
 Negyedik rész: az írás eredete, a hun - magyar írás emlékei  137 

 

Negyedik rész ......................................................................................................................... 138 

Gondolatok a múltból ............................................................................................................. 139 
Hettiták az írás történetében ............................................................................................... 142 

Pecséthengerek és sztélék ................................................................................................... 143 

Ékírás .................................................................................................................................. 144 

Régészeti feltárások és a sumérok írása ......................................................................... 146 

Az írás és a nyelv ................................................................................................................ 148 

Sumer – magyar rokonság .................................................................................................. 149 

Vélemények a magyar nyelvű irodalomról ............................................................................ 150 

Régészeti és történeti bizonyítékok .................................................................................... 152 

Ősmagyar ábécé .................................................................................................................. 155 

A Nagyszentmiklósi kincs .................................................................................................. 156 

A kb. 1200 éves szarvasi tűtartó olvasata nem egységes .................................................... 159 

Székelyföld – rovásírás ....................................................................................................... 167 

A Tászok-tető írásos kőtömbjei .......................................................................................... 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

A nyelvművelés feladata a nyelvi nevelés. Az anyanyelvben rejlő lehetőségek használata, 

gondolatainknak, érzelmeinknek árnyalt kifejezése, amit a nyelvi nevelés biztosít, a gondolko-

dás nevelésén keresztül. Gondolatainkban megjelenő ismereteinkhez, hallomásból és az olvasás 

útján jutunk el. Olvasáskor a betű, a szó, a mondat a valóságot tárja elénk. Így volt ez több ezer 

évvel ezelőtt is, amikor az írásjegyeiket égetett agyagtáblákra, kőtáblákra, pecséthengerekre, 

vésték-karcolták, később állati bőrre égették, még később papiruszra „írták”.  

Gondolatainkat, érzelmeinket, hangulatainkat csodákká változtatni az az emberi képesség 

tud, melynek közvetítő eszköze, a betűkből összeálló szavak mondatokká formálása. Az olvasás 

fontosságát nem kisebbíti a digitális világ, melynek egyik eredménye az emberek egymástól 

eltávolodása, személyes kapcsolataik megszakadása, mellyel szemben: az olvasás okosságot is 

ad, kitágítja az értelem határait. Évezredek múltak el a ma használatos latin és arabs betűk és 

számok megformálásig. Úgy gondolom, hogy az írás történetének részét képezhette a díszítő 

művészet ornamentikájának formálódása is. Ezekről a fontos dolgokról máshol elmélkedem.  

 

Negyedik rész  

 

A Kárpátok karéjában, az ezredév körül pogánynak mondott és a keresztény elkötelező-

dés ütközései hozták magukkal belső ellenségeskedéseinket felszínre. A haladás eredményes-

sége vagy eredménytelensége tükröződik ebben a harcban, amit kívülről jövő tanácsok, akará-

sok és a melléjük csatolt anyagi bizonytalanság is befolyásolt. A történetben nem mellőzhetjük 

az igazság kimondását. Goethe szerint: „Sokszor kell elmondani az igazságot, hiszen a tévedést 

is folyton ismétlik.” 1  

A latin betörése után, néhány száz évvel később, az uralkodó főrend, belső egyetértés 

helyett idegen uralkodó személyeket, a Habsburgokat választott maga fölé. A Habsburgok 

uralma alatt, az uralkodói irányítás, egy nyughatatlanná tett légkörben, a tagadás irányába ha-

tározta meg a magyar „tudomány” mozgásterét. Igyekezett fokozatosan eszköztelenné tenni, a 

gyökereihez visszanyúlni képes magyar gondolkodók nemzeti tudatra ébredését.  

A monarchiában, a Habsburg uralkodókat is „sakkban tartó irányítás”, jelentősen befo-

lyásolta az osztrák nép nemzeti törekvéseit. Tehette, mivel a trónon ülő uralkodó anyagi körül-

ményeit, a tőlük is idegenek tartották kezükben. Így azután a monarchián belül élő népek életét, 

a külső erő, közvetett úton, határozott beavatkozással szűkítette, közöttük a magyar nép saját 

maga által formált alkotmányos életének kibontakozását lehetetlenítette el.  

A mag gyökérzetnek meghatározásakor, magam részéről elfogadom, hogy a sumér, a ma-

gyar nemzeti kultúra bölcsője. A sumér civilizáció alkotmányos életünk folyamatának kiinduló 

pontja, és mint ilyen, a magyar gondolkodásmód egyedülálló fundamentuma. A történet meg-

ismerése előtt egy régebbi időbe kalandozunk vissza, az emberiség „írásban rögzített” szellemi 

alapjaihoz.  

Múltunkról a kutatások nem zárultak le, a kutatásoknak soha nem is lehet vége. Ugyanis, 

amikor egy emberi közösség életfolyamában művelődéstörténetének valamelyik szakaszának 

lépcsőit járva az újabb kor felé haladva, műveltségét nem jegyezték le, akkor azt a történetet az 

írás feltalálása után nem olvashatták el. Várkonyi Nándor fogalmazásában: „Habár a népeknek 

mitológiába burkolt történeti emlékezései sokkal régebbi időkbe nyúlnak vissza, mint az írott 

emlékek hézagos sora, emez viszont pozitív és szilárd tulajdon. Az írás szerepe itt is rögzítő; a 

mondák, mítoszok, vallások, hagyományok sokszor elmosódnak, kiirthatók.” 2 Mégis, gondol-

juk meg, az írás feltalálása előtt előjött egy ember, aki kőbe véste, amit látott, agyagtáblára, 

fára, papiruszra rajzolta - véste - írta, amit megtapasztalt élete során, vagy, elmesélte-elénekelte. 

Ezek egy része fennmaradt a jövő nemzedékek számára, barlangok falaira karcolt képek, ké-

sőbbi időkben (ék, vagy rovás-) írások, regék, népi énekek és ornamentikák formáiban.  

                                                 
1 Kiszely István: A magyarság őstörténete I. kötet 6. o. Püski Kiadó Budapest, 1996. Gyomai Kner Nyomda  
2 Várkonyi Nándor: Az írás és a könyv története. 15. o.  
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Anyagi hagyatékaink és szellemi hagyományaink együtt képezik műveltségvagyonunkat. 

Tárgyi bizonyítékaink, a pattintott kő, kőszerszámok, csontmaradványok, későbbi időből a fel-

színre került fémtárgyak igazolják az emberiség kezdetleges művelődésvagyonát. A kutatók azt 

is megállapították, művelődéstörténeti vagyonunk nagyobb része nem maradhatott meg az utó-

kor eligazítására, mivel a növényi és állati termékekből készített használati tárgyakat a termé-

szet felemésztette. Azokat is, melyekbe róva rögzítették népünk keletkezéstörténetét, tetteit.  

Az írás megjelenése előttről a régészet segítségével felszínre került tárgyak elemzése arra 

mutatott rá, az anyagi műveltséggel párhuzamosan szellemi műveltség is emelkedett. Napvi-

lágra kerültek a hiedelmek, az istenekben való hit, gondolkodnak. Valamilyen hajlékban lak-

nak, állatbőrökbe öltözködnek, énekelnek, táncolnak, barlangok falaira karcolják, amit látnak, 

elképzelnek.   

A történelmi emlékeink felfedezése nem képzelhető el hagyományaink ismeretet nélkül. 

Akkor sem, ha: a tudósok kritikai munkájukban nem támaszkodnak a regék, és a népi mondások 

lélekemelő gondolatvilágára, annak okán nem fogadják el, mivel nincs írott múltjuk. Az írott 

szövegekre támaszkodó tudós alapvetése így igaz. Viszont regéink, mondáink nem maradhattak 

volna meg a köztudatban, ha csírájuknak nem lettek volna elei. Voltak elei, tehát a hagyomá-

nyainkról szóló történetek a nép emlékezetben megmaradtak. És ez is igaz így.   

 

Minden tudományos vita múltunk igazáról, folyhatna úgy a jövőben, hogy legalább azokat a 

kútfőket lenne kötelező kikutatni, feldolgozni, és a nemzet elé tárni, melyek az eddig meddő 

vitákkal ellentétben bizonyítják már saját, magyar: elveszejtett bizonyosságainkat! Bocsánatot 

kérek! A nem elveszejtett bizonyosságainkat. Ugyanis: „A tudós tekintély visszautasítása szinte 

megszokott útja az igazságnak, de ez semmi esetre sem bizonyíték az igazság ellen”. 3  

 

Gondolatok a múltból  

 

Az alábbi fejezetben, az emberiség szellemi fejlődésének lépcsőfokait kíséreljük felfe-

dezni, a gondolkodásrögzítés különböző formáinak feltárásával. Fontosnak tartom az írás tör-

ténetével is megismerkedni; nem történetének alakulására, eszközeire rácsodálkozni csupán. A 

rácsodálkozás sem maradhat el, amikor az írás fejlődését, az emberiség egymástól távolélő kö-

zösségeiben, egymástól eltérő vallási kultúrák fejlődése útján követhetjük figyelemmel. Felfe-

dezni az élő nyelvben kinyilvánított, a régi birodalmak fennmaradását rögzítő törvények írásba 

foglalt formáit. Melyek, az emberi magatartások és cselekvések mederben tartásának, az ural-

kodó hatalmának jogi meghatározásai voltak. Először a hatalom szólalt meg, írásba foglalva 

törvényeit.  

A hun - magyar írásról, a magyar nyelv eredetéről, a finn-ugor elméletről, az elmúlt szá-

zadokban, viták özöne terítette be a közbeszédet. Tudós szinten ma is folytatnak vitákat. Azzal 

a kérdéssel kerül szembe az egyszerű ember, digitalizált korunkban kit érdekel múltja, saját 

hagyománya? Egy új felvilágosodás előtt állunk, ami azt jelenti, ha érteni akarjuk jelenünket, 

ismernünk illene azokat a lépcsőfokokat, melynek utolsó fokán, a tetején csücsülünk.  

Az alsó lépcsőfokokról sejtéseink lehetnek. Amire rá talált az okosodó ember, a legrégibb 

üzenetetek, a barlangrajzok. Ezeket az ősember hozta létre, időszámításunk előtt 20 – 25 ezer 

évvel ezelőtt. A dél-franciaországi Lascauxi barlangrajz képein, sárga, vörös, fekete színben 

pompázó vadlovakat, bölényeket és szarvasokat ábrázolt a kőkorszaki szaki. Edouard Piette 

fedezte fel a Pireneusokban, Mas d’Azil-ban azokat a kavicsokat, melyeken a jelek vasoxiddal 

vannak felfestve. Nem tudható, hogy ezek számjelek, kultikus célú kövecskék, vagy az ősember 

örömét kifejező jelek? 

 

                                                 
3 Bobula: A magyar nép eredete 54. o.  
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A kezdetleges gondolatközlési jelrendszer közé soroljuk azokat a népszokásokat, melyek 

fennmaradtak a néphagyományokban. Ilyen a tulajdonjegy, amit az állattenyésztő népek alkal-

maznak jószágaik megjelölésére. Más nevén a billogot, az állatok bőrébe, vagy szarvába égettek 

be. A rovásfára vagy rováspálcára bemetszették a megfelelő rovátkákat, kettőbe hasítva, az el-

számolásig, egyik felét a hitelező, a másikat az adós tartotta magánál. Magyarországon a csi-

kósok, gulyások, juhászok és kondások így vették számba állatállományukat. A rovásfákba elő-

ször beégették a gazda billogját, majd rávésték a legelőre kihajtott állatok számát. Ez a módszer 

biztosította a két fél, a gazda és az állatokat terelő-legeltető ember között az állomány elszámo-

lási alapjának.  

 

 

A hírvivőbotot, ami emlékeztette a hírvivőt, a 

rá bízott üzenetre, vagy háború kitörésekor hordták 

az országon végig. A csomójeleknek, pl. az inkáknál, 

az államigazgatásban a számadatok feljegyzésére 

szolgáltak. A zsinór színe a tárgyat jelezte, a mellék-

fonalakra kötött csomókról a tárggyal összefüggő 

számokat lehetett leolvasni. A kagylófüzérek a nyu-

gat-afrikai négerek üzenetváltásakor, gondolatköz-

lési, levelezési formái. A képírás konkrét tárgyakat 

ábrázol, amelyek egy-egy szót, vagy egész mondatot 

jelent. A bölény bőrére írt, úgynevezett Téli Króni-

kán a dakota indiánok törzsi életének legfőbb ese-

ményeit örökíti meg. Belülről kifelé, csigavonalban 

halad a rajzos elbeszélés.  

 

 

 
1. ábra. A dakota indiánok bölénybőrre írt Téli Krónikája  

 

Öt évezreden át kanyarog a fejlődés útja, amely az egyiptomi hieroglif jelektől a mai, 

kecses, finom vonalú nyomdabetűkig vezet. A Földközi-tenger keleti medencéje körül laktak 

azok a népek, amelyek legkorábban rögzítették a gondolataikat grafikai jelekkel, és erre a célra 

agyagtáblákat égettek, papiruszt termeltek, s később juhok, kecskék bőréből pergament készí-

tettek.  

A Sínai-félszigeten talált feliratokon mintegy 32 különféle jel ismétlődik, tehát betűírásos 

emlékek kerültek felszínre. A sínai ósemita rabszolgák, eltanulhatták, és a maguk nyelvére al-

kalmazták az egyiptomiak írását. Közben azt a nagy jelentőségű felfedezést tették, hogy ha a 

különböző jeleket következetesen egy-egy hang jelölésére használják, akkor mindegy 30 jel 

kombinációjával nyelvük valamennyi szavát rögzíteni tudják. Ők tették meg tehát a nagy lépést: 

nyelvük minden mássalhangzóját külön jellel rögzítették, és ezzel megteremtették az első betű-

írást. Ebből alkották meg a görögök a magánhangzók írásjegyeivel kiegészített, teljes alfabétu-

mot. – olvassuk Kéki Béla íráskutató könyvének Előszavában. Mi is az írás? teszi fel a kérdést. 

A fogalmat az alábbiak szerint határozza meg:  

 

„Nyelvileg kifejezett gondolatok maradandó rögzítésére szolgáló, kisebb-nagyobb emberi 

közösségektől elfogadott, egyezményes grafikai jelek rendszere. Az írás tulajdonképpen látási 

ingerek útján felfoghatóvá és bármikor reprodukálhatóvá tette az elröppenő szót, s ezzel egy-

szeriben kiküszöbölte a gondolatközlés útjából a földrajzi távolság okozta akadályokat, és le-

hetővé tette ismereteink, tapasztalataink átörökítését későbbi nemzedékekre. Tulajdonképpen 
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lebontotta a tér és idő korlátait a tudás széles körű és gyors terjedésének útjából. Az etnográ-

fusok  szerint az írás határvonalat alkot a népek között: a természeti népek az írás megismeré-

sével lépnek át a civilizált népek sorába.” 4  

 

Az írással kapcsolatos fejlődési szakaszokat, földi világunkban található egymástól eltérő 

különbözőségeket a Gutenberg mainzi műhelyének megismeréséig hosszasan sorolhatnánk. Az 

érdeklődő ember, Kéki Béla: „Az írás története” tudományos feldolgozásából, vagy Lacza Ti-

hamér: „Az ókor emlékezete” című tudományos, olvasmányos, sok rajzzal-ábrával szépített 

ismeretterjesztő munkájából, magyarázatok kíséretében ismerheti meg az emberiség kulturális 

fejlődésének lépéseit, a gondolkodás – beszéd – képírás – fogalom-, szó- és szótagírás fejlődé-

séről és összefüggéseiről.  

 

A fogalomírásnál az ember a képírás jeleit az elsődleges jelentésen túl más összefüggésbe 

is használja. A Nap jele több népnél is a fényküllőkkel körülvett kör, de ezt az ábrát az idők 

folyamán már nemcsak a napra, mint égitestre, hanem a forróságra, hősége is vonatkoztatták. 

A fogalomírásból alakult ki a szóírás, jellemzője, hogy a gyakran használt szavakhoz mindig 

ugyanazok a jelek kapcsolódtak. A fejlődési folyamatban a képírás vagy a fogalomírás jelei már 

nemcsak a szavak értelmezéséhez kapcsolódtak, hanem a szavak hangalakjával is szorosan ösz-

szefonódva egy-egy hosszabb-rövidebb hangsort, hangzócsoportot képviseltek. A szóírás jelé-

nek a kezdőhangok leírására való felhasználásával jutott el az ember az egyes hangokat jelölő 

betűíráshoz. Ezeknek a kutatásoknak ismeretén keresztül ismerhetjük meg az írás történetét, a 

rovásírást is, népművészeti hagyományaink eredetét.  

 

 

Az írást megelőző karco-

latok, figurák, rajzolatok for-

málódásának folyamatát vizs-

gálgatva az időben, jutunk el, a 

sumer nép kultúrájának megis-

meréséig. A Nílus-völgyi, In-

dus-, és Sumér kultúrák képe-

zik a Földön alakuló, egymás-

tól távol eső földrajzi területe-

ken élő, egymás beszédét értő 

emberek születésének bölcsőit, 

folytatásaként, évezredek alatt 

formálva, alakítva, megala-

pozva a ma élő népek-nemze-

tek gondolkodásának mai for-

máit-alakzatait.  
 

2. ábra. 5 

 

Ismereteink szerint, az emberiség civilizációja a sumer civilizáció kialakulásával kezdő-

dött, majd ezzel szoros összefüggésben, földrajzilag nem messze tőle, az egyiptomi, később az 

indus-völgyi követte. Az emberiség első királyi városa Kis volt, a város első uralkodója hatal-

mas dinasztiák megalapítója, kiknek székhelyei a következő királyi városokban voltak: Uruk, 

Urb, Awan, Hamazi, Akszak, Akkád, Assur, Babilon.  

                                                 
 Etnográfus: néprajzkutató  
4 Kéki Béla: Az írás története 1971.  
5 Internet, E:\végtelen határok-maga a valóság SUMER civilizáció.htm 
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A települések három régióban létesültek: Mezopotámiában volt az igazi Sumer biroda-

lom, i.e. 3700-4000 körül, az első emberi civilizációnak tekinthető. A másik régió, a Nílus völ-

gyében alakult ki, mely i.e. 3200 körül jelent meg és ebből fejlődött ki az egyiptomi civilizáció. 

A harmadik civilizáció egy indoeurópai kultúra az Indus völgyében, gazdag és virágzó város-

okkal, élénk kereskedelemmel, fejlett mezőgazdasággal, mely a sumer civilizáció kezdete után 

ezer évvel jelent meg. 

 

1852-ben Charles Foster bebizonyította, hogy az összes ősi és ókori nyelv egyetlen ős-

nyelvre vezethető vissza, ez pedig a sumer. Sumer volt a hely, ahol leghamarabb alkalmazták 

az írásbeliséget. Tehát a sumer nyelv három nyelvjárásra oszlott, mezopotámiaira, egyiptomira, 

és indoeurópaira. Ez a szétválás egyfelől a földrajzi távolság és a több ezer éves időtartam miatt 

is bekövetkezett. A fejlődésnek két szakasza volt.  

A Vízözön előtt, a kezdeti szakaszban éppen csak megjelent az ember az istenek városai-

ban, míg a Vízözön után igazából már az emberek alkották a városok lakosságát. A Vízözön 

ugyan elpusztította az összes várost, azonban mégis sokat tudni róluk, mert a mezopotámiai 

uralkodóknak szent kötelességük volt, hogy ugyanazon a helyen újjáépítsék a szentéi körzete-

ket, az eredeti tervek alapján. Egy-egy újjáépítés után, a felszentelési iratban emlékeztek meg a 

munkákról, illetve az eredeti tervekről, és az ahhoz történő teljes mértékű ragaszkodásról.  

A vízözön története megtalálható a mezopotámiai régészeti kincseken, sumer és akkád 

ékírásos táblákon, a Gilgames eposzban, a Teremtés könyvében, a Bibliában. A jelenlegi kuta-

tások szerint a Vízözön egy előre látható, kiszámolható természeti jelenség volt, a Föld éghaj-

latváltozásával magyarázható.  

 

Hettiták az írás történetében  

 

W. H. Skeene és George Smith, Jerablus köze-

lében, az Eufrátesz jobb partján egy hatalmas rom-

mezőt fedezett fel, melyben domborművek tűntek 

fel. Ezeken emberfők, kezek, lábak, állati fejek, kö-

rökkel, félholdakkal, kampókkal, obeliszkekkel ve-

gyes, tehát nyilván valamilyen írásrendszer egyes 

jelei vannak. E. J. Davis ugyanilyen jeleket fedezett 

fel a Taǔrǔsz hegységben, a monumentális ivrizi 

dombormű mellett; pecsétnyomók kerültek elő, 

amelyen ugyanez az írás szerepelt, azok a hierogli-

fák, melyeket Taxter a yazilikayai istenábrázolások 

mellett látott. Ha ezek a jelek valóban közös erede-

tűek, akkor nyilván volt is egy nép, mégpedig hatal-

mas, amelynek írását az Égei-tenger partvidékétől 

Anatólián keresztül egészen Szíriáig mindenütt 

használták, egységes írással, tehát egységes kultú-

rával is rendelkezett. Sayce kijelentette, az egy bi-

zonyos jelleget mutató emlékeket és feliratokat, 

amelyeket Kis-Ázsiában és Észak-Szíriában össze-

gyűjtöttek, a hettita népnek kell tulajdonítani. 6  

 
3. ábra. Karátepei föníciai felirat egy része. Ez adta a kulcsot a hettita hieroglifák megfejtőinek kezébe. 7  

 

                                                 
6 Ceram: A hettiták regénye 21. o.  
7 Ceram: u.o. 97. o.  
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Tell-el-Amarna közelében 1887-ben került elő IV. Amenóphis fáraó (1370-1350) idejéből 

való levéltára. Ezeket a leveleket el tudták olvasni. A dokumentumokat „Arzawa-leveleknek” 

nevezték el, mivel olvasható ékírással, de teljességgel érthetetlen nyelven – egy addig ismeret-

len uralkodóhoz, Arzawa-királyhoz intézték.  

1934-ben Kurt Bittel Boğazköyben, a hettiták fővárosban háromszáz agyagbélyegzőt ta-

lált, közöttük száz kétnyelvűt. Legfontosabb lelete az agyagtábla-levéltár volt. Az első ásatás-

nál 350 táblát talált, 1932-ben további 832-t, majd egy évvel később 5500-ra bukkant. Ezek 

között voltak pecsétnyomó-leletek, vagyis azok a kétnyelvű bélyegzők, amelyek révén Bittel 

és Hans Gustav Güterbock a Nişan Taş-i feliratot Šuppiluliumašnak tulajdoníthatta. 8  

Az „Agyagtáblák”- ban sok ezer év üzenete hozzánk is megérkezik. 9 Az ókori Kelet, az 

emberi kultúra bölcsője, egyben szülőhazája, mintegy természetes otthona a vallásnak is. Ennek 

a világnak embere évezredekkel ezelőtt még teljes harmóniában érezte magát az őt körülvevő, 

életét meghatározó, sorsát irányító felsőbb hatalmakkal. 10  

 A sztélék nagyobb méretű, gyakran domborművek-

kel díszítet, feliratos emlékkövek. Két sztélét emelünk ki. A 

mezopotámiai kőemlékek közül, fontos említeni Hammu-

rápi babiloni uralkodó „törvénykönyvét”, amit egy 2,25 

méter magas diorit oszlopra véstek fel.  (5. ábra)  

 

A másik sztélé, a rosette-i kőtábla, amire 1799. július 

15-én talált rá Pierre-Francois Bouchard a Nílus-deltában 

fekvő Rashid város mellett. Napóleon utasítására Alexand-

riába szállították, hogy megkíséreljék megfejteni a hierogli-

fák és az ősi egyiptomi nyelv rejtélyét. Ezen a táblán V. Pto-

lemaiosz fáraó, (Kr. e. 204-180) egyik dekrétumát örökítet-

ték meg egyiptomi hieroglif és démotikus írással, valamint 

ógörög nyelven. A sztélére vésett egyiptomi írás és nyelv 

titkát, Jean-Francois Champollion oldotta meg.  
 

4. ábra Hammurápi törvényoszlopa. A király hallgatja (Samas) nap- és igazságisten parancsolatait (Wikipédia)  

 

Pecséthengerek és sztélék  

 

Sok ékírásos szöveg maradt fenn a pecsét-

hengereken. A 3-4 centiméter nagyságú pecsét-

hengereket sok nép használta. Márványból, ele-

fántcsontból, vagy féldrágakövekből készítették 

ezeket oly módon, hogy a henger alakú csiszolt 

kőbe belevésték a minta negatív mását, majd a 

hengert végiggörgették a nedves agyagtáblán, 

és ennek nyomán a pecsét ábrája rajzolódott ki 

a puha agyagban. 11     
 

                                                 
8 Ceram: u.o. 137., 138. o.  
9 Rákos Sándor fordításában: Agyagtáblák üzenete  
10 Figyelembe kell venni, hogy az akkád nyelven fennmaradt epikus alkotások jelentős része sumer eredetire nyúlik 

vissza. Ugyanez vonatkozhatik a lírai alkotásokra, himnuszokra, imákra, varázsformulákra is. Kereken másfél év-

ezred örökítette át számunkra az érzéseknek, vágyaknak, reménynek, hitnek, csüggedésnek és kételynek, szárnyaló 

gondolatoknak vagy gyakorlati tapasztalatoknak tárházát. – fogalmaz Hahn István, az Agyagtáblák Üzenete című 

fordítás utószavában. A gyűjteményből címeket idézünk: Himnusz a naphoz; Királytükör; Ima Gilgames istenhez; 

„UM-NAPISTI” tanácsaiból; Példabeszédek. Tanulmányozzuk Rákos Sándor 1963-ban kiadott fordítását. Olvas-

suk el, több ezer évvel ezelőtti gondolkodásához vezet el bennünket.  
11 https/www.google.hu/search?q=sumer+c  
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Ékírás 

  

Mezopotámiában a Tigris és az Eufrátesz közt elterülő síkságon, nagy és művelt népek 

éltek. Egykorú emlékek bizonysága szerint a Mezopotámiában élő népek már az i. e. IV évezred 

utolsó századaiban ismerték az írást. Írásuk jelei eleinte meghatározott tárgyakat ábrázoltak 

nagyon leegyszerűsítve, stilizált formában. A fogalomírásának kis ábrái egyre jobban össze-

kapcsolódtak egyes szavak hangalakjával. S mivel a sumér nyelvben gyakran fordultak elő egy 

szótagú szótövek, ugyanazt a jelet hol fogalmi jelentésének, hol egy-egy szótag hangjának írás-

beli rögzítésére használták.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. ábra. Rosette-i kőtábla és egy kinagyított részlete 12  

 

A sumérok fogalomírása fokozatosan szóírássá, majd kevert szó- és szótagírássá válto-

zott, amelyben sok értelmező jel is szerepelt. Az ékírást a suméroktól az akkádok vették át, 

majd Elő-Ázsia valamennyi népe között elterjedt. A folyamköz népeinek, és szomszédjaiknak 

(elámiak, hettiták, hurriták) szellemi örökségét ékírásos emlékek őrizték meg.  

 

Kr. e. III. évezred legvégén az agyagtáblákra vésett piktogrammák derékszögben el-for-

dultak, és megváltozott az írás iránya is: a függőleges sorvezetést a vízszintes sorvezetés vál-

totta fel, s az addig jobbról balra haladó betűk folytatása megfordult. Az írásjelek elveszítették 

képi jellegüket, és jellegzetes vonalkák halmazává alakultak át. Ezek a kis vonalak az ékre em-

lékeztetnek, ezért is nevezik ezt az írást ékírásnak, mely írást agyagtáblákra vésték fel.  

 

Az ékírás fejlődését az alábbi táblázat szemlélteti. Poebel szerint, mire a bal oldali első 

jel átalakult a jobb oldalon látható jellé, 1500 ‒ 2000 év telt.  

                                                 
12 A rosette-i kőtábla részlete, Tevan Andor: A könyv évezredes útja c. könyvének 18. o.  
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7. ábra. Az ékírás kialakulása és fejlődése 13  

 

                                                 
13 Lacza Tihamér: Az ókor emlékezete 38. o.  



146 

 

 

Régészeti feltárások és a sumérok írása  

 

A legrégibb asszír–babiloni ékírásos táblák is bizonyították, hogy a rajtuk levő írás hosszú 

fejlődés eredménye. Mire következtettek ebből a tudósok? Következtetésük, hogy az asszírok 

és a babilóniaiak előtt írt már ékírással egy régebben élő nép, amelytől azután ezek átvették a 

maguk szükségleteihez formálták és továbbfejlesztették. Kiszámították a nép létezésének ide-

jét, sőt Jules Oppert még nevet is adott nekik: a  s u m é r o k. A sumérok voltak tehát az az 

„ősnép”, amely először használta – talán meg is alkotta – az ékírást. Ám a világ semmit sem 

tudott róluk, a régészek a legparányibb nyomukat sem találták.  

 

 

Az 1877 – 1881-es években Ernest de 

Sarzec francia konzul csodálatos archeológiai 

emlékeket ásott ki Dél-Mezopotámiában a Tello 

domb mellett: szobrokat, amelyek stílus tekin-

tetében teljesen elütöttek az óbabilóniaktól, ri-

deg komorságuk pedig azt bizonyította, hogy 

régibbek az addig ismert legrégibb szobroknál. 

A fekete dioritból faragott helyi királyok és pa-

pok ékírásos szövegű lapokat tartottak kezük-

ben vagy a térdükön; ez az írás szemmel látha-

tólag az az ősi ékírás volt, amelyből a babiloni 

és asszír ékírás kifejlődött.  

 

Az angol Leonard Woolley a huszadik 

század elején, uralkodók után maradt emlékeket 

ásott ki a dél-mezopotámiai Ur -ban több méte-

res homok- és agyagréteg alól, amelyet csupán 

nagy vízözön hordhatott rájuk – talán az a víz-

özön, amelyről a Gilgames-eposz és később, 

csaknem ugyanazokkal a szavakkal, a biblia is 

elbeszél.  

 

 
8. ábra. Ernest de Sarzec feltárásából: Gudea dioritból készült szobra 14 

 

„Ami pedig a sumér és az asszír-babiloni, valamint az ókori Kelet más írásainak viszonyát 

illeti, adjuk át a szót Hroznýnak: „A babiloni írás a legrégibb írás a világon. Az egyiptomi hie-

roglifikus írás valószínűleg az I. egyiptomi dinasztia uralomra jutása idején, vagy közvetlenül 

előtte keletkezett, Kr. e. 3000 körül. Figyelembe véve Elő-Ázsia és Egyiptom eléggé szoros 

kulturális kapcsolatait, a káld-sumír nép és nyelv létezéséről folyó ún. sumír nyelvvita több 

évtizedig tartott. 1899-1900-ban H. J. Hilprecht feltárta a káld-sumirok ősrégi városát Nippurt 

(=Niffer). Az egynyelvű agyagtáblákon kívül ezrével talált kétnyelvű, káld-sumir és babiloni-

asszír táblákat, ami végérvényesen eldöntötte a vitát, miszerint a káld-sumirok igenis léteztek, 

mert különben nem lett volna szükségük szótárakra.  

A kétnyelvűség arra utal, hogy két más-más anyanyelvű nép élt egymás mellett, egymás-

sal érintkezve és a mindennapokban szükség volt nyelvi kapcsolattartásra. Ehhez szótárak, 

                                                 
14 Wikiwand.com/hu/Ernest_de_Sarzec 
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nyelvtani segédeszközök kellettek. A nippuri táblák a két nép egymás mellett élésének meg-

dönthetetlen bizonyítéka. A nyelvvita a XIX. század végére befejeződött, de átadta helyét egy 

másik vitának: vajon a káld-sumirokhoz vagy a sémitákhoz kötődik-e a mezopotámiai magas 

műveltség létrehozása? E vita a káld-sumir nép régészeti feltárásokkal, nyelvészeti kutatások 

eredményeivel bizonyított nyilvánvaló elsősége ellenére ma is folyik. Erre utalnak az elkendő-

zött eredmények, az átcímkézett és eltűnt/eltüntetett leletek.” 15  

 

Az ábrán látható jelek első sorában a képjel-szerű vonalas jeleket (i.e. 3400 körül) a Káld-

sumerok, a második sorban levőket Gudea korában (i.e. 2400. körül) is még mindig a Káld-

sumerok használták. A harmadik sorban levőket az asszírok (i.e. I. évezred) alkalmazták, de 

ezek egyúttal szótári jelek is. Az összefoglaló jelek mindegyike megtalálható a jelek fejlődését, 

változását is bemutató Labat-féle szótárban.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra. A jelek változásai a képjeltől az ékjelig.  

 

 

Eddig megtalált legrégibb Kárpát-medencei írásemlé-

künk a bajóti 16 Jankovics-barlang tizenöt-húszezer éves ré-

tegéből származik. A letörött pálcavég két oldalán sorakoz-

nak a rovásjelek, közöttük feltételezhetően az S és K betű 

összerovását is láthatjuk. (1. ábra)  

Az erdélyi Tatárlakán 1961-ben hamvasztásos sírból 

került elő a 6 cm átmérőjű égetett agyagkorong, amely ro-

vásírásunk Z, NY, és GY jelét is hordozza (2. ábra). Kora 

megközelítőleg 8.000 év. Torma Zsófia régésznő négy-hat-

ezer éves írásos agyagkorongok ezreit gyűjtötte össze a Ma-

ros beomló partfalából. A Kolozsvári Történelmi Múzeum-

ban gyűjteményének több edénytöredékén összevont rovás-

írás látható.  

A Róma melletti campagnai mezőről származó három-

ezer éves bronz öntött baltatokot rajzolt le John Lubbock ré-

gész, a későbbi lord Avebury később 1865-ben megjelent 

Prehistoric Times című könyvében (3. ábra). Kárpát-meden-

cei készítésű, szkíta leletnek határozza meg. Összevont ro-

vásírásos mondat olvasható rajta: „Segít is, üt, ró is”. Meg-

fejtette Debreczenyi Miklós bíró 1914-ben. 17  

                                                 
15 Vojtech Zamarovsky: Egy eltűnt birodalom titkai nyomában 93-94. o.  
16 Bajóth, Esztergom vármegyében, - Nyerges - Újfaluhoz közel. (Fényes Elek: Magyarország Geographiai szótára 

1851)  
17 Botos László szerkesztésében, Friedrich Klára: Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás. 283. o.  
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10. ábra.  

 

Az ékírás az ókori Közel-Kelet legelső nyelvemlékeinek írásából, eredetileg a tárgyak és 

a fogalmak képét néhány vonallal érzékeltető képírásból, az ún. vonalas írásból fejlődött ki. 

Ezen írás legkorábbi emlékei Erdélyből kerültek elő, mégpedig „elég nagy számban Tordoson. 

Gyűjtőjük Torma Zsófia 1879-ben utalt is a tordosi jelek és az asszír-babiloni írás kapcsolatának 

lehetőségére.  

 

Marija Gimbutas, amerikai régésznő szerint az 

erdélyi Tatárlakán előkerült írásos emlékek Kr. e. 

5300-5000 közti időszakból valók, míg a mezopotá-

miaiak Kr. el 3500 körülire datálhatók. A rovás és az 

ékírás közti átmenet jelzik. Nemcsak a néhány vo-

nallal írt képjelek, hanem némelyiken a rovásjelek is 

felismerhetők.  

11. ábra. Tatárlakai korong.  

 

Az írás és a nyelv  

 

„Titkok, természetesen, a múlt kutatása közben mindig maradnak, de aligha zárhatjuk ki 

azt a lehetőséget, hogy a hatalmas, Eurázsiát átfogó szkíta népesség és kultúra az i.e. X-VIII. 

században kezdett kialakulni, mégpedig Közép-Ázsiában és az ókori Mezopotámia földjén. Ke-

letről nyomultak délnyugat felé, majd onnan észak felé, a Kaukázus és a Fekete-tenger irányába, 

és nem fordítva. A szkíták nyelvét ugyan nem ismerjük, de kultúrájuk feltétlen a keleti lovas 

népek, a török nyelvű hunok, avarok, besenyők és nem utolsósorban a magyarok rokonaivá 

teszi őket.  

Magyarország területén is jelentős számú szkíta és szkíta-kori emlék került elő, ami azt 

bizonyítja, hogy a Kr. e. VI. és IV. század között a Kárpát-medence is szkíta fejedelemség, 

mondhatjuk: a szkíta állam része volt. Ez ugyan nem azt jelenti, hogy a magyarság és a szkíta 

népek között közvetlen genetikai kapcsolat volt, de azt igenis jelenti, hogy krónikáink joggal 

és okkal nevezték Szkítiát Dentü-mogyer -nak, a magyar nagyfejedelmeket pedig a szkíta és a 

hún királyok ivadékainak.” 18  

 

A Sumír nép volt az első magas civilizációnak megteremtője Mezopotámiában. Ez a ci-

vilizáció Kr. előtt 4. és 3.-ik évezredben egy sok népből összeolvasztott etnikai elemből álló 

népcsoportra épült fel. Sir Leonard Woolley tanulmányában minden kétséget kizáróan bebizo-

nyította, hogy csak a sumíroknak van egyedül jogos igényük arra, hogy őket az írás feltalálóinak 

tekintsék. A régészet fejlődése kiderítette, hogy a sumírok valószínűleg biológiailag is, de kul-

turálisan minden bizonnyal elődei voltak a későbbi szittyáknak nevezett népcsoportnak. Ezek 

a népek a következők: a médek, amely az asszíriaiak után és perzsák előtt tűnik fel.  

 

„Az egykori ősi ural- altáji lovas kultúrának etnikuma és nyelve – Csendestől az Atlanti 

Óceánig – megszakítás nélkül folyamatosan él sok évezred óta a Kárpát-medencében. Erre vo-

natkozóan Teilhard de Chardin jezsuita paleotologus is érdekes adatokat jegyzett fel, közvet-

lenül kínai hagyományból. A kultúrából egy korai leágazásnak, a déli sumér-egyiptomi ágának 

köszönhetjük az emberiség legősibb írásos emlékeit. Később, ugyanabból az ural- altáji család-

ból eredeztethetők az északi finn-ugor és a déli török leágazások. Az bizonyos, hogy a ragozó 

(agglutináló) szerkezetű ural- altáji és a hangváltoztató (flektáló) szerkezetű európai indo-eu-

rópai nyelv csak sok tízezer évvel ezelőtt tartozhatott egy közös szerkezetű nyelvcsaládba.  

                                                 
18 Bakay Kornél: Kik vagyunk, honnan jöttünk? 2004. 8. o.  
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Nem állítjuk azt, hogy a két csoport, nyelvben és etnikumban nem volt kölcsönös hatással 

egymásra. E kérdésekben a kellően nem eléggé értékelhető sumér nyelvemlékek adnak biztos 

eligazítást. Erről részletesebben kell tárgyalni, mert a magyarság őstörténetének, politikai jel-

lemrajzának nem utolsó forrás éppen a nyelve.” 19  

 

„Az érdeklődő ember elmerül a vitatkozók gondolatvilágában, szintetizál, megfigyeli a 

régészeti ásatásokból előkerült leleteket, mikor jutottak a tudományos világ érdeklődésének kö-

zéppontjában, kik játszottak a bötükkel. Erdélyben egy román tudós agyagtáblákat ásott ki nem-

régiben, amelyeken a Sumíria Urukban talált. Íráshoz erősen hasonló képírásos jelek voltak 

ezeken. Az egyik ilyen jel valamilyen olvasztókohó, vagy kovácsműhely ábrázolásnak látszik.  

A szomszédos területen arany és ezüstbányák vannak és feltételezhető, hogy a Maros 

völgyében talált tábla és más egyéb leletek korai bányásztelepülések jelenlétét igazolják. Ezek, 

bár késői, - igazságot szolgáltatnak Torma Zsófia magyar régésznek, akit 1894-ben kigúnyol-

tak, mikor azokról a mezopotámiai írásjelekkel teleírt cserépedényekről tartott beszámolót, 

amelyeket a Maros völgyében ásott ki.” 20  

A szittya népek kivételes konzervativizmusával magyarázható meg, hogy a sumír szavak 

közül oly kivételes nagy mennyiség maradt fenn a magyar nyelvben úgyszólván teljesen válto-

zatlanul évezredeken keresztül. 21  

 

Kiszely István figyelmeztetésére emlékezem. „Lehet tévedésekre rámutatni, lehet etiku-

san vitatkozni, de politikai okokból valamit elvetni etikátlan, tisztességtelen.” 22  

 

Sumer – magyar rokonság  

 

A bevezető gondolatokból indulunk ki. Rögzíthetjük, hogy az ezer évvel, vagy a több ezer 

évvel ezelőtti eseményeket alakító szereplők gondolkodását és cselekedeteit mai fejjel érteni 

nem könnyű dolog, még azoknak a kútforrásoknak ismeretében sem, amit a magyarságunkkal 

elkötelezett kutatók – magyarok és más nemzetek eszes fiai –, vagy éppen ellenfeleink, sok-sok 

évig, évtizedekig tartó munkával feltártak, majd pedig lefordítani igyekeztek mai nyelvezetre. 

Milyen is ez a nyelvezet? DR. Oláh Béla írja, Bobula Ida: Sumer – Magyar rokonság című 

könyve előszavában:  

„Ebben a művében felsorolta és bebizonyította a sumer-magyar szavak fonetikai, tartalmi 

és értelmi megegyezésén, megfelelésén kívül a sumer szobrokról, képekről, ásatási leletekről 

megállapított lényeges mitológiai és kultúraformák egyezését, - a társadalmi intézményeinek 

feltűnő, legtöbb esetben teljes megegyezését. Bebizonyította, hogy a sumer-magyar rokonság 

                                                 
19 Dr. Zakar András: Kazáriai államcsíny, Fordulópontok történelmünkből Kézirat. 54. o. Kiadta: Szatmári István 

Turán Printing And Bindery P.O.BOX „H” Garfield N.J., USA 07026. 1987.  
20 u. o. 48. o.  
21

 Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy bár a sumír nyelv az emberiség legelső magas nívójú civilizációjának 

nyelve volt, amely csak pár ezer szóból állott. Hogy az űrrepülés korában is megfelelő legyen ahhoz a magyar 

nyelvnek nagyon gazdag, hatalmas szókincset kellett kifejlesztenie. Ez úgy történt, hogy a fonetikailag régebbi 

szóformák felhasználásával némileg különböző értelmet fejeztek ki az új szóformákkal. A magyar szavak nagy 

családjának az eredete visszavezethető egyetlen egyszerű, egy szótagú sumír ősére. Például sumír nyelven a GAM 

azt az alapgondolatot fejezi ki, hogy valamit hajlítani, görbíteni, hajlott. A magyar megfelelője: GAMO, némileg 

régies tájszó egy kampós fából készült szerszám jelölésére, amellyel búzakalászokat gyűjtöttek össze. Ugyan ez a 

szó egy másik vidéki tájszólásban: MANKÓT jelent. A régi magyar ormánysági tájszólásban ez a szó: GAMÓS, 

a végén meggörbített pásztorbotot jelent. A GÁMOR szó Erdélyben kerítést jelent. A GÁNC archaikus szó a 

szigony jelölésére. GÁNCS göböt jelent az épületfában, - de jelent gátat, akadályt is, ha az ember keresztbe vetett 

lábaival elbuktat valakit, vagy hibát keres, GANCOL egy másik tájszólásban. A jelentése: GÖNDÖR -it. A magyar 

szótárak oldalai hemzsegnek ilyenektől. Lehetséges, hogy a jelentések eltávolodtak, de általában könnyű követni 

azt az utat, ahogyan az új szavak az alapjelentésből kiágaztak.  
22 Kiszely István: A magyarság őstörténete I. kötet. 38. o.  
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nemcsak a nyelv terén létezik, hanem vitathatatlan nyomai vannak a mai magyar élet minden 

vonatkozásában is.  

Ez a könyv az egész világ szakirodalmában roppant nagy feltűnést és érdeklődést keltett. 

Érthetően, mert eddig alig tudtak arról, hogy létezik Európában egy kis tízmilliós ország, amit 

a világháborúk utáni békék ésszerűtlen következményeként feldaraboltak, s akinek földjét, la-

kosságát a környező országok között szétosztották,  és most kiderül, hogy ennek a szegény 

szomorú országnak a népe, a világ legrégibb kultúrájú, legnagyobb műveltségű népének, a su-

mer népnek a legközelebbi rokona és az egész földön elterjedt kultúrájának és nyelvének az 

örököse. Ezek a könyvek indították el hódító útjukra a Magyarországon délibábosnak kigú-

nyolt, lekicsinyelt, letagadott (de a megcáfolni sohasem tudott) sumer-magyar rokonság ügyét. 

Bobula Idának higgadt, tudományos érvelése, világos okfejtése, valamint az óhazai hivatalos 

illetékesek megalapozatlan, ellenszenves magatartása arra bírta rá a külföldön élő emigráns ma-

gyar nyelv- és történettudósokat, egyetemi tanárokat és amatőröket, hogy komolyan foglalkoz-

zanak ezzel a magyarság számára rendkívül nagyjelentőségű kérdéssel.” 23  

 

A kérdéssel foglalkozott többek között Drechsler Miksa is, Temesvár főrabbija. Idézet az 1910-

ben írt emlékirataiból: „Ti magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. 

Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek 

lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén a 

kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos ku-

tatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly össze-

get ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.” 24  

 

Vélemények a magyar nyelvű irodalomról  

 

Hivatalosnak nevezett történelmünket ellenségeink írták! Az idegen megszállóknak, uralkodók-

nak, és hazaáruló kiszolgálóinknak nem állt érdekében, hogy megengedjék a valóságos törté-

nelmünk kutatását és tanítását. Az idegen rendszerek nem tűrhettek meg egy erős és egységes 

nemzeti öntudattal és a saját hagyományos történelmi tudatával rendelkező magyar nemzetet.  

 

„A világ legelső kultúrnépétől való származás öntudata hatalmas, nem lebecsülendő er-

kölcsi támaszt és erőt jelent a létért való küzdelemben. … Éljünk is ezzel az erővel, mert mint 

Bobula Ida klasszikus történet-filozófiai magállapítása igazolja: Vannak korszakok, mikor egy-

egy nemzet fennmaradása szempontjából döntő fontosságú, hogy mit tud a nemzet saját erede-

téről, hivatásáról, de az is, hogy mit tudnak róla mások, akiknek a sors alakítására az adott 

pillanatban hatalmuk van.” 25  

 

Fehér M. Jenő a „Középkori magyar inkvizíció” c. művének VI. fejezetében 26 rátapint 

egy fontos tényezőre.  

»Irodalomtörténetünk a „Halotti beszédet” és a „Löveni Mária Siralmat” ismeri, mint az 

első magyar nyelvemléket. Liturgikus latin nyelvű könyvekben megbújva, a véletlen mentette 

át őket korunkra és úgy tekintjük őket, mint irodalmi anyanyelvűségünk gyöngyeit. Pedig ezek 

csak apró morzsák, töredékek csupán egy már századokkal idősebb magyar nyelvű irodalom-

ból. Erősen téved az az irodalomtörténeti szemlélet, amely, tagadja még csak a lehetőségét is 

annak, hogy ilyen magyar szellemi termékek egyáltalán létezhettek. Megokolásul azt hozzák 

                                                 
23 DR. Bobula Ida: Sumer - Magyar rokonság Editor Esda Buenos Aires 1982.  
24 http://fejerszovetseg.blogspot.com/2013/09/voltak-akik-bevallottak-buneiket-hogy.html (Zsidó Kultúrtörténeti 

emlékek Fejér megyében, Szerk.: Lakat Erika - Székesfehérvár, 2004) 
25 DR. Bobula Ida: A magyar nép eredete c. könyve Előszó 9. o. Dr. Oláh Béla írja.  
26 VI. fejezet: Nyelvemlékeink az inkvizíció mérlegén 56. o. 
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döntő bizonyítékul, hogy miután nem létezett Magyarországon olyan irodalmi igény, mint sür-

gető szükségszerűség, amely írásra ösztökélte volna a magyar írástudókat, nem is létezhetett 

irodalom sem. Ezt a véleményt főképp Thienemann Tivadar képviseli az újabb irodalomtörté-

nészek közül. Szerinte az egyedüli olvasni vágyó réteg a városi polgárság volt és miután ilyen 

magyar földön nem létezett, irodalom sem létezhetett. Röviden megfogalmazott tételük szerint 

„tatárjárásra és egyéb nemzeti szerencsétlenségre há-

rítani a magyar szellemi sivárságot, a nemzeti nyelvű 

könyvek pusztulását, romantikus és felbuzdult kép-

zeletvilág szüleményének kell tartanunk, mert a ma-

gyarságnak nem voltak ilyen könyvei.” Ez a „hivata-

los” felfogás, mint látjuk, nyugati párhuzamokból in-

dul ki, de főképp a városi polgári réteg, mint egyedül 

irodalmat igénylőelem, magyar földi hiányából.  

Hozzászoktunk, hogy népünk minden kultúra-

megmozdulását, művészi alkotásait, legendáit nyu-

gati szemléletből indulva, nyugati mércével mérje a 

hivatalos tudósgárda. Pedig egy frissen és az európai 

szellemnek idegenszerű alkotó vággyal érkező ázsiai 

népnek a kultúrája, művészete és legendái is ázsiai 

gyökérből táplálkoztak. Keleten is voltak már sokkal 

előbb, mint nyugaton magas fokú kultúrák, a keresz-

ténység dogmákba merevedett tanításától elütő tiszta 

erkölcsű vallások, keleti fantázia szőtte színes legen-

dák, hősi eposzok és a magyar nép, amely „mint tö-

vis fúródott Európa szívébe a 9. század végén” hosz-

szú vándorútján, míg visszatért „Attila örökébe”, 

nem ment el mellettük érzéketlen közönnyel. A ma-

gyar népléleknek éppen ázsiai származása miatt felfokozott, kultúrigényei voltak.«  
 

 

12. ábra. Halotti beszéd a Pray-kódex 136. lapjáról 

 

„… A Szent István előtti századokból nincs tehát hiteles adatunk, mely a magyarság iro-

dalomelőtti és irodalmat előkészítő nyelvbeli műveltségének akár tartalmi, akár formai eleme-

iről sejtelemnél többet közölhetne.  

Pedig a nyelv nem egyszerre emelkedik irodalmivá. Gyakorlati és irodalmi használata 

között van egy fokozat, mely irodalmivá emelkedését még az ősi szóbeliség korában előkészíti. 

Mindaz, ami kisebb-nagyobb közösség számára, vagy részvételével megszerkesztett, emléke-

zetben és hagyományban megrögzített szöveg, ha egyébben nem, formai megkötöttségével már 

felülemelkedik a hétköznapok gyakorlati nyelvén, s ha szertartások függvénye, a profánon is.  

A mi nyelvünknek is megvolt kétségkívül még a pogány korban ily felemelkedése, voltak 

rendeltetésüknél, szerkezetüknél, alakjuknál, sőt szókincsünknél fogva magasabb rendű szö-

veghagyományai, mintegy közösségi szellemi kincsei. Semmi nyoma azonban annak, hogy 

megtette volna a következő lépést, ily szövegek írásbeli megrögzítését. Újabb vizsgálatok után 

alig tagadható ugyan, hogy a pogány magyarság ismert betűt, írást, de nem tehetni fel, hogy 

olvasmány-rendeltetésű szövegek megrögzítésre s közlésére is felhasználta volna.  

Nem az ősi pogány, hanem az új, idegen, keresztény műveletség hozta létre a magyar 

irodalmat, helyesebben mondva: származtatta át a keresztény latin irodalmat a magyarság tu-

lajdonába is. A magyar irodalom létesülése Szent István nagy művének, népe megtérítésének 

közvetlen folyománya volt.  

A magyar nyelvnek imént említett önerejű emelkedése az irodalmiság felé: nem teljesed-

hetett ki a pogány korban. Mielőtt az bekövetkezett volna, idegen, már kész irodalmi nyelv, a 
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latin foglalta el a kínálkozó magasabb polcot s valamint az új szellem tabula rasát akart csinálni 

a pogány műveltség helyén, … magának a magyar nyelvnek irodalmivá emelkedése pedig im-

már csak az új műveltséggel való megtelése után volt várható. …  

Latin nyelvű magyar litteratura megindulása; irodalmi szempontú műveltségi rétegződés; 

a latin nyelvűből apránként egy magyar nyelvű litteratura kiválása; a kéziratos irodalom korá-

nak, a magyar középkornak legfontosabb irodalomtörténeti tényei.” - fogalmazza meg könyvé-

nek bevezető gondolatai között Horváth János. 27  

 

Emlékeztető: „Jaj annak a népnek, amelynek történelmét az ellenségei írják!” (Seneca) 

 

Régészeti és történeti bizonyítékok 

 

Sir Leonard Woolley archeológus professzor, aki kutatási idejének jelentős részét Mezo-

potámiai ásatásokkal töltötte, a következőt mondta: „1939 óta kérelmezem és kérem a Magyar 

Tudományos Akadémiát, hogy küldjön nekem egy magyar nyelvészt. A Sumer nyelv – 7000 

éves volta dacára – ma is elképesztő egyezéseket mutat a mai magyar nyelvvel. Kutatásaim 

alapján tudom, hogy pl. nyelvtanát nézve a Sumér nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 meg 

van a mai magyar nyelvben. A török a második legközelebbi a sumérhez, abban 34 van meg a 

fentiekből. Míg a török „unokaöcs” fokon áll hasonlóság tekintetében a sumérrel. A magyar 

mondhatni AZONOS, és egyenes ági folytatása a sumer nyelvnek. Alapszavakat tekintve több 

mint 6.000 szógyök egyezik a sumér nyelvből a magyarral.” 28 

 

Zárójelben megjegyzem: Sir Leonard Woolley professzor később eljött Budapestre, hogy ma-

gánúton megtanuljon magyarul – mivel soha semmi támogatást kutatásaihoz a Magyar Tudo-

mányos Akadémiától nem kapott. Sőt, a MTA elítélte őt, mondván: „Az MTA soha nem fogja 

elismerni, hogy a magyar nyelvnek bármi kapcsolata lenne a sumérral.”  

 

A Tigris és Eufrátesz völgyében végzett ásatások során napvilágra került szobrocskák ta-

núsága szerint a sumér nép állatai – rackajuh, pulikutya, kuvasz, komondor, rideg marha kísér-

tetiesen egyeznek a magyar nép állataival, rajtunk, magyarokon kívül SENKI másnak nincse-

nek ilyen állatai a világon. Erdélyben, Tatárlakán végzett ásatások során került napfényre több 

ezer égetett agyagtábla, melyeken sumér írás van, s éveken át tartó kutatások és kísérletek ered-

ményeként a Francia Tudományos Akadémia a következőket állapította meg:  

1.) Az Erdélyi tatárlaki ásatások során talált táblák 1500 évvel régebbiek, mint az eddig 

talált legrégebbi Mezopotámiai agyagtáblák. A Francia Tudományos Akadémia ennek alapján 

kimondja, hogy az emberiség bölcsője és az emberi írásbeliség és kultúra nem Mezopotámiá-

ban, hanem Európában, Erdélyben, kezdődött.  

2.) Ezt később a Párizsi Nemzetközi Orientalista Kongresszus is elfogadta, ami igazi vi-

lágszenzáció volt, amit csak a nevében magyar sajtó, óriási egyöntetű lelkesedéssel ELHALL-

GATOTT. 

Én csak New Yorkban olvastam erről, Pesten a mai napig senki sem hallott erről egyetlen 

árva szót sem. Azaz embertani, népzenei, nyelvészeti, és régészeti szempontból nézve, a finn-

ugor elmélet, melyet ellenségeink dolgoztak ki lejáratásunkra, és magyarellenes propaganda 

céljára, egyszerűen valótlan elmélet. Ideje lenne annak, hogy az MTA végre ne magyarellenes 

tevékenységre költse el a magyar lakosság pénzét. Példa nélkül áll a világon, hogy egy nemzet 

                                                 
27 Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig 7. o. 
28 Papp Gábor: A Szent Korona nevében MAG kiadó 2000 

http://www.bagolyvár.hu/downlood/ASzentKoronanevében-PappGábor.pdf  

http://www.bagolyvár.hu/downlood/ASzentKoronanevében-PappGábor.pdf
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tudományos akadémiája arra költi el a nemzet pénzét, hogy nemzetellenes tevékenységet fejt-

sen ki, rombolván a magyar nemzeti tudatot, hamisítva a magyar történelmet, s hivatkozási 

alapot nyújt ellenségeinknek: lásd. Trianon. 1920. június 4. 29   

 

Priskos Rhetor görög tudós, II. Theodosius kelet-római császár követét, Maximinust kí-

sérte el 449-ben a hun nagy királyhoz, Atillához. Bejárta Hunniát, írásában említi, hogy a hun 

szökevények nevét papírról olvasták fel. Ez azt jelenti, hogy a hunoknak volt írásuk!  

Johannes Chryszosztomosz, Konstantinápoly IV. századi pátriárkája ezt írta: „mind a szkí-

ták, mind a szarmaták… lefordították a Szentírást a saját nyelvükre”.  

Menander Protektor a VI. században azt jegyezte fel, hogy II. Jusztin bizánci császár a 

turk 30 követektől szkíta írással írt levelet kapott, amelyet tolmácsok segítségével olvastatott fel. 
31  

Az 1533-ban íródott Sándor-féle Csiki Székely Krónika 153 irományt, többek között a 

székely nemzet hun eredetét és a XI. század előtti család és méltóságneveket tartalmazza. A 

Krónika szerint a székelyek az Árpádokkal kötött vérszerződés pontjait kőre metszették. A kró-

nikáról Tarih-i Üngürüsz -ben is találunk utalást.  

Kézai Simon I. könyvének 4. fejezet 6. §-ban olvassuk: „Ezen székelyek ugyanis a húnok 

maradványai, kik midőn megtudták, hogy a magyarok Pannoniába másodszor visszajöttek, a 

visszatérőknek Ruthénia határszélein elébök menének s Pannoniát együtt meghódítván abba 

részt nyertek, de nem a Pannoniai síkon, hanem az oláhokkal együtt a határszéli hegyek közt 

kaptak osztályrészt. A honnan az oláhokkal összeelegyedve, mint mondják, azok betűit hasz-

nálják.” 32  

Thuróczy János mester a Magyarok Krónikája első könyvének előszavában írja: „… Vé-

gül is elhatároztuk, hogy vizsgálódásunk érdekében fellapozzuk a régi időkben erről a tárgyról 

szerkesztett történeti műveket. Amikor azután gondosan elolvasva tanulmányoztuk ezeket, lát-

tuk, hogy Szkítáiról, a világnak arról a részéről, ahol állítólag a magyarok is felbukkantak, sok 

mindent kihagytak, mellőztek vagy más szerzők állításaitól eltérően tárgyaltak. Úgy tetszett 

ugyanis, hogy még a nagy Attila király viselt dolgainak a dicsőségéről is, mivel gyenge toll 

foglalta Írásba, szinte hallgatnak, noha az ő viselt dolgaik emlékezetét a feledékenység mély 

tengerébe engedték süllyedni. Az embereknek az a nemzedéke, amely ez események korában 

élt, inkább a fegyverek zajával, mint a betűvetés tudományával volt elfoglalva. Mert hiszen a 

mi korunkban is ugyanennek a nemzetnek egy része, amely Erdély tájain lakik, tud valamiféle 

betűket a fába vésni, és e rovást használva betűvetés módjára él vele.” 33  

Kálti Márk a XIV. században már egyenesen azt írja, a székelyek, akik a szkíta betűket 

még nem felejtették el (Scythicis literis), nem papírra írnak, hanem pálcákra rónak. Bonfini még 

azt is hozzáteszi „kevés jellel sok értelmet fejeznek ki.”  

 

„Teljes hitelű történetírók kétségen kívül helyezte, hogy a székelyek kik krónikák és saját 

hagyományuk szerént az Attilai hunok maradványai, mindenesetre valódi ősmagyar faj, a köz-

életben saját ősi írásukkal éltek. Nem hihető pedig, hogy székelyek azt dáciai lakaikban találták 

                                                 
29 Barcsay Andrea: Hagyomány és felelősség 2. o. http://kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/4 1004 034 

110131.pdf  
30 Ebben a korban a byzánczi írók a turk gyűjtőnévvel nevezték el a magyarokat.   
31 Milyen volt ez a szkíta betűs írás? Az iráni Kurdisztánban fekvő Szakkez városka mellett talált pompás 

gazdagságú szkíta fejedelmi sírban volt egy ezüst tál s ezen egy felírat. Ez a 48 írásjelből álló felirat a hettita (!) 

hieroglifákkal rokon. Ugyanakkor vannak szkíta tárgyak rovásfeliratokkal. (A leghíresebb az Alma Ata melletti 

ezüst csésze, de Magyarországon is pl. Tiszavasváron és Makkfalván). Ennél azonban izgalmasabb, hogy a 

szakkezi írásjelek bizonyos mértékig rokoníthatók a nagyszentmiklósi aranyedényeken olvasható rovásírás-

jelekkel.  
32 Szabó Károly fordítása: Kézai Simon Mester Magyar Krónikája (Az oláh betűk használatára történő hivatkozás 

azért cáfolható, mert a hun, scytha és a régi magyar ősi írás betűi nem hasonlítanak a cirillírás betűformáihoz.)  
33 Horváth János fordítása: Thuróczy János: A magyarok krónikája Magyar Helikon 1918.  

http://kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/4
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volna föl, mert erre semmi szükség által nem utasíttattak, miután a körülöttük annyira elterjedett 

római írásjegyek egyszerű alkalmazása sokkal természetesebb és könnyebb volt volna.” Na-

gyon botlik azonban, midőn - hihetőleg Szamosi tán indulva - így folytatja: „ehhez képest írá-

suk, mint a mongoloké, függőleges irányban felülről lefelé szolgált; mi minden európai befo-

lyás kizártával egyenesen Közép-Ázsiára mutat.”  

Épp úgy megdöbbent bennünket, midőn a fennmaradt emlékek közzé sorozva a Kecske-

méti -féle imakönyvet, melyet székelyimakönyvnek nevez, s a Rohoncszi-Codexet is, melyen 

a régi magyar betűktől teljesen és mindenben eltérő betűjellemekkel vannak írva, azt mondja: 

„Van ugyan néhány ilyen maradvány a későbbi időkből, mely ide tartozónak nézetik: de azok 

valódisága, vagy misége legalább végkép kivíva nincsen.” E nyilatkozatával az olvasót a leg-

nagyobb bizonytalanságban hagyja, hogy voltaképen melyeket kell az ősi írás igazi emlékeinek 

tartanunk s melyeket nem. 34  

 

Györffy György: „Az őstörténet éppen annak a kornak vizsgálatára szorítkozik, amelyre 

nézve írott forrásanyag nincs vagy igen gyéren áll rendelkezésre. Mennél távolabbi időbe me-

gyünk vissza, annál kevesebb írott anyagra támaszkodhatunk, s annál inkább előtérbe kerül a 

régészet, a néprajz, az embertan, a nyelvtudomány és más tudományágak szerepe”. 35  

István király és műve. c. munkájában így fogalmaz: „Természetes, hogy az ősi magyar 

népköltészet még akkor sem csapódhatott le írásban, amikor a régi hazában a türk-kazár írás 

meghonosodott a magyarság körében. Noha régi rovásírásos emlékünk nem maradt – a nagy-

szentmiklósi kincs feliratainak idesorolása kétes –, a rokon türk feliratokból nyilvánvaló, hogy 

az uralkodó réteg élt vele; a kagánok jegyeztették fel betűivel tetteiket, az uraknak állítottak 

feliratos sírkövet, az ő értékeikre karcolták, rótták nevüket, s ha rovásos pálcákon számba vették 

a jószágot, vagy ha az állatra jegyet vágtak, bélyeget sütöttek, az is a tulajdonos érdekében 

történt.  

A türk-kazár uralom idejében ezeket is inkább török nyelven rótták, de már az etelközi 

görög térítéstől kezdve joggal számolhatunk vele, hogy a magyar nyelvű feljegyzésre is, alkal-

massá tett rovásírással magyar szöveget is írtak. Ha az új hazában ezekből semmi sem maradt 

fenn, azt elsősorban a fa és bőr alapanyag romlandóságának tudhatjuk be, de legalább ilyen 

része volt benne a tudatos pusztításnak, amivel a kereszténység papjai a pogány emlékek ellen 

fordultak: köveiket összetörték, feliratos edényeiket beolvasztották, írásaikat elégették.  

Elég itt felidézni I. Miklós pápa szavait a bolgárokhoz, arról, hogy mi történjék a moha-

medánok könyveivel: Mint ártalmas és kárhozatos dolog: tűzre vele! Feltehető rovásírásos szö-

vegek és feliratok elpusztítása alig jelentett valamit, mert kevés „rovó” lehetett, s azok is inkább 

a lecsúszott vezérek kíséretéből kerülhettek ki; a nép a „rovadalmat” olvasni aligha tudta. Annál 

nagyobb ereje lehetett a hősköltészetnek és a pogány rítusokhoz kapcsolódó ősi regölésnek.” 36  

Csallány Dezső dolgozatából idézünk. Címe: Rovásírásos emlékek a Kárpát-medencé-

ben. 1. István király rendelkezései a rovásírással kapcsolatban. Vitéz András rozsnyói kanonok, 

Gömör és Kishont vármegyék táblabírája, 1816-ban a Szilassy család levéltárában őrzött érde-

kes oklevelet fordított le. Jelzete: Vatican 1000-ben „IX. Gal. oct. Die festő Jac. Ap.”  

 

,,I. István király titkos tanácsbeliéi(vel) alá írott s törvénnyé lett rendelet, amely értelme 

szerint: Domonkos esztergomi érseknek a magyar keresztény egyháznál leendő keresztülvitel, 

és egyúttal általa Sylvester pápával leendő közlésül és kiadatott. Mely szerint, Sylvester pápa 

tanácsolása folytán határoztatott, hogy a magyarok, székelyek, kunok, valamint az egyházi ma-

gyar keresztény papság által is használt régi magyar betűk és vésetek, a jobbról balra pogány 

írás megszüntetődjék és helyébe latin betűk használtassanak. Itt rendeltetik, hogy a papság azok 

                                                 
34 Toldy Ferencz: A magyar nemzeti irodalom története. Második javított kiadás, Pesten 1852, I. kötet 106-107. l.  
35 Györffy György: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról.  
36 Györffy György: István király és műve 362. o.  
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használatára jutalmazás mellett betanítattassék és a pogány írástól valamint tanításától papi ál-

lásának vesztése és 20 arany pensasnak büntetés fizetése mellett eltiltassák. Továbbá, hogy az 

egyházakban található pogány betűkveli felírások és imakönyvek megsemmisítessenek és 

latinval felcseréltessenek, valamint pedig azok, kik régi pogány iratokat, vagy véseteket bead-

nak, 1-től 10 dénárig kapjanak jutalmat. A beadott iratok és vésetek pedig tűz és vassal pusztí-

tassanak el, hogy ezek kiirtásával a pogány vallásrai emlékezés, visszavágyódás megszüntetőd-

jék." 37  

 

Ősmagyar ábécé 

 

Magyar Adorján kétféle ábécét is alkotott, de valamiért csak az egyik került köztudatba 

az elmúlt évtizedben, azt a képzetet keltve, hogy ez az egyetlen, úgynevezett “ősmagyar” ábécé. 

Bencsi Zoltánnak barátja, Magyar Adorján mindkét ábécéjét közkinccsé tette: levelezőlap 

formájában és az Ősi Hitünk c. kiadványban (1937-es reprint kiadvány 1987-ből). Az 1940-es 

évek elején tehát kétféle Magyar Adorján ábécé volt “forgalomban”, melyek közül az első 

változat vált ismertebbé. A jelkészletekben vannak eltérések az Á, Ö, O jelölésében. Magyar 

Adorján népszerűbb ABC-je fokozatosan átvette a korábbi Tar féle ábécé helyét, a Verpeléti 

Kiss Dezső féle ábécé pedig a cserkészek rovásábécéjének alapja lett. Magyar Adorján által 

összeállított,  hiteles ősrovásírás: 

 

 

 

 

 

 
13. ábra Bencsi Zoltán által kiadott Ősi Hitünk kiadványban szereplő másik rovás ábécé – az ábécé feletti mon-

dat Magyar Adorjánnak tulajdonítja 

 

A Magyar Adorjánnak tulajdonított második ábécéjének elrendezése, stílusa közel áll 

Mokry-Mészáros Dezső által közölt könyvben lévő ábécével, amely szintén a negyvenes évek 

elején jelent meg (vö. pl. az Ö betű formáját) – ez felveti azt a kérdést, valóban Magyar 

Adorjáné az Ősi Hitünk kiadványban közölt ábécé.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Forrai Sándor, Budapest, írásos másolata (1969).  
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14. ábra Mokry-Mészáros Dezső 1940-es évekbeli cikkében látható, (ősmagyar rovásírás betűsora. (Verpeléti 

Kiss Dezső betűi) 

 

Sólyom Ferenc szerint az alábbi lehetett Magyar Adorján legelső ábécéje. “Azért első, 

mert még a Fischer-könyvből dolgozott, és a G, L, NY, és P ezért a Nagyszentmiklósi Kincs 

jeleire hajaz, általa vélve, hogy az az ős formája, miközben a hangértéküket “még” nem 

ismerték, csak próbálkoztak a székely felől, és csak magyarul, még “gyermekdeden”.”  

 

 

 

 

 

15. ábra Magyar Adorján legelső ábécéje – Nagyszentmiklósi Kincs jelei is felismerhetők.  

A példa évszám valószínűsíti a keletkezés idejét – 1920 (Sólyom Ferenc közlése) 

  

 

 

 

16. ábra Magyar Adorján 1961-ben megjelent ábécéje (Rovás Infó. Sólyom Ferenc közlése) 

 

A Nagyszentmiklósi kincs  

 

„A székely rovásírás legteljesebb abc-jét 1598-ban Telegdi János tette közzé, de a XVII. 

század végén, a székelyföldön a rovásírást még tanították az iskolákban! A XVIII. század végén 

(1799) a hajdani Torontál megyei Nagyszentmiklóson előkerült 23 db gyönyörű aranyedény 

közül huszonegy edényen van rovásírásos felírat. A rovásírás betűi mindenesetre azonosnak 

látszanak a belső-ázsiai türk rovásírással, s ami a legfőbb: a székely rovásírással.” 38  

 

A nagyszentmiklósi kincset 1799-ben találták meg Dél-Magyarországon, az akkori To-

rontál megyében. Ma Románia - Sînnicolau Mare, a Marostól délre fekszik, közel a Tiszához, 

a Bánátban, közel az egykori Aranka folyóhoz. A kincsek Bécsbe kerültek, majd valamennyi 

jelentés is, amelyek a helyi hatóságoknak a kincs megtalálásának, számbavételének körülmé-

nyeire vonatkoznak.  

A kinccsel kapcsolatos kutatások elsősorban létrehozásuk időpontjára, népi hovatartozá-

sára és a rajta lévő ábrázolások jelentésére vonatkoznak. Tudnunk kell azonban, hogy mindhá-

rom kérdés függvénye egymásnak és egy sereg további kérdésnek, s ezek változásával változtak 

a feleletek is. Vegyük példának a keletkezés kérdését, a kor megállapítását. Ennek alapjául a 

kincsen lévő görög feliratok betűinek alakja szolgált, másrészt az a megfigyelés, hogy a kincsen 

lévő indás, poncolt hátterű díszítések párját a hazai griffes-indás díszű veretek közt és némely 

honfoglalás kori emléken is megtaláljuk, sőt a morva területekről ismert díszgombokon is.  

                                                 
38 Bakay Kornél: Kik vagyunk honnan jöttünk? Püski Kiadó Szilva nyomda Kft. 2004. 8-23. o.  
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A keletkezés megoldásai között találjuk Atilla korát, (a meghatározás Hampel József ne-

véhez fűződik – de ezt megelőzően mások említik a hun vagy gepida kort, majd avar-bolgár 

időt, de találkozunk szláv vélekedéssel is.) Hampel József adta meg a kincs darabjainak azt a 

számozását 1 – 23-ig, amit használ ma is a tudományos világ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17. ábra A nagyszentmiklósi kincs a MNM -ban. A kiállított anyag a 19. század végén, a Magyar Királyi 

Államai Pénzverdében készült másolatokat mutatja meg. 2014. október 21. IMG_2298;  

 

Legtöbb edényen a föliratok egyik része beverve, másik részük hegyes eszközzel beróva 

látható. Minden kornak megvolt a maga rovás-ábécéje, amelyet az addig hozzáférhető 

emlékanyagok alapján állítottak össze így, vagy úgy. Ábécét készíteni annyit tesz, mint 

táblázatba foglalni a használt betűket. Ez önmagában jelzi az élő voltát, mert ha nem élne, akkor 

nem kellene változtatni rajta.  

 

 

A rovásírás feliratokon a bevert betűk és jelek 

vastagabbak, a beróttak pedig vékony vonalakkal 

vannak ábrázolva. Ezen rovás föliratok Dr. Hampel 

-féle táblázatokon vannak meg eredeti fekvésük és 

alakjukban. 

Forrai Sándor megállapítása szerint, a 

nagyszentmiklósi kincs jeleinek a többi rovásírásos 

rendszerekkel való összehasonlítása pontosan 

megegyezik a szkíta csészefelirat kiértékelésének 

eredményével. A 24 féle jel közül a türk jelek 

száma 71 %, a magyar jelek számaránya 68 %. Ez 

azt jelenti, hogy a türk jelekkel megegyező magyar 

jelek kettő kivételével mind előfordulnak e 

feliratban. 

 
18. ábra A nagyszentmiklósi kincs rovásfeliratai (Hampel nyomán.)  
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A fölírat értelmezését Dr. Hampel, Telegdi mellett László Gyula, Rácz István, Supka 

Géza, Mészáros Gyula, Forrai Sándor, Bakay Kornél XX század tudósok is elemezték. Vitat-

hatatlan, a Nagyszentmiklósi aranylelet föliratai fényes bizonyítékai elődeink írástudásának. 

Baráth Tibor „A Magyar népek őstörténete” c. munkájának első kötetében részletesen emléke-

zik meg, a hunok rovással írt magyar nyelvű okmányairól. 39  Elemzésében kitér a nagyszent-

miklósi kincseken olvasható rovásokra is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19. ábra 10-es számú tálka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. ábra A Nagyszentmiklósi kincsen látható rovásjelek. 9. és 10. számú görög feliratos lapos csészék kereszttel. 

MNM. 2014. október 21. IMG_2285;  

 

 

                                                 
39 Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete (egyesített kiadás) Püski Kiadó 2008. 36. o.  
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21. ábra.  A nagyszentmiklósi kincs 8. számú szilkén olvasható rovásírás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fölirat betűs betűsora balról jobbra olvasva:  + g é ly s + l s g n + l s ny ü j + k  nr vagy nsz +  

 

Valószínű, hogy a kereszteket, a szavak egymástól való elválasztására alkalmazták. A 

betűk be vannak verve, a csésze gyártásakor nekik szánt helyen. A zsinóralakú díszítés a föl-

iratot bekeríti.  
 

A kb. 1200 éves szarvasi tűtartó olvasata nem egységes 

 

„Az avarok már a VI. században benépesítették az egész Kárpát-medencét, a VII. század-

ban pedig országuk földjévé vált a mai Bécs, sőt Linz környéke is. A régészet 1600 lelőhelyéről 

több mint hatvanezer sírt tárt fel eddig. Az avarok, amint korábban a szkíták, a szarmaták, elte-

mették a megholt hátaslovát is, akárcsak később a honfoglaló magyarok tették. 1983-ban, a 

Körösök vidékén, Szarvas város határában, Juhász Irén, a helyi Tessedik Sámuel Múzeum ré-

gésze, egy avar sírban talált egy juh lábszárcsontból készült szarvasi tűtartót, aminek mérete: 

65 mm hosszú, 10 mm széles. Oldalapjain hosszú rovásírásos szövegekkel. A szöveg, türk és 

magyar nyelven is érthető. A szövegben húsz betű fordul elő, az írás jobbról-balra halad. A 

rovásbetűk nagyrészt azonosak a nagyszentmiklósi aranykincs betűivel.  

 

Vékony Gábor olvasata szerint a tűtartón ez a szöveg áll mai olvasatban: „Üngür démon 

ellen legyen itt ez a vas tű / E tű szúrja át a démont, tű, tű / te, aki a rosszat elvarrod, aki 

elbontasz, egybeöltögetsz, … Üngür démon ne egyen meg engemet, űzd, emészd el őt istenem!”  
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22. ábra A szarvasi avar tűtartó négy oldalának rajza. 40  

 

 

Harmatta János is a rovásszöveg egy részét magyarnak tartja és így olvassa: „Ené tűi 

szőnyeg szőni, Karvaly apó készítém.”  

 

A szarvasi tűtartón tehát egy ősi magyar varázsszöveg olvasható. Megvan az első magyar 

nyelvemlékünk 600-as évekből. S megvan talán a valós magyarázat arra is, hogyan lehetséges, 

hogy „eltűnt az avarok nyelve?” Úgy, hogy nem tűnt el, hanem nagyobbrészt ők is magyarul 

beszéltek. A magyar nyelv nem a vogulból és az osztjákból kiszakadt „finnugor nyelv”, hanem 

egy önálló „ősnyelv”, amelyről Sir John Bowring (1792-1872), aki sok nyelv mellett magyarul 

is beszélt, ekként jellemzett az 1830-ban megjelent Poetry of Magyar című kötetének elősza-

vában, 41 majd az 1838-ban megjelent Life and Works első kötetében fogalmaz e-képpen:  

„A magyar nyelv messze magában áll. Egész sajátos módon fejlődött, és szerkezete olyan 

időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb most élő európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, 

következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, melyben logika van, sőt matézis is, és erő. … A 

magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, melyen az idő viharai karcolást sem ejtettek. 

Nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem trafikál. Nem ad és nem vesz senkitől. Ez a nyelv a 

nemzeti felsőbbrendűségnek, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legdicsőbb emléke. A 

magyar nyelv eredetisége csodálatos. Aki ezt megfejti, az az isteni titkot fogja boncolgatni, 

valójában annak is az első tételét”! 42  

 

Hóman Bálint a Magyar Történet I. kötetében tájékoztatja olvasóit: „Az irodalom első 

csirázása is a kolostorokban indult meg. „Ha kell, szimbólum” ‒ hivatott tudós szavait idézem 

 „ha kell, kegyeletes emlék, mely ünnepélyes színbe öltözteti irodalmunk útnak indulását, ott 

az ősi monostor képe; ott az első magyar király, ki a legyőzött pogány Koppány somogyi birto-

kait a monostor eltartására rendeli; ott a királyfi, új hit és új tudomány első magyar idealistája, 

ki az írástudás kiválasztottját, Szent Mórt, az alázatos szerzetest, e monostor neveltjét csókkal 

üdvözli.”  

A magyar irodalom első termékei az átírásban fennmaradt Szent István-kori Pannonhalmi 

Évkönyvek és a Pannonhalmán nevelkedett Mór pécsi püspöknek a nyitrai Remete Szent And-

rás életéről 1070 táján írt legendája  latin nyelven írt művek ‒ voltak. „A mi nyelvünknek is 

voltak még a pogány korban magasabb rendű szöveghagyományai, mintegy közösségi szellemi 

kincsei.” Voltak mondái és énekei, regéi és meséi. A pogány őskultuszból sarjadt s történeti és 

legendás elemekből szövődött nemzetségi hősmondák jó időn át még a keresztény korban is 

nemzedékről-nemzedékre öröklődtek át a családok körében. A pogány szellemhit és bűbájosság 

szellemi műhelyében fogant regék, mesék, énekek, babonák is továbbéltek az egyszerű asz-

szonynép ajkán.  

                                                 
40 Kiszely István: A magyarság őstörténete Püski Kiadó Budapest, 1996. Gyomai Kner Nyomda 356. o.  
41 http://mek.oszk.hu/04700/04709/04709.pdf  
42 Bakay Kornél: Kik vagyunk honnan jöttünk? Püski Kiadó 2004. Szilva nyomda Kft. 38-40. o.  

http://mek.oszk.hu/04700/04709/04709.pdf
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Népmesekincsünknek nemzetközi mesetípusai közül még ma is szemünkbe szöknek a 

Hajnalköltöző királyfi, a Sárkánycsalád, az Égbenyúló fa, a Táltos verseny, a Fehér ló fia, Kan-

catej fürdő, a Halhatatlanságot kereső királyfi ősmagyar meséi, az ősbálványt jelentő Vasorrú 

bábu (bába) és fejfa, a síppal, dobbal, nádi-hegedűvel gyógyítás, a Kacsalábon forgó várkastély, 

nem is szólva a népi babonákról. Ennek az ősi szellemi örökségnek megóvására, megörökíté-

sére azonban senki sem gondolt. A királyi ház és más történeti szerepet vivő nemzetségek mon-

dáit és hagyományait  a Turul-madár, a vérszerződés történetét, a dinasztia hun-hagyományát 

és az Isten-kardja mondáját, a fehér ló, a gyászmagyarok, a Lél kürtje, Botond bárdja mondáit 

 utóbb történetírók is feljegyezték. De az írástudók, a tudomány és irodalom ‒ az Európa szerte 

latin nyelvű keresztény literatúra  művelői ügyet sem vetettek rájuk.  

Egyházi műveltségük nyugat európai magaslatáról lenézték, megvetették a paraszti  vul-

gáris ‒ magyar nyelven, közszájon forgó „csacska meséket.” Legfeljebb kuriózumként érdek-

lődtek irántuk. Így történt, hogy „nem az ősi pogány, hanem az új idegen keresztény műveltség 

hozta létre a magyar nemzeti irodalmat, helyesebben mondva: ez származtatta át a keresztény 

latin irodalmat a magyarság tulajdonába,” hogy a szerzetesi kultúrának magyarországi latin 

nyelvű irodalma alapjává legyen szellemében nemsokára színmagyarrá lett latin nyelvű, majd 

pedig már nyelvében is magyar irodalmunknak.” 43  

A magyar nyelvet “diplomáciai nyelvként használták vagy 200 éven át a magas portán; a 

török kormány magyar nyelven levelezett nemcsak a bécsi udvarral, hanem a Vatikánnal is!” 44  

 

1890. április 16-án, Budapesten egy olyan, nem mindennapi végrendelet fo-

galmaztak meg, amelyben a végrendelkező nemcsak testvéreiről gondoskodott, 

hanem fő örökösének a magyar népet tette meg. Április 19-én meghalt a végren-

delkező: Orbán Balázs képviselő, a Magyar Tudományos Akadémialevelező 

tagja. A 21-én felbontott végrendeletben többek között a következők olvashatók:  

 

„Amint egész életem küzdelem volt a jóért, az igazságért, a haza üdvéért, s 

a miként életemben soha se kerestem önfeláldozó odaadásomért más jutalmat, 

hogy halálomból is némi haszon háromoljék e szegény magyar hazára, amelynek 

egész életem tevékenységét szenteltem, földi javaim egy részét, azt a részét, a 

mely leginkább szerzeményem, a hazai közművelődés és a faj megmentés oltárára 

szentelem, és családdal nem lévén megáldva, a magyar népet tekintem családom-

nak, s azt is kívánom fő örökösömmé tenni …”.  

 

E végakarat szellemében anyagi javainak egy részéből alapítványt hagyott a 

székelykeresztúri iskola részére.  

 

Másik részéről pedig a következőképpen rendelkezett: „… minden részese-

désemmel hagyományozom az Erdélyi Közművelődési Egyletnek, hogy az bölcs 

belátása szerint fordíthassa a székely kivándorlás meggátlására.”  

 

Szellemi hagyatéka pedig népére szállt.  

 

De hol a nép?  

                                                 
43 Hóman - Szegfű: Magyar Történet Budapest 1935. I. kötet 204. o. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 
44 Foyta István: Honnan származunk; Mit adtunk a világnak; Kik a rokonaink 27. o. 
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Székely földön járva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23. ábra Erdély címere Báthory Zsigmond pecsétjén. Erdély egyesített címere  

 

 

 

„A magyar, székely és szász nemzet címerét Báthory Zsigmond fejedelem úgy egyesítette 

egy pajzsban, hogy saját címeréből a farkasfogakat szívpajzsként, a sárkányt pajzstartóként adta 

hozzá. Az egyesítet címerben a magyarokat a keskeny pólya, a székelyeket a növekvő fekete 

sas, a szászokat az aranymezőben álló hét vörös bástya jelentette.” 45  

 

 

 

 

 

                                                 
45 Feiszt György: Rövid magyar címertan és pecséttan (65. o.)  
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24. ábra Orbán Balázs síremléke Szejkefürdőn. 2010. május 23. IMG_0442;  
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25. ábra A dombtetőn lévő sír felé vezető úton, az elmúlt száz esztendőben felállított 12 székely kapusor első 

darabjai, és a dombormű. 2010. május 23. IMG_0431 CR2; IMG_0447 CR2  

 

Tarcsa falván található a késő 

gót kornak egy műemléke, (temp-

loma) mely szép arányaival, s dí-

szes ékítményeivel gyönyörködteti 

a szemet. A polygon záródású szen-

tély egyenes lapján kis gerelyívű 

ablakocska van, ilyen a hosszabbak 

lévén, magasabban is nyúlnak fel, 

és még magasabban záródik a hajó 

két csúcsíves ablaka, melyek első-

jének díszművezetét a kettős 

csúcsív feletti négyfentős kerek, a 

másikánál egyszerű környilat al-

kotja. Úgy a nyugati főkapuzat, 

mint a déloldali mellékkapu átszelt 

lóhereívvel alakult, mindkettőt a 

késő gótkor vesszőmű (Stabwerk) 

tagozata köríti, dúsabb alkalmazás-

sal a fő, egyszerűbbel a mellékka-

punál.  
 

26. ábra A Tarcsa falvi harang hosszúkás idomú, felső karimáján van 5 képpaizska. (Orbán I. kötet. 112. o.) 
 

 

Minden a XV-ik század utó felének elkorcsosult ízlése szerint van idomítva. Az egyház-

nál jóval nevezetesebb azon régi harang, mely a templom közeli fatoronyban szerénykedik, 

pedig kevés párja van a Székelyföldön. E harang hosszúkás idomú, körirata ennek sincsen, ha-

nem felső karimáján van 5 képpaizska, melyeknek hű rajzát ide mellékeljük. Díszképein fedez-

hetünk fel oly symbolikus és díszleti részleteket, melyekről e harangot Zsigmond király korából 

eredeztethetjük. Az I-ső kép a trónon ülő király, hatalmi jelképekkel, hiányoznak a liliomok, 
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úgy a kezében lévő jogar is bimbókban, és nem liliomokban végződik. Az egész hasonlít Zsig-

mond király fiatalkori pecsétjéhez, melyet ő 1389-95-ben használt. A feje mellett sas látható.  
 

A II. kép a keresztre feszített Krisztus mellette két nő alakja. A III. sz. kép az Agnus dei, 

a szokásos zászlóval, sajátos elrendezéssel. A IV. kép a trónon ülő királyné. Az V. kép a gyer-

mek Jézust ölében tartó Szűz Máriát ábrázolja; ennek kivitele is magasabb mű-értelemre mutat.  

 

 

 

 

 

27. ábra A harang körirata. (Orbán. I. k. 119. o.)  

 
28. ábra A Rugonfalva-i templom. 2010. május. 23.  

 

 

 

 

Sz.- Ábrahámnál nyugatról jövő két patak szakad a Gagy vizébe. Egyik a Zsidán pataka, 

melyet csakis eredeti nevéért említünk meg. Másik az Ingpatak. Ennek már eredeti nevénél 

egyéb nevezetessége is van, mert az a hagyomány él róla, hogy ott régen Dácusok laktak, kik a 

szittyák (hihetőleg hunok) közeledtére onnan elfutottak, távoztukkor azonban az arany ekét és 

arany szarvasokat, - melyeket ők Istenökként bálványoztak, – az Ing kútjába temették be; ott 

van az most is, s bár mindig áskálnak utána, mert varázslat alatt van, kivenni nem tudják. Hogy 

itt ugyancsak valaha laktak, mutatja azon 

nagy mennyiségű vastag cserépdarab, s 

téglatöredék, melyeket az eke a földből ki-

forgat, s bizonyítja az ott talált bronz csá-

kány is melyet sz.-ábrahámi Mátéffi Fe-

rencz talált Ing völgyében, s melyet a Ko-

lozsvári Múzeumnak ajándékozott. 46 

 
29. ábra A bronz csákány  

 

A szentkirályi nagyobbik harangon, melyen ugyan semmi felirat nincsen, de van ezen 

eredeti nagyságban mellékelt három körfémer. A nagyobb fémeren trónon – szakáll – és ba-

jusztalan férfi ül jogar és keresztes arany almával kezében, mi mindenesetre uralkodó voltát 

jelöli; de mivel fején a korona hiányzik, hajlandó volnék azt valamelyik Árpád-házból való 

erdélyi herczegnek, talán ezek utolsója Béla (később IV. Béla néven király) alakjának tartani, 

                                                 
46 Orbán Balázs I. kötet 120. o.  
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bár ezt csak, mint sejtelmet koczkáztatom, s semmi esetre biztos meghatározásnak nem kívá-

nom nézetni. A második fémeren egy nagy könyvbe író ülő alak van, mely valamelyik evangé-

listát ábrázolja. A harmadik legkisebb fémerkén az „agnus dei” domborműve van, keresztes 

zászlóval, a köridomú dicsfénnyel feje körül. Ez alakok kétségtelenül nagyon régi korra, körül-

belül a 13-ik századra utalnak. 47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30. ábra Kör-fémerek.  

 

A székely nemzet áldozópohara eredetéről a szé-

kely krónikában mesés dolgokat találunk feljegyezve, 

t. I. azt, hogy azt Anacharsis scytha bölcs hozta magá-

val Görögországból… midőn görög módra áldozni ta-

nítván a scythákat, atyafiaitól megöletett.  

A krónika homályos, szakadozott szövege 

Radagus gót király irataira hivatkozik, melyek Sándor 

Menyhártnál a krónika szerkesztésekor meg lettek 

volna. A mesés eredetű pohár a hatalom jelképe volt a 

székelyeknél, s mint ilyen Budavárában, a rabonbánok 

székhelyén tartatott.  A nemzetgyűléseket mindig a po-

hárból való áldozat vagy áldomás előzte meg, 888-ban 

a p o l d (Upolett), Zandirhám fia, Csíkba Vacsárk föl-

dére vitte be, honnan újból visszakerült Budavárba, s 

midőn a keresztyénséget behozott Apor Sándor az Ist-

vánnal kötött szövetséget kihirdette a népnek, s a ke-

resztyén vallás felvételére szorítá a székelységet, szin-

tén áldozott e pohárból. Ekkor eltöröltettek a vallási 

áldozatok; de nem a polgáriak, mert egyszerre, rögtön 

nem lehetvén eltörölni a régi szokásokat, egy időre, 

legalább még a kereszténység első szakaszában is 

megtartották a gyűléseket megelőző áldomást, vagy a 

kehellyel való áldozatot.  
 

31. ábra A székelyek áldozó pohara. (Orbán II. kötet 58. o.)  

 

 

 

 

 

                                                 
47 Orbán Balázs: IV. k. 185-186. o. 
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Székelyföld – rovásírás  

 

„A türk, a kazáriai, a nagyszentmiklósi és a székely rovásírás rendszer nincs egymással 

egyértelmű örökléstani kapcsolatban, de bizonyára ez az a kulturális háttér, amelyből a székely 

rovásírás kisarjadt. Létrehozója vagy létrehozói a türk rovásírás valamilyen helyi változatát ve-

hették alapul, s azt új jelekkel kiegészítve, módosították. Bizonyos grafikai rendbe állították 

őket, melyet a székely rovásírás formája mutat. Öt betű biztosan türk eredetű, további 10-11 

egyezése valószínűsíthető, három görög és kettő glagolita eredetű.  

 

Az egyes betűk eredetének vizsgálatában a belső fejlődést is figyelembe kell vennünk, 

hiszen a székely írás első keltezett emlékei a 15. sz.-ból valók, így az írás létrejötte és első 

emlékei között több mint félezer év időkülönbség van. Belső fejlődéssel magyarázható a szé-

kely rovásírásra jellegzetes ligatúrák, azaz betűösszevonások rendszere, melyet ilyen széleskö-

rűen alkalmazva a türk írásokban nem ismerünk.  

 

A székely rovásírást kezdettől fogva ma-

gyar szövegek lejegyzésére használták, így a 

székely-magyar vagy magyar rovásírás elneve-

zés is helytálló lehet, jóllehet a székelységen kí-

vül más magyar néprajzi csoport ezt az írást ed-

digi ismereteink szerint nem használta.  

 

A 13. sz.-i krónikás Kézai Simon első hír-

adásától kezdve évszázadokon át felegyezték, 

hogy a székelyeknek a latintól eltérő írásuk van. 

A székelyek származástudatával összekap-

csolva egészen a 19. sz.-ig hun vagy szkíta 

(szittya) írásnak nevezték.” 48  

 
32. ábra 

 

A székely rovásírás jelentősebb emlékei: a székelyderzsi rovásírásos tégla, a bögözi temp-

lom felirata, a nikolsburgi rovásábécé, a Marsigli 

rovásírásos naptára, a konstantinápolyi felirat, az 

énlakai felirat.  

 Ide sorolható a csíkszentmiklósi felírat is, 

amelynek megfejtésén dolgozott Gyarmathi Sá-

muel, végül is a megfejtést Bod Péter 1768-ban tel-

jesíti. Fentiekből következik, van arra példa, hogy 

a fára rovás mellett más anyagra is történtek fel-

jegyzések. Attila levelezéséhez lapot alkalmazott, a 

Nagyszentmiklósi kincsen a betűk aranyba vannak 

róva. Az említett templomok föliratait falakon vagy 

mennyezeteken olvassuk, a Tászok-tető kőtömbön 

karcolt írásokat találtak.  

 
33. ábra  

 

Az ősi magyar írás, a „magyar rovásírás” elsősorban mássalhangzós rövidítési rendszer révén 

egyedülálló szellemi kultúrkincsünk. Írásunk belső-ázsiai eredetű; olyan nép írása, amelyet 

                                                 
48 Magyar Néprajzi Lexikon 377-378. o.  
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nemcsak a vezetők, de a köznép is használt. Ennek az írásnak a kialakulása, változása és terje-

dése a Kr. előtti VIII. századtól szinte a mai napig nyomon követhető. A 21 alapbetűjéből ti-

zenhárom 2800 év alatt semmit nem változott; mai írásunkkal 2800 éves belső-ázsiai szövege-

ket el tudunk olvasni. Fadrusz János szobrász írta írásunkról 1902-ben? „A magyar rovás-írás 

ősi kultúránknak egy része, nemcsak emlék, de való eleven kincse a nemzetnek.” 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34. ábra A székely rovásírás legrégibb ábécéje a nikolsburgi ábécé (Kiszely 373. o.)  

 

 

Különböző korokból való írásokat, sok évszázad vagy évezred választja el egymástól, 

mégis azt mondhatjuk, hogy egy közös forrásból erednek, a hun-magyar nemzet őskorából.  

 

„A Tászok-tető a Kárpát-medencében, Erdélyben található. Az 1013 méter magas fennsí-

kon és környékén a leírások szerint több száz írásos kőtömb volt található. Átlagos méretük: 

180 x 140 centiméter volt. Mára ezekből csupán kettő látható épségben a Gyergyószentmiklósi 

Tarisznyás Márton Múzeumban (Erdély) és néhány összetörve a fennsíkon. A köveken lévő 

írások többségének kora a párhuzamok alapján 10.000 év körüli. (lásd: Friedrich Klára: 

„Megalitok a Tászok-tetőn,” in: Friedrich Klára – Szakács Gábor: Tászok-tetőtől a bosnyák 

piramisokig- 2007)” 50  

 

A Tászok-tető írásos kőtömbjei  

 

Az andezit-trachit kövek kemények, 5 és 6 fok között – vasszerszámmal nem véshetők, 

csak igen jó acéllal. De a kvarc keményebb, 7 fokú, azért karcolja. Ezeket a képeket is úgy 

karcolták a sziklába.  

 

                                                 
49 https://nimrod-nepe.eikdak.hu > cikkek > rovasírás…   
50 Friedrich Klára – Szakács Gábor: Ősök és Írások 47. o.  

https://nimrod-nepe.eikdak.hu/
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35. ábra Az 1. 2. kőtömb, a magyarázó szövegekkel együtt. IMG_4859; 4863;  51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36. ábra A 2. kő. Ülő emberúszkáló rucákkal IMG_4853;  

37. ábra. IMG_4850;  

 

 

 

                                                 
51 A kőtömbökről és a feliratokról készült felvételek a Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban 

láthatók. 2015. július 28.  
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38. ábra IMG_4861;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39. ábrák. Az írott kövek motívumi IMG_4846; 4849;  

 

 

 

 

 

 
40. ábrák IMG_4865; 4866; 4867; – táblákhoz mellékelt feliratok  
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42. ábra IMG_4858;  

 
41. ábra IMG_4857;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43. ábra A 3. kő teteje IMG_4859;   44. ábra A 3. kő – a Göncöl csillag és egyebek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

45. ábra IMG_4861; A 4. kő. Anya és fia – nap és hold  46. ábra IMG_4856; 
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A Kr. előtti V-VII. Századból Alma-Atától 45 km-nyire a Tien san északi lejtőinél Isszik 

területéről 45 kurgán került elő. Az egyik sírban egy szaka törzsbeli (szkíta) harcost találtak, 

akinek süvegét, ruháját, csizmáját állatábrákkal díszített aranylemezek borították. Az egyik 

ezüstedényen kétsoros, 26 jelet tartalmazó 

„ismeretlen, nem iráni eredetű” írást találtak, 

amelyről, K. A. Akisor azt állapított meg, hogy 

ún. „türk” írással készült, így a nagyszentmiklósi 

rovásfeliratokkal is hasonlóságot mutat. Ez a 

magas- és mély magánhangzókat vonzó 

mássalhangzós szótagírás nem a türköktől ered; a 

türkök az ősibb un. „hun”- írásnak csak átvevői 

és továbbfejlesztői voltak.52  

 
47. ábra Az alma-Ata környéki szaka-szkíta ezüstcsésze rovásfelirata beszámozott betűkkel. (Forrai Sándor)  

 

„Mivel a magyarság eredete – bármelyik származtatási elméletet fogadjuk is el – Belső-

Ázsiára nyúlik – elsősorban ezeket a forrásokat kell ismernünk. A magyar őstörténettel foglal-

kozó kutatóink azonban ezeket a nyelveket nem igen ismerik, ezért inkább a már „európai” 

nyelven megjelent auktorok munkáit ismételgetik. A kínai, arab, perzsa és török nyelveket egy-

formán jól ismerő kutató nincsen.  

A kínai történetírás mennyisége és információ-gazdagsága nem áll arányban mai hasz-

nálhatóságával, mégis a „dogmatikus” kutatók számára teljesen új megvilágításba hozzák – 

hozhatnák – a magyarság őstörténetének legkorábbi szálait. Minden korlátozó tényező ellenére, 

a kínai történeti művek Belső-Ázsiára a legfontosabb és olykor az egyedüli források. Az arab 

geográfia egy másik műfaj, forrásértékük igen nagy. A klasszikus görög források a Kr. előtti V. 

századtól kezdődnek, és elsősorban a szkítákra, a szarmatára és más Belső-Ázsia nyugati felén 

élt iráni népekre vonatkozóan tudósítanak. Sajátos csoportot alkotnak a sémi nyelveken, a szírül 

és héberül írt források. Ezek elsősorban az Észak-Kaukázus vidékére és Kelet-Európára vonat-

kozóan adnak tudósításokat.” 53  

Népünk történetének néprajzában találjuk meg mind azt a szépet, találékonyságot, amivel 

hozzájárult a gazdálkodásban, földművelésben, állattenyésztésben, halászatban - vadászatban, 

megélhetését könnyítő kézi, termelést segítő eszközök hasznosabbá alakításához. Minden kor-

ban a napi tevékenység, hagyományaira épült. Amit örököltek elődeik, az okosabbja továbbfej-

lesztette. Találékonyságukra ma azt mondjuk jelen volt az innováció.  

Hosszú ideje tartanak pajzsot szellemi hagyatékaink és tárgyi hagyományaink fölé nép-

rajzkutatóink. A ma egyszerű emberei lehetnének a felhalmozódott tudás és illem továbbvivői. 

Fontos a kérdés: ebben a században mi marad gyermekeinkre? Hagyományos megközelítésből 

a jövőbe tekintsünk, hiszen minden kor magában hordozza múltját, így hagyományozhatja je-

lenét utódai tudatába. Viselkedésükbe, igényüket alakítva a szépre, a minőségre, hogy a kori 

divat cifra díszítményei alá rejtett gyökértelen, egyre drágább és kisszerűségbe torkolló, szel-

lemi és tömeggyártmányok után ne kapkodjanak. Olvassák el Jókai Mór: Levente című írását, 

amiben felfedezhető a magyar. 

„Én ugyan teljes elismeréssel adózom mindazon tudós kutatóinknak, kik fáradságos uta-

zások árán, kitartó tanulmányozással, helyszínen szerzett ismeretekkel a magyarokat távol ég-

aljak lakóival rokonságba hozni törekszenek. Mellemre tett kezekkel hajlok meg a nagybecsű 

ethno-graphiai adathalmaz, az összehasonlító nyelvészet szólajstromai előtt; néma bámulattal 

tekintek úgy a finnugor, mint az uralaltáji és turk nyelvcsoportokat megállapító theoriákra, de 

minderre csak azt mondom, hogy «eppur si non muove!» A magyarok nyelve mindig magyar 

volt s semmi irányban meg nem mozdítható.”  

                                                 
52 Kiszely István: A magyarság őstörténete I. kötet 353-354. o.  
53 Bővebb elemzést olvashatunk, Kiszeli István: A magyarság őstörténete I. kötet 10. o.  


