vagyunk, mert az ómagyar -p- hang gyakran f-re cserélődött, erre példák sora
található  a  Czuczor-Fogarasi  Szótárban.  Novotny  írása  26.  oldalán  felemlíti,  hogy ha  a  sumir
ékírásban nem is, az élő beszédben létezett -f- hangzó. 
Így akkor feltételezhetjük azt is, hogy kezdetben az ómagyar rovásbetűink között nem is volt külön
-f- betű. A ma ismert székely f (f) betűt feltehetően az élő beszédben már rögzült -f- hang írásos
igénye hozhatta létre. Tudok rováspéldát is hozni a lippói orsógomb feliratából, ahol valójában a
„pon” a fon igét jelenti.9 A -p- hang eddig ismert rovás változatai: a lippói orsógombon j (p > f),
jelen esetben v (b/v > p > f), Kárpát-medencei jel v (b/v), a székelyben p (p).
Vajon miért írhatták rá a fokosra, hogy fokos? Hát azért biztos nem, hogy lám ez a fokos!
A neolit,- a kőkori emberek a természetben éltek, függtek tőle, az életüket befolyásoló jó és rossz, a
csodálatukat  és  értetlenségüket  kiváltó  ártó  természeti  erőknek  igyekeztek  a  kedvébe  járni,  azt
megszemélyesítették, isteni erővel ruházták fel.  Akár Fokos nevű istenük is lehetett,  vagy olyan
istenségük, akinek a fokos volt az attribútuma. Nevének ráírásával hitük meggyőződésük szerint,
átszállhatott a fokosra az istenség ereje, jószolgálata, minden olyan tudnivaló, melyre az eszköz
eredményes használata során szükségük lehetett.
Botos László írja10 a sumirok hitvilágáról. „IZ-TEN az Ég és Föld szövetségesévé a Fokost avatta, a
Fokos és a Nádkosár hivatásául pedig a MUNKÁT rendelte.” (Lám milyen egyszerű és nagyszerű.)
De  térjünk  vissza  az  eredeti  mellékvonalas  rovássorra,  melyről  már  tudjuk,  hogy  olvasata
kapcsolódik a fokos funkciójához.

Nézzük sorban a ligatúrás jeleket:
• 1. jelből már ismert a F (p), vajon miért van elfektetve? Válasszuk le a kompozícióról a -p-

betűt, marad az  ⵎ alakú jelrész. Ez pedig érdekes módon nem más,  minta az  n (n) betű
szögletes változata, de ugyan ilyen az -n- a felsőszemerédi kőfeliraton4 is.
A ligatúra tehát balról jobbra, felülről lefelé F + [ (p-n)

5.   Varga Cs.: i. m. 263. 
6.   http://iriston.com/books/ALANO-DR-BOLG-PISMO/AL-PBG-P-3.htm
      Szravnitelnüj anliz alano-drevne bolgarszkoj piszmenoszti 1-7.
7.   Delibeli József: A battonyai nászék gyűrű. www.leventevezer.extra.hu/battonya.pdf
8.   Dr, Novotny Elmér: Sumer = magyar. DUNA Kiadó Vállalat, Svájc 1973. 28.
9.   Delibeli József: A „szédüt” lippói orsógomb.(kéziratban)
10. Botos László: www.magtudin.org/Sumir%20magyar.htm
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• A 2. összevonás jellegrajzát a Kárpát-medencei U alakú -k- betű uralja. Bontsuk két részre:

Az alsó ' y\ ' alakú rész belsejében a szárakat összekötő két párhuzamos vonal szinte kínálja a
székely-magyar l (l) betűt. 
A 4. hivatkozásom írásában tárgyaltam, hogy egy egyedüli, arra alkalmas jel is felbontható
ligatúrára. Ha ez itt is elfogadható, akkor az l (l), vagyis az alsó jel is felbontható l+s (l-s),
s+l (s-l)  esetleg  l+\  (l-r)  összevonásra.  Ez  utóbbi  mégsem jöhet  szóba,  mert  az  U (¹k)
rovásjel már igazolódott, amivel további l+U (l-k), l+s+U (l-s-k), valamint s+l+U (s-l-k) és
más variációk adódhatnak. 
A felső rész szimbóluma a '  \y ' ~  Y (v) betű jele a kunkerekegyházi gyűrűn. A függőleges
szárra van jelölve a ╡ (g), sőt a jobboldali hosszított szár a g-én kívül még y (sz) is lehet. 
A felső rész lehetséges ligatúrái: Y + ╡ (v-g), illetve Y+ ╡+ y (v-g-sz), Y+ y + ╡ (v-sz-g)

• 3. kombinációt én y+n (sz-e/o) részekre bontom. Az elődök ÜT olvasatát, ha el is fogadnám,
a benne lévő t rovás alak -t- hangértékét mindenképpen kifogásolnom kellene, mert állása
alapján mást jelent. Különben is az Ü ívére szerkesztett t (t) helyesen, így nézne ki ' è '.
Én  másképp  oldom fel  a  jelet.  A felső  rövid  kis  vonalka  nálam az  y (sz),  alatta  pedig
irányultsága alapján az n (e/o) betű, erre példák sora a 4. hivatkozásban. A jel belsejébe tett
rövid mellékjellel ϶ különbözteti meg a rovó az -e- betűt az azonos alakú 5. jel o-jától.
Hasonló ϶ (e) jel látható a nagyszentmiklósi kincs „görög” feliratrészén. A ladánybenei,-
mezőberényi gyűrű,- és a heidenheimi feliratban11 az -e- egyszerűen: ' n ' alakú.
A ligatúra hangzósítása tehát: y +϶ (sz-e).

• A 4. jel tulajdonképpen nem más, mint az -s- belsejében a -g-:  s+  ╡(s-g). Az -s- viszont
önmagában is  felbontható  s  + \  (s-r)  ligatúrára,  ami  által  akár  hármas  s  + \  +  ╡(s-r-g)
összevonásra is gondolhatunk.

• 5. jelről már tisztáztuk, hogy az csak az  y +  n (sz-o) összevonás lehet. Ehhez csak annyit
tennék hozzá, hogy a -o- alsó ívét ötletesen visszakanyarítja a rovó nehogy az -sz- szárához
tartozónak véljék. (N)

• 6. jel feloldása egyszerű: ╡ + x (g-¹d), a -g- felül van, így előzi az d-t. A d-re példák.4 és 10-ben. 

Megjegyezve, hogy a „pokosod” szó alapján a 2. jelben -k- betű van, a jelsort így írhatjuk fel:

P-N   L-¹K-V-G(-SZ)   SZ-E   S-R-G   SZ-O   G-¹D
ami a 2. jel második felétől jól olvasható: ...VáG, vagy VáGSZ eSZE SíRiG SZOGáD.
A felirat eleje P-N. Tudjuk a P, F is lehet. Az F-N egytagú szó kiejtése eFeN, vagy FeN. A követő
L-K hozzá olvasva F-NL-K, amiből kijön a FeNLeK, erre könnyen rávágtam, hogy a fokosnak,
baltának fenéssel történő élezéséről lehet szó. Feltűnt viszont,  hogy a fenni ige egyesszám első
személyben: fenek (fenem), akkor mit keres itt az -l- betű? 
Segítségül  Pető Imre  ősmagyar nyelvről szóló írásához fordultam, amiben a hun és szkíta nyelvi
anyag található.12 A bolygók címszó alatt írja:  „A feni fényt jelent, – Feni ~ Vénusz ~ Fény(es) –  az
igéje fenin = magyarban fenni. A fenés tehát nem élesítést jelentett, hanem fényesítést.”13 (A bronz
tükröt is ilyen fényesítéssel tükrösítették)
Nézzük mit  ír  a  Cz-F Szótár:  fen  szilárd testet  csiszolás,  dörzsölés,  köszörülés által  élesít.(801.)
A fény fenj nem egyéb, mint a meglágyított fen ige.(808.)
A FeNLeK szó tehát nem más, mint a fényleni ige egyesszám első személyű fénylek alakja.
A VáG és a VáGSZ alapján két olvasatot is adhatunk:

Fénylek, vág össze, sírig szolgád,

de felmerülhet a VáGSZ eZE olvasat is, hiszen a  Cz-F a  60.  oldalon azt írja, hogy az -sz- a  z-vel
szeret váltakozni. 

11.  Delibeli József: Heidenheimi avar szíjvég. www.leventevezer.extra.hu/Avarszijveg.pdf
12.  Pető  Imre:  Elődök  szava.  Corvina  Sacra  Könyvkiadó  Magyarország.  2009.  Int.:  Ősmagyar  nyelvek  Webhely
13.  Uő 45.



4
Végül is az utóbbi változatot véglegesítem.14 

P-NL-K   V-G-SZ  SZ-E  S-R-G   SZ-OG-D
PeNLeK VáGSZ eZE SíRiG SZOGáD

Fénylek, vágsz ezzel, sírig szolgád

Bennem is felmerült, hogy a  fokosod  veláris szó, amiben a P és K mély magánhangzó vonzatú.
A  ¹P-NL-¹K  jelsorból  viszont  nem  tudtam  a  felirat  értelméhez  igazodó  mély  hangrendű  szót
kiolvasni.  Lehetséges  magyarázatul  ismét  sumirhoz  fordulok.  Novotny közlése  szerint  a  mély
hangrendű sumir  szóból  hangváltással  könnyen lehetett  magas  hangrendű,  például:  Du-mu-zi  >
Dimizi > Dömös, vagy Kal-utu > Kelet.15 
Nem szándékom a nyelvészkedés, de az előző rokon példák alapján talán feltételezhető, hogy egy
ősibb PuNLuK, PuNLak, egy archaikus ¹i-s P¹iNL¹iK, vagy hasonló alakból a nyelvfejlődés során
lehetett FeNLeK „fénylek”, de az sem kizárt, hogy a FeNLeK, FeNLiK is ősalak, mint az EN-KI.

Végezetül  kérdezem,  vajon e  magyar  nyelvű  szkíta bronzkori  felirat  miért  nincs  történelmünk,
nyelvtörténetünk kiemelt helyén, miért nincs rovásemlékeink között nyilván tartva? 
Miért, miért, hiszen már Fehérné is arról panaszkodott, hogy az első magyar nyelvű kísérletet is a
„gúny tárgyává tették.” Sovány vigasz a Debreczenyi-Pataky-Forrai-féle megoldásnak a 29. párizsi
Orientalista-Nemzetközi-Kongresszuson kapott elégtétel. Változott valami is azóta? 

Hosszúfalu-kisfentősi felirat.
A mintegy 3500 évesnek tartott leletet a két falu között találták, melyről leírást Vende Aladár adott:

Kép: varm_szatmar_148.jpg

„Megvan neki a szeme, szája, fejdísze, haja, nyak,- mell,- hátdísze. A cserép fekete és finom agyag.
Az  alak  alja  le  van  törve,  vajon  valami  bálványféle  alak  volt-e,  vagy edény lapos  füle.  Az  a
körülmény,  hogy  alsó  része  mindinkább  vastagodik  és  alul  kissé  kihajlik,  ez  utóbbira  enged
következtetni.  E lelet érdekességét növeli,  hogy Schliemann tanár,  a híres régész,  trójai  ásatásai
alkalmával, hasonló alakú, de nem ily díszes edényfület talált,  melyet ásatásairól írott művében,
ábrán is bemutat.”16 
Radics Géza:  „Istennőt,  Nagyasszonyt  ábrázoló töredéken írásjelek láthatók.  A sátor alakú jelek
megegyeznek a magyar rovás-ábécé S betűjének alakjával. A két „sátoralakú” jel között van egy
díszítésnek tűnő jel is. Feltehetőleg ez az N és T összeírása, ligatúrája, mely jelet megtaláljuk a
bolognai botnaptár szövegében is. – Ennek igazolására említi a Bálint, Mincent és Antal szavakat, 

14.  2014. 11. 02-án.
15.  Novotny E.: i. m. 19.
16.  Vende Aladár: Szatmár vármegye őskora. Mek.oszk.hu/09500/09536/html/0020/17.html
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Forrai Sándor „Küskarácsonytól sülveszter estig” című könyvéből. – Amint látjuk, az NT összeírása
hasonlít a régészeti leleten látható jelhez. (…) Ha mai ismereteink birtokában elolvassuk, (…) akkor
balról jobbra a SeNTeS olvasatot kapjuk.”17  
Csaba vezér18 ... „a kisfentősi lelet két „S” és köztük levő TEN hangértékű rovásjelből áll. Olvasata
oda vissza: ős Ten. Magyarázatot nem fűz hozzá.
Láthatóan egyetértés van abban, hogy a mellképi jelek rovásjelek. A „sátor” alakú s s-ekkel nincs is
baj, de a kép alapján azok esetleg  /y ~ y\ alakúak is lehetnek, mint a Nikolszburgi ábécében az -s-,
vagy csak a domborodás miatt tűnik álló szárú s-nek? Ha ez valós alak, megnyílna a lehetőség a
jelek összevonásként való értelmezésére is. A ' / y ' jelalak felbontható lenne:  s (s) és  j (¹t), míg a
tükörképe ' y\ ' ~  y (sz), j (i/j), \ (r) és s (s) betűkre. Ezekkel viszont érthető és olvasható ligatúrák
sorát lehet előállítani.
A középső jel azonosítását a botnaptár NT jelével kétségesnek tartom.(átvéve a17-ből )

Egyrészt, mert nem is hasonlít a lelet jelére, másrészt ez az NT véleményem szerint eredetileg egy
T (t,  th)  alakú  rovásjel  lehetett,  melyet  igazolhat  szárának  n  -enesítése  a  Bálint  és  Mincent
szavakban:  T+n (n-t). Ha így nézzük, akkor az Antal szót hibás feloldásnak kell tekinteni, mert a
ligatúrában nem ismerhető fel az -n- alakja. Szerintem az „Antal” helyes olvasata: l+T (th-l) azaz
Ethel,  vagy  Athil  (Attila).  Magyarázható  a  T vízszintes  vonalának  hullámosítása '  ø ' is.  A
botnaptárt, mint a neve is utal rá fára rótták, hogy elkerüljék a fa rostjával egyező irányú vízszintes
rovásvonalat, azt írástechnikailag hullámosították, igazodtak a fa anyagához. 
Pár szóval kitérnék a Nikolsburgi ábécé  é -ent-, illetve az ezzel azonos TEN jelre. Az -ent- jelet
amennyiben ligatúra, talán más jelek: -r- és -sz- bevonásával is lehetne értelmezni. A „madár” alakú
jel esetleg lehet a lelket égbe vivő „madár” a „lélekmadár” szimbóluma, piktogramja.
A kisfentősi jel ŐS-TEN, IS-TEN értelmével azért nem értek egyet, mert a szó férfiágú, atyauralmú,
nevének ráírására, megszemélyesítésére valószínű nem az asszony mellképet használnák fel.

Amúgy, ha e é jel középső felső kis függőleges vonalkáját elhagyjuk megkapjuk Orchon-Jeniszeji
-r²- rovásbetűt,19 aminek a lelet alakjával egyező változata is van!(Uő 157.) Ez a terület már Kr. e. 2.
évezredben szkíta fajú népek törzsszállása volt, akiket majd a jüecsik és hsiung-nu hunok követnek.
(Ishjamts táblázatában már hsiung-nu-nak tartott jeleket is közöl.(Uő 174.) Véleményem szerint e jel
elsődlegesen a szkíta-hun -r- betű lehetett, az ótörök írásban a Kr. u. 6-7 századtól vált ismertté. 
„A piktogram ótörök hangértéke betűként: r². Magas hangrendű magánhangzókkal harmonizál. Az
ótörök nyelvekben nem volt szókezdő 'r' hang, csak jövevény szavak esetében. Így hangértéke csak
véghangzó lehetett.20 (Szerintem a jel az ósumir „hegy-föld” hierogrifára visszavezethető!)
A lelet  középső  ligatúráját  feloldhatjuk  a  „kazáriai,”  vagy keleti  hun-magyar rovásjelekkel  is,
úgymint n+n (e/o-n), vagy n+y+n (e/o-sz-n). Tehát az r-el együtt van három lehetséges megoldásunk.
Mielőtt bármiféle olvasási találgatásba kezdenénk, próbáljunk magyarázatot találni kit ábrázolhat a
mellalak,  a  felirat  funkciós  kapcsolatban  van-e  vele?  Az  biztos,  hogy  nem  egy  közönséges
asszonyról van szó! A mell,- és hátékszerekkel gazdagon díszített nő istennő, Nagyasszony lehetett.
A mai keresztény Nagyasszonyra nem gondolhatunk, hiszen a lelet közel 3500 éves. Így marad a
hunok,  szkíták,  magyarok  Boldogasszony,  Földanya  mondavilága.  A sumir  korig  nem  is  kell
visszanéznünk, mert van szkíta-hun írásos származástörténetünk is!
Pető Imre által ismertetett hun és örmény betűkkel írt szövegtöredék21 elejét idézem:
„Asari Ishehunkh (…) ontuta Asarat Asaraszúnihesz (…) Asarinekh vikh amendachunkh.. (...) 
Asari Isechunkh¹ nemzette a világot Asaraszunival². Asarinak³ a fia(i) voltak minden (hun)4 ember.

17.  Radics Géza: www.szittya.com/Alsotatarlakatolabotnaptarig.html 
18.  Csabavezir.blog.hu/2013/03/27/elhallgatott_nyelvemlekeink_a_karpat-medencei_magyar_osiseg_targyi_... 
19.  Szekeres István: A székely és az ótörök írás jeltörténete. Bp. 2008. 179.
20.  Uő 142.
21.  Pető I.: i. m. 102-103.

http://www.szittya.com/Alsotatarlakatolabotnaptarig.html
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1. Jelentése: A Világ Emberőse, Mindenség Ura.
2. Jelentése: Világanya, Világasszony. A mai vonzat -val ragot kíván. (A -nak helyére a -val-t én írtam be, érthetőbb.)
3. Rövidebb neve is van a Világnemzőnek: Asari („Világi”)
4. Ma egyes számot használunk.”

Itt meg is állhatunk, mert számunkra a női istenség a fontos: Asaruszun a Világanya, Világasszony.
Asaraszúni (Isfahán) világot uraló nő, a világot szülő. Rövidebb nevén Asari „Világi”
Most már tulajdonképen csak az a feladat, hogy az Istenasszony nevét tudjuk-e azonosítani a rovás
feliratban?
Lehet, méghozzá kétféle képen is:

s ~ é ~  j+s  »  S ~ R ~ I-S  »  aSaR  ISe  azaz, Világasszony ős, Világanya, Ősanya. 
ise = ős, és

s ~ n+y+n ~  s+\  »  S ~  O-SZ-N ~ S-R  »  uS OSZuN aSaR (Ősasszony Asar)
Azt  hiszem  megengedhető,  hogy  a  feliratot  „sumirosan,”  megfordítva  olvassuk  és  figyelembe
vegyük, hogy az «u» hangzónak o, ü, és ö hangértéke is volt:

aSaROSZuN uS, azaz Asaruszun ős  »  a Világ Ősasszonya, a Világ Ősanyja.

A  szkíta-hun  teremtés  nem  atyauralmú:  két  egyenrangú  fél  közössége  kell  hozzá,  de  azért
figyelmeztet, nem csak mi hunok(emberek), mindnyájan Asari fiai is vagyunk!

Persze fel lehet oldani a jelképeket másképpen is:
/y + j  ~  é  ~  y\ + \  »  S-T(Th) ~ ²R ~ S-R  »  iSTeR SáR, azaz „Földanya, Napasszonya”

(sár = föld, Nap)
Akár délről, akár keletről jött a kultúra, az IS, IST (Elő-Ázsia), az IS-TER, ISZ-ThOR (Babilon),
IST és HOR (Egyiptom), IZISZ (Perzsia), vagy a Sumér ANAHITA, a szkíta-hun ASAR, az mindig
is a  Föld, (sár, agyag) az  Anya, (asszony, asszony kisdeddel, termékenység, nap anyja) az élet, a
tápláló Istennő hármas metaforáját hordozta!

Kaposvár 2014. 12. 29.                                                      Delibeli József
                                                                                          okl. építőmérnök

Ajánlom írásomat barátsággal Tóth Imrének, könyvéhez.

A rovásjelek jelölésénél  felhasználtam  Dr.  Hosszú Gábor  székely-magyar,  Kárpát-medencei  és  kazár  rováskarakter
készletét. Letöltve a Rovásírás Honlap Webhelyről 2009.


