
ro vás írás kér dés kö re je len tõs fe je ze te a
ma gyar õs tör té net, il let ve a ma gyar
hon fog la lás ko ra és a ré gi szé ke lyek ku -
ta tá sá nak, anél kül azon ban, hogy a tu -

do mány – és ezen túl me nõ en a mér ték tar tó köz vé -
le mény – szá má ra tel je sen vi lá gos sá vált vol na,
hogy ez a je len tõ ség egé szen pon to san mi ben is
áll. A di lem ma e sa já tos írás tí pus meg ne ve zé sé -
ben is tük rö zõ dik, amennyi ben ol vas má nya ink -
ban a ma gyar, il let ve a szé kely ro vás írás meg ne ve -
zés sel egy aránt ta lál koz ha tunk. A két ter mi nus ér -
te lem sze rû en két fé le fel fo gást tük röz. Az egyik vé -
le mény sze rint a ro vás írást egy kor a ma gyar nép
egé sze hasz nál ta, de csak a szé ke lyek nél ma radt
fenn, má sok sze rint ez alap ve tõ en a szé ke lyek írá -
sa volt, mely nek el sa já tí tá sa vagy ki ala kí tá sa va la -
mi fé le képp össze függ a ma gyar ság töb bi ré szé tõl
né mi képp el té rõ ko rai tör té ne tük kel. 

E so rok író ja, elõ rebo csát va, hogy a leg ke vés bé
sem le zárt kér dé sek rõl van szó, írá sa cí mé ben nem
a hun-szé kely, szé kely-ma gyar vagy ma gyar ro vás -
írás ter mi nust, ha nem a szé kely írás meg ne ve zést
hasz nál ja. Ez zel e sa já tos írás ránk ma radt leg ré geb -
bi meg ne ve zé sé re kí ván utal ni, amennyi ben a kö -
zép ko ri for rá sok ban „szkí ta írás ról” (Thuróczy-
krónika, Bonfini) vagy „szé kely írás ról”
(Nikolsburgi ábé cé) ol vas ha tunk. A „ro vás írás”
meg ne ve zés csak a 19. szá zad leg vé gén, a mil len ni -
u mi ün nep sé gek lá zá ban tûnt fel, meg al ko tá sa pe -
dig egy tör té ne ti pre kon cep ci ó ra épült. Köz is mert,
hogy a kö zép ko ri ka pu adót vagy ro vás adót – ne vé -
nek meg fe le lõ en – fa pál cá kon, bi zo nyos je gyek be -
vé sé sé vel, ro vá sá val tar tot ták szá mon; en nek gya -
kor la tát az új ko rig a pász tor ro vá sok tar tot ták fenn. 2014/8

Az össze füg gõ, kom pakt
cso por tot ké pe zõ 
szé kely föl di em lé kek
mel lett 
a Kár pát-me den ce más
te rü le te i rõl nem 
is me rünk – né hány
prob le ma ti kus da ra bon
kí vül – kö zép ko ri 
ro vás fel ira to kat.
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A SZÉ KELY ÍRÁS KÖ ZÉP KO RI 
ÉS KO RA ÚJ KO RI EM LÉ KEI 
Ré gé sze ti és tör té ne ti meg jegy zé sek
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A 19. szá zad ban a szé kely ro vás írás ak kor még zöm mel csak új ko ri má so la tok ból is -
mert em lé kei alap ján so kan úgy gon dol hat ták, hogy a ré gi ma gyar ság egé szé nek egy -
kor nem csak szám ro vá sa, ha nem rö vid szö ve gek le jegy zé sé re al kal mas be tû ro vá sa is
volt. A kér dés tu do má nyos igé nyû vizs gá la tá nak meg ala po zó ja, Se bes tyén Gyu la kez -
det ben ma ga is meg kí sé rel te az ak kor még jó részt új ko ri má so la tok ból is mert írás je -
gye it össze füg gés be hoz ni a pász to rok szám ro vá sá val, a tu laj don- és mes ter je gyek kel,
to váb bá a kõ fa ra gók és ácsok elhelyezõjeleivel, és jól le het utóbb e né ze tét mo nu men -
tá lis mun ká já ban kor ri gál ta, a mû (A ma gyar ro vás írás hi te les em lé kei. Bp., 1915.) a ro -
vás írás ki fe je zést ma ra dan dó an rög zí tet te a ma gyar szak ter mi no ló gi á ban.

A szé kely írás fo gal má val a ro vás írás eur ázsiai em lék anya gán be lül tér ben és idõ -
ben el kü lö nít he tünk egy ki sebb cso por tot, amely nek tag jai dön tõ több sé gük ben vagy
a Szé kely föl dön ke rül tek elõ, vagy a kö zép ko ri Ma gyar or szág olyan te rü le te in, ahol
a tör té ne ti és nyel vi ada tok a szé ke lyek haj da ni ott-tar tóz ko dá sát sej te tik, ilyen le let
például a So mogy me gyei Bodrog-Bû ko ra Ár pád-ko ri te le pü lé sén ta lált fel ira tos ke -
rá mia tö re dék. Mai tu dá sunk sze rint Er dély ben a szé ke lyek be köl tö zé se elõt ti kor -
szak ra kel tez he tõ ro vás fel irat nem is mert – nem ma rad tak fenn ilye nek a bol gár ura -
lom alat ti 9. szá za di Dél-Er dély ben sem –, a ké sõ kö zép ko ri alsószentmihályi
(Aranyosszék) kis ro vás fel irat ko rai ka zár ere dez te té se és 10. szá za di kel te zé se pe dig
– már csak az em lék té ves át raj zo lá sa mi att is – a kép ze let bi ro dal má ba tar to zik.
Nyil ván a kö ze li Szé kely föld rõl szár ma zó sze méllyel függ het össze a moldvabányai
kö zép ko ri ka to li kus temp lom rom ján fel fe de zett fel irat.

Az össze füg gõ, kom pakt cso por tot ké pe zõ szé kely föl di em lé kek mel lett a Kár pát-
me den ce más te rü le te i rõl nem is me rünk – né hány prob le ma ti kus da ra bon kí vül –
kö zép ko ri ro vás fel ira to kat. A kér dés mû ked ve lõ ku ta tó i val már itt éles vi tá ra nyí lik
le he tõ ség, õk ugyan is kö zép ko ri öt vös mû vek elhelyezõjeleit, mér leg sú lyok jel zé se it,
kö zép ko ri csa tok és gyû rûk egyéb jel le gû fel ira ta it, to váb bá a kö zép ko ri tu laj don je -
gye ket, mes ter je gye ket vagy ép pen mi ni a tú rák bi zo nyos or na men tá lis rész le te it is
ro vás fel irat nak te kin tik. Ez utób bi a kat most fi gyel men kí vül hagy va a szé kely
(rovás)írás kö zép ko ri és ko ra új ko ri (16–17. szá za di) em lé ke i nek som más be mu ta tá -
sá ra és tör té ne ti szem pon tú vizs gá la tá ra te szünk kí sér le tet.

Az aláb bi írás szer zõ je nem õs tör té net-ku ta tó, még ke vés bé ori en ta lis ta, aki nek
ré gész-tör té nész kom pe ten ci á ja két te rü let re ter jed ki: egy részt össze gyûj ti azo kat a
mérv adó nak, de sem mi kép pen sem le zárt nak te kint he tõ tu do má nyos vé le ke dé se ket,
ame lyek e sa já tos írás ere de tét, ábé cé jé nek és írás gya kor la tá nak ki ala ku lá sát, vál to -
zá sát il le tik, más részt – na gyobb hang súllyal – a kö zép kort és a ko ra új kort érin tõ,
alap ve tõ en tör té ne ti kér dé se ket ele mez: a ránk ma radt, biz to san kel tez he tõ fel irat ok
se gít sé gé vel idõ ben med dig kö vet het jük e sa já tos írás fel tû né sét? Va ló ban csak a hu -
ma niz mus ko rá nak ter mé ke a szé kely írás, mi ként ma is so kan gon dol ják, vagy már
az Ár pád-kor ban, eset leg an nál is ko ráb ban (ne tán sok kal ko ráb ban) szá mol ha tunk
ve le? Szé les kör ben el ter jedt, „né pi” írás volt-e, amellyel a la ti nos li te ra tú rát nem is -
me rõ kö zép ko ri köz nép is rend sze re sen élt, vagy csak szû kebb kör hasz nál ta? Bi zo -
nyít ha tó-e, hogy ül döz te a ke resz tény egy ház mint a po gány hit ré gi rek vi zi tu mát?
Ho gyan és mi lyen ha gyo má nyo zás men tén ma radt fenn is me re te az új ko rig? És vé -
gül, ami a ré gész szá má ra min den kor idõ sze rû kér dés: mit le het tud ni a leg utób bi
évek ben elõ ke rült, új szé kely föl di fel irat ok ról?

A ku ta tás mér ték adó ré sze sze rint a szé kely ro vás írás a nyu ga ti tö rök (kazáriai)
ro vás írás ok csa lád já ba tar to zik, mely utób bi írás 6–10. szá za di em lé kei Dél-Szi bé ri -
á tól és a délorosz te rü le tek tõl a Bal ká nig ter je dõ nagy tér ség ben ma rad tak fenn. Eh -
hez az írás csa lád hoz kap cso ló dik az Avar Bi ro da lom ban hasz nált ro vás írás is (Szar -
vas, Nagyszentmiklós stb.). Ez utób bi, má ig meg fej tet len em lé kek vo nat ko zá sá ban
fon tos moz za nat, hogy a szi go rúbb köz pon ti nor ma tí vá val ren del ke zõ ke le ti türk66
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(köktörök) ro vás írás sal szem ben a nyu ga ti tö rök ro vás írás nak több he lyi vál to za ta is
ki ala kult, ami a rend sze rint rö vid fel irat ok ér tel me zé sét, „meg fej té sét” nagy ban ne -
he zí ti, ar ról nem be szél ve, hogy nem tud juk, mi lyen nyel ven is ír ták õket.

A ko ráb bi avar és a ké sõb bi szé kely fel irat ok össze füg gé se ma még nem tisz tá zott,
mind azo nál tal úgy tû nik, hogy a két írás kap cso la ta nem köz vet len és egye nes vo na -
lú, mi vel a szé kely ro vás írás nál szá mos új be tû re volt szük ség azon han gok je lö lé sé -
re, me lyek az elõ ké pet hasz ná ló nyelv bõl hi á nyoz tak. Vásáry Ist ván sze rint a szé kely
ro vás írás öt be tû je biz to san türk ere de tû, to váb bi 10–11 egye zé se va ló szí nû sít he tõ,
to váb bi be tûk (az e, o, va la mint az a, f, h és ta lán az l és zs) a gö rög és a gla go li ta ábé -
cé egyes je le i vel mu tat nak ha son ló sá got, de az át vé te lek kö rül mé nyei még tisz tá zat -
la nok. Ró na-Tas And rás a fen ti, a gö rög ábé cé bõl szár ma zó és a gla go li ta köz ve tí té -
sé vel át vett je lek bõl ar ra kö vet kez tet, hogy ez az ábé cé ere de ti leg a Bal ká non volt
hasz ná la tos. Itt ke rült az írás je lek kö zé a tö rök nyel vek bõl hi ány zó f hang je gye,
mely nek thé tát for má zó raj za ar ra az idõ re vall, ami kor a Bal ká non a gö rög th ej té se
már f volt (lásd Theodor>Fedor stb.). 

A kö zép ko ri szé kely ro vás írás ra je len tõs ha tást gya ko rolt a la tin be tûs írás is, kü -
lö nös te kin tet tel a ket tõs be tûk re (cs, gy, ny stb.). E ha tás sal és bel sõ fej lõ dés sel ma -
gya ráz ha tók a szé kely ro vás írás jel leg ze tes li ga tú rái, me lyek ilyen szé les kö rû al kal -
ma zá sa a türk írá sok ra nem volt jel lem zõ. Igen jó pár hu za mot kí nál nak vi szont a ka -
pi tá li sok kal írt re ne szánsz fel irat ok ha son ló jel le gû be tû össze vo ná sai. Úgy tû nik,
hogy a szé kely írás a ma gyar nyelv igé nyei sze rint adap tált, az Ár pád-kor fo lya mán
már lé te zõ írás volt (az ezt bi zo nyí tó em lé kek re alább még vissza té rünk), és fel té te -
lez he tõ, hogy ki ala ku lá sá ban/ki ala kí tá sá ban a ke let-eu ró pai ro vás írás ok és bi zo nyos
bal ká ni kap cso la tok egy aránt fon tos sze re pet játsz hat tak.

Nagy kér dés, hogy e rész le te i ben még is me ret len fo lya mat ba mi ként il lesz ked nek
a ko rai ma gyar ság kö ré ben biz to san lé te zõ, egy elõ re nem nagy szá mú, a hi te les ol va sa -
tot még nél kü lö zõ fel irat ok, pl. Homokmégy-Halom 10. szá za di te me tõ jé bõl, Ka lo csa
mel lett. E té ren fel te he tõ en még to váb bi le le tek ta nú sá gá ra kell vár nunk; egy elõ re épp -
úgy prob le ma ti kus, hogy mi lyen nyel ven ír ták õket, mint a hasz nált írás va lós kap cso -
la ta az avar ko ri,  nagyszentmiklósi tí pu sú, il let ve a ké sõb bi szé kely fel irat ok kal.

A sé mi ábé cék hez ha son ló an jobb ról bal ra ol va san dó, a ma gán hang zók több sé gét
kez det ben nem je lö lõ, gya ko ri be tû össze vo ná so kat (li ga tú rá kat) al kal ma zó, a je le ket
több vál to zat ban is hasz ná ló, de min den ed dig is mert eset ben ma gyar nyel vû írás ki -
vi te le zé se és ol va sá sa egy aránt ne héz kes le he tett. Fel te he tõ en en nek tu laj do nít ha tó,
hogy a ránk ma radt fel irat ok kap csán ma is el té rõ – gyak ran igen je len tõs mér ték ben
el té rõ, szen ve dé lyes vi tá kat ger jesz tõ – ol va sa tok szü let nek. A ta lál ga tá sok, ma gya -
rá za tok és „pon to sí tá sok” ilyen bo nyo lult szö ve vé nye a jó val egy sé ge sebb rend sze rû
la tin pa le og rá fia te rén so ha sem ala kul ha tott ki. A ro vás írás hasz ná la tát a la tin írás -
be li ség ko rán hát tér be is szo rí tot ta, bár an nak a gyak ran hi vat ko zott, a mû ked ve lõ
iro da lom ban kü lö nö sen hang sú lyos rész let nek nem ta lál tunk hi te les bi zo nyí té ká ra,
hogy ezt az írás fajt mint po gány ko ri örök sé get a ke resz tény egy ház ül döz te vol na.
El len ke zõ leg, a kö zép ko ri em lé kek je len tõs ré sze ki emel ke dõ je len tõ sé gû, mo nu -
men tá lis mé re tû temp lo mi fel irat volt, amit jól lát ha tó hely re csak egy há zi jó vá ha -
gyás sal he lyez het tek el.

Ké sõ kö zép ko ri és ko ra új ko ri for rá sa ink e sa já tos írást szé kely jel leg ze tes ség nek
te kin tet ték mint az õsi szkí ta ere det alap ve tõ, de pusz tu ló fél ben lé võ bi zo nyí té kát.
Így Thuróczy Já nos nyom ta tott Chronica Hungaroruma (1488) a szé kellyé lett hu nok
me sé jét fon tos nak lát ta olyan vo ná sok kal meg tol da ni, me lyek sa ját ko rá ban is jel le -
mez ték a szé ke lye ket: „Mert hi szen a mi ko runk ban is ugyan en nek a nem zet nek egy
ré sze, amely Er dély tá ja in la kik, tud va la mi fé le be tû ket a fá ba vés ni, és e ro vást hasz -
nál va be tû ve tés mód já ra él ve le. [...] A mi idõnk ben nem is ké tel ke dik sen ki ben ne,
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hogy a szé ke lyek azok nak a hu nok nak a ma ra dé kai, akik elõ ször jöt tek be Pan nó ni -
á ba [...] Õk még nem fe lej tet ték el a szkí ta be tû ket, és eze ket nem tin tá val ve tik pa -
pi ros ra, ha nem bo tok ra vé sik be ügye sen, ro vás mód já ra.” Ugyan ez a rész let Antonio
Bonfini, Má tyás ud va ri tör té net író ja szá má ra is fi gye lem re mél tó volt: „Szkí ta be tû -
ket hasz nál nak, ame lye ket nem pa pír ra ír nak, ha nem igen rö vid fa da rab ok ra vés nek,
ke vés jel lel sok fé le je len tést ki fe jez nek.” Oláh Mik lós (1493–1568), aki nek Er dély
szü löt te ként sze mé lyes ta pasz ta la tai is le het tek, Hungaria (1536) cí mû mû vé ben ar -
ról tu dó sí tott, hogy az ide gen nem ze tek kel nem ke ve re dõ, sa já tos szo ká so kat és tör -
vé nye ket õr zõ szé ke lyek gon do la ta ik ki fe je zé sé re fa pál ci kák ra vés nek je le ket, és eze -
ket üze net vagy le vél gya nánt kül dik ba rá ta ik nak és szom széd ja ik nak. Verancsics
An tal (1504–1573) hír adá sa sze rint a szé ke lyek ál tal hun ere de tû nek tar tott írás hoz
szög le tes re fa ra gott bo to kat hasz nál tak, ame lyek re jobb ról bal ra ír tak, mint a zsi dók,
egyip to mi ak és a tö rö kök, egy vagy két pont hoz zá adá sá val.  Bencédi Szé kely Ist ván
(1500 után–1563 után), aki nem csak szé kely volt, ha nem ép pen ar ról a te rü let rõl,
Udvarhelyszékbõl szár ma zott, ahol – mint lát ni fog juk – a leg több és leg ko ráb bi szé -
kely írá sos em lék ma radt fenn, 1559-ben ki nyom ta tott vi lág kró ni ká já ban ar ról tu dó -
sí tott, hogy a szé ke lyek „hunniabeli mód ra szé kely bötüvel él nek mind ez napiglan”. 

A ránk ma radt em lé kek bel sõ össze füg gé se it, szá mát és te rü le ti el osz lá sát vizs gá -
ló ré gész, mi köz ben két ség te len tény nek te kin ti, hogy a 15–16. szá za di szé ke lyek
még is mer ték a „szé kely bötûket”, lep le zet len ké tellyel te kint azok ra az ér tel me zé si
kí sér le tek re, ame lyek e for rá sok alap ján, a ré gi szkí ta sza bad ság nak a hu no kon át a
szé ke lye kig át örö kí tett ide ál ké pé re ala poz va su gall ják, hogy a szé kely írást egy kor tö -
me ge sen, szél té ben-hosszá ban al kal maz hat ták a la tin be tûk írá sá ban egyéb ként já -
rat lan köz szé ke lyek is. A szé kely írás is me re te a 16–17. szá zad for du ló já ra már lan -
kad ni lát szik, leg alább is Szamosközy Ist ván (1570–1612) hí res sé vált tu dó sí tá sa er -
re utal: „A la ti non kí vül sa ját be tû ket, he lye seb ben mond va be tû fé le je le ket is hasz -
nál nak, ame lyek már ná luk is el avul tak, és a fe lej tés mi att ele nyész tek. E je le ket le -
hán tolt és négy ze tes re fa ra gott pál cák ra bics ka heggyel vé sik úgy, mi ként haj dan
Szkítiában kö zöl ték egy más sal a mon dan dó ju kat. Eze ket a be tû ket jobb ról bal ra ha -
lad va he lye zik el, a zsi dók gya kor la ta sze rint, ami bõl fel is mer het jük ere de tét.”

A ké sõ kö zép ko ri tör té net írók ál tal rög zí tett ha gyo mány fé nyé ben rej tély ma rad,
hogy Kézai Si mon, a hun-le gen da tu dós meg al ko tó ja mi ért nem ka pott az al kal mon,
hogy a szé kely írást is a szkíta–hun ere det bi zo nyí té kai kö zé emel je. Fur csa köz lé sét,
hogy a szé ke lyek e sa já tos írást Er dély he gyei kö zött a ve lük össze ke ve re dett blakok-
tól vet ték vol na át, ma sem tud juk meg nyug ta tó an ér tel mez ni. Gon dol ha tunk a du -
nán tú li gestaíró tá jé ko zat lan sá gá ra épp úgy, mint bi zo nyos tá jé ko zott sá gá ra, ami kor
ilyen mó don utalt a szé kely írás jól ér zé kel he tõ bal ká ni kap cso la ta i ra. A szé kely írás
és a szkí ta-hun le gen da, mint lát tuk, majd csak Thuróczynál és tör té net író utó da i nál
kap cso ló dik össze.

A ránk ma radt er dé lyi em lé kek fe lõl kö ze lít ve a prob lé má hoz, a mód sze res ku ta -
tás 19. szá za di kez de te kor ko moly gon dot oko zott, hogy a tör té net írók ál lí tá sá val el -
len tét ben ere de ti ben fenn ma radt, hi te les szé kely föl di em lé ke ket alig le he tett fel mu -
tat ni. Bi zo nyos fel irat ok 18. szá za di má so la tai ese té ben  már az is vi ta tár gyát ké pez -
te, hogy me lyik fa lu temp lo má ban ma rad tak fenn; a leg hí re sebb eset a csíkszentmár-
toni/csíkszentmiklósi/csíkszentmihályi fel irat, mely nek pon tos elõ ke rü lé si he lyét
má ig nem si ke rült meg ha tá roz ni. Ért he tõ volt Or bán Ba lázs ha tár ta lan lel ke se dé se,
ami kor az udvarhelyszéki Énlaka uni tá ri us temp lo má ban vég re si ke rült egy ilyen,
egyéb ként meg le he tõ sen ké sei (1668) fel ira tot ta lál nia: „Ne ve ze tes és megbecsül-
hetlen nem ze ti kincs e fel irat, mert az az oly so kak ál tal két ség be vont hun-scitha
irásnak ma lé te zõ egye dü li pél dá nya, mely az egyoldalu ta ga dás nak min den ut ját be -
vág ja. Bizonyitványa an nak, hogy ezen õs, még Ázsi á ból ki ho zott irásmodor a 17-ik68
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szá zad ban mint fel ira ti irmodor annyi ra el volt ter jed ve, hogy az egy sze rû fa lu si mes -
ter em be rek is is mer ték […] ez irásmodor a szé ke lyek nél egész a XVII-ik szá zad vég -
sza ká ig is me re tes és gya kor la ti hasz ná lat ban volt, hogy csak a XVIII-ik szá zad ban,
nem ze ti sülyedésünk e szomoru, végzetteljes kor sza ká ban ve szett el.”

Or bán Ba lázs út tö rõ fel fe de zé se óta fo lya ma to san ke rül tek elõ ere de ti fel irat ok a
Szé kely föl dön. Kü lön öröm, hogy ez a fo lya mat nap ja in kig tart, amennyi ben ki emel -
ke dõ je len tõ sé gû em lé kek ép pen az utób bi évek ben buk kan tak elõ és vál tak ku tat ha -
tó vá. Kö zöt tük kü lö nö sen fon to sak azok a le le tek, ame lyek a szé kely írás ko rai al kal -
ma zá sát bi zo nyít ják. Egy ilyen, kõ be vé sett fel irat már a két vi lág há bo rú kö zött elõ -
ke rült az udvarhelyszéki Homoródkarácsonyfalva uni tá ri us temp lo má ban, ahol a
15. szá zad vé gén emelt to rony egyik eme le ti ab la ka zá ra dé kát egy el bon tott, ké sõ ro -
mán ko ri (13. szá zad vé gi) ka pu zat ré teg kö vé bõl ala kí tot ták ki, ame lyen be vé sett,
má ig ér tel me zet len ro vás írá sos szö veg ol vas ha tó. Ap ró, de árul ko dó rész let, hogy a
kö vet az 1490-es évek ben már fej jel le fe lé il lesz tet ték a fa la zat ba, te hát az írást va ló -
szí nû leg ek kor már nem tud ták el ol vas ni.  Az er dõ vi dé ki Vargyason, ami kor a kö zép -
ko ri temp lom alap fa lai fö lött új re for má tus ima há zat emel tek az 1990-es évek ele jén,
a ké sõ kö zép ko ri to rony ala po zás ba má sod la go san be fa laz va egy ar cha i kus for má jú
kõ ke resz te lõ me den cét ta lál tak, raj ta rö vid, ro vás írá sos fel irat tal (egyik ol va sa ta sze -
rint „Mi hály ír tán kö vet”, más, tel je sen el té rõ meg fej tés nyo mán „imé fioã te
neküd”). Az em lék nem le het ké sõb bi a 13–14. szá zad nál. A ro vás írás-ku ta tás szem -
pont já ból ki emel ke dõ je len tõ sé gû az 1990-es évek ben Székelydálya református
temp lo má ban tett fel fe de zés, ami kor az épü let res ta u rá lá sa so rán a dé li fa lon mo nu -
men tá lis mé re tû, va ko lat ba kar colt, 14–15. szá za di fel irat ra buk kan tak, mely nek bi -
zo nyos rész le te it  a ké sõ gó ti kus (ta lán már 16. szá zad ele ji) tám pil lé rek ta kar ják. 

A ko rai, 13–14. szá za di fel irat ok elõ ke rü lé se elõtt több-ke ve sebb jog gal még fel -
me rül he tett, hogy a két ség te len hi te lû szé kely ro vás írá sos em lé kek nem ko ráb bi ak a
hu ma niz mus ko rá nál, te hát egy ek kor (újra)teremtett írás sal len ne dol gunk, mellyel
a ké sõ kö zép ko ri szé kely írás tu dók a „szkí ta” múlt ra kí ván tak vol na utal ni. Az imént
fel so rolt fel irat ok se gít sé gé vel azon ban a 13–15. szá zad kö zöt ti idõ sza kot is hi te les
szé kely föl di le le tek kel le het ki töl te ni, a szé kely írás re ne szánsz ko ri szü le té sé nek
kép ze te így tel jes ség gel véd he tet len né vált. Bár nap ja ink ban is akad nak hí vei a hu -
ma nis ta ere dez te tés nek, el sõ sor ban a ma gyar nyelv tör té net és iro da lom tör té net tér -
fe lé rõl, e fel fo gás azon ban a ré gé sze ti-mû em lé ki ered mé nyek fé nyé ben ma már nem
tar to zik a re á li san mér le ge len dõ le he tõ sé gek kö zé. Fo ko zot tan vo nat ko zik ez a fen ti
el kép ze lés „éle sebb” vál to za tá ra, amely biz to san ké sõ kö zép ko ri ere de tû szö veg em -
lé kek (Nikolsburgi ábé cé, Bo lo gnai ro vás em lék) kel te zé sé nek ten den ci ó zus el to lá sá -
val a ko ra új kor fe lé, il let ve a Kons tan ti ná po lyi fel irat re ne szánsz ko ri ha mi sít vány
vol tá nak fel ve té sé vel azt igyek szik alá tá masz ta ni, hogy a szé kely ro vás írást pat ri ó ta
meg gon do lá sok ból csak a 16. szá zad ban al kot ták vol na tu dós toll for ga tók.

Az ter mé sze te sen egé szen más kér dés, hogy az Ár pád-kor tól biz to san meg lé võ,
de a je lek sze rint csak vi szony lag szûk kör ben is mert és hasz nált írás ábé cé jét eset -
leg a ké sõ kö zép kor ban egy sé ge sí tet ték, mi köz ben ma ga a szé kely írás is el nyer te sta -
bil he lyét a tör té ne ti mun kák ban. Ezt kö ve tõ en, a 16–17. szá zad ban a ro vás írás utó -
éle té nek le he tünk ta núi. E ké sei kor ban nem csak a ma gyar ság igen ré gi, szkí ta és
hun szár ma zá sá nak bi zo nyí té kát lát ták ben ne, ha nem ezen túl me nõ en a nyel vek
kép ze let be li ver se nyé ben a szent nyel vek kel va ló ro kon ság (ese tünk ben a hé ber
nyelv vel fel té te le zett kap cso lat) iga zo lá sá ra is al kal mas nak vél ték a jobb ról bal ra írt
ro vás je le ket.

Az ilyen je lek kel írott szé kely föl di em lé kek szá ma a 15. szá zad vé gé tõl érez he tõ -
en meg ug rik. Leg is mer tebb kö zü lük egy, a székelyderzsi (Udvarhelyszék) temp lom -
ban elõ ke rült tég la, amely be még szá ra dás és ki ége tés elõtt a „Mik lós derzsi pap”
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szö ve get kar col ták. A rö vid fel irat nak, mi ként szá mos to váb bi ro vás írá sos em lék nek
is több más ol va sa ta is lé te zik, ami nemcsak a „meg fej tõk” hal lat lan ta lá lé kony sá gát,
ha nem a sok be tû ki ha gyást és rö vi dí tést (be tû össze vo nást) al kal ma zó írás mód ol va -
sá si és ér tel me zé si ne héz sé ge it is jel zi. Az épü let rész le tes vizs gá la ta nyo mán biz tos -
nak lát szik, hogy a Mik lós ne vû egy há zi sze mély ak kor al kot ta ma gyar nyel vû fel ira -
tát, ami kor az 1490-es évek ben a derzsi temp lom fa la it meg ma ga sí tot ták, új, ké sõ gó -
ti kus ab la ko kat ala kí tot tak ki, és be bol toz ták az épü le tet. Az ek kor ki ve tett tég lák ból
ar ra is fu tot ta, hogy a ko ráb bi rés ab la ko kat be fa laz zák ve le, így ke rült a ne ve ze tes fel -
ira tos tég la is az egyik 13–14. szá za di ab la kot ki töl tõ fa la zat ba. Ugyan eb ben az idõ -
ben ke let ke zett az orbaiszéki Gelence ró mai ka to li kus temp lo má ban az a kis fel irat,
ame lyet „Pál pap” kar colt a Keresztrefeszítés je le ne tén Szûz Má ria kö pe nyé re. A kis
karc hoz év szám is tar to zik, ame lyet a szak iro da lom ban ál ta lá no san el ter jedt 1497-
tel szem ben 1492-nek ol va sunk. Mind két fel irat ese té ben ér de mes fel fi gyel ni a biz -
tos, ha tá ro zott vo nal ve ze tés re, a leg szo ro sabb össze füg gés ben az írás tu dó pap gya -
kor lott ke zé vel, aki ne vét szé kely írás sal örö kí tet te meg. E mö gött a diszk rét el rej tés
szán dé kát épp úgy fel té te lez het jük, mint a ro vó szé kely szár ma zá sá nak jel zé sét.

Az udvarhelyszéki Bágy ma re for má tus temp lo mát a 15. szá zad vé gén, eset leg
már a kö vet ke zõ év szá zad leg ele jén át épí tet ték; e mun ká la tok so rán a ko ráb bi temp -
lom ha jó új szen téllyel bõ vült. A he lyi ké sõ gó ti ka jel leg ze tes andezittufa anya gá ból
fa ra gott egyik kvá der kõ re egy kõ fa ra gó rö vid szé kely be tûs fel ira tot vé sett: „Or bán
Be ne dek csi nál ta”, majd a kö vet nyil ván va ló an írás tu dat lan tár sai fej jel le fe lé he -
lyez ték el az új szen tély egyik kül sõ tám pil lé ré be. A dálnoki (Kézdiszék) re for má tus
temp lom ké sõ kö zép ko ri át épí té sét és bol to zá sát le zá ró, mo nu men tá lis mé re tû,
1526. évi fel irat ro vás írá sos ré szé re alább még a mes te rek mi att vissza té rünk, ez
utób bi szem pont ból most a berekeresztúri re for má tus temp lom (Marosszék) ké sõ kö -
zép ko ri szen té lyé nek kül sõ fal fe lü le tén, a ko ra be li va ko lat ba mé lyí tett, még fel ol dat -
lan fel irat ra hi vat ko zunk, ame lyet nem csak két 1540-es év szám, ha nem ács szer szá -
mok, bárd és kéz vo nó raj za egé szít ki, így min den bi zonnyal a temp lo mon dol go zó
(ács)mesterekhez köt he tõ.

70

2014/8

Bágy, ref. templom, 15–16. századi felirat késõ gótikus támpilléren



Az újabb em lé kek fé nyé ben is ér vé nyes nek tû nik az a ré gi ke le tû meg ál la pí tás,
hogy a ro vás írá sos fel irat ok nem egyen le tes el osz lás ban ke rül nek elõ a Szé kely föl -
dön: a leg több és leg ko ráb bi em lék Udvarhelyszékrõl szár ma zik, míg pél dá ul a kö -
zép ko ri Marosszék te rü le té rõl a 16. szá zad el sõ fe le elõtt nem is me rünk ilye ne ket,
ami eset leg ar ra utal, hogy az Ár pád-ko ri Ma gyar or szág kü lön bö zõ pe rem te rü le te in
meg száll va az egyes szé kely cso por tok elõ tör té ne te is bi zo nyos mér té kig el té rõ le he -
tett. A szé kely ro vás írás gö rög és gla go li ta ere de tû be tûi a Kár pát-me den ce dé li pe -
rem vi dé ké re és a Bal kán észa ki tér sé gé re, egy szer smind az er re fe lé mu ta tó, le het sé -
ges kap cso la tok ra irá nyít ják a fi gyel mün ket. Már pe dig ilyen kap cso la tok te rem té sé -
re ép pen az udvarhelyszéki (telegdi) szé ke lyek nek volt a leg na gyobb esé lye, akik nek
vég sõ, er dé lyi szál lás te rü le tén a leg fon to sabb és leg ko ráb bi ro vás em lé kek elõ ke rül -
tek. Köz is mert, hogy a telegdi szé ke lyek – vagy ezek egy ré sze – nyelv já rá sa (ki vált -
képp Székelykeresztúr kör nyé kén) ar ra utal, hogy bi ha ri (Telegd kör nyé ki) tar tóz ko -
dá su kat meg elõ zõ en Dél-Ma gya ror szá gon él tek.

Fen ti rész ada ta ink fé nyé ben meg ke rül he tet len a kér dés, hogy kik vol tak a szé -
kely föl di ro vás fel irat ok ké szí tõi, kik nek és mi ért ír tak e ré gi je lek kel a la tin kö zép kor
vé ge felé. Leg ko ráb bi, 13–14. szá za di em lé ke in ken (Vargyas, Homoródkarácsony-
falva) a fel ira tot elõ ál lí tó kéz a vé sõ vel meg fe le lõ en bán ni tu dó kõ fa ra gó ke ze volt,
azon ban a ke resz te lõ me den cé re, il let ve ka pu ke ret re jól lát ha tó an, ün ne pé lyes for -
má ban il lesz tett fel irat alig ha szü let he tett vol na meg a he lyi plé bá nos jó vá ha gyá sa
(és ta lán se gít sé ge) nél kül. Mint lát hat tuk, írás tu dó pa pok ma guk is al kal maz ták
temp lo mi kör nye zet ben a szé kely írást, amint azt a székelyderzsi és a gelencei fel -
irat bi zo nyít ja. Alig ha nem egy há zi sze mély al kot ta a 15. szá zad má so dik fe lé ben
vagy a 15–16. szá zad for du ló ja kö rü li évek ben ke let ke zett bot ala kú „ro vás nap tárt”,
ame lyet más ro vás írá sos mu tat vá nyok kal és egy ro vás ábé cé vel együtt Luigi
Ferdinando Marsigli má solt le 1690-ben Gyergyószékben, fel te he tõ en a szár he gyi ko -
los tor ban (Bo lo gnai ro vás em lék). A má so lat ar ról ta nús ko dik, hogy az er dé lyi szo ro -
sok meg erõ sí té sé vel meg bí zott tu dós had mér nök mun ká ját egy, a szé kely írást jól is -
me rõ he lyi ma gyar is se gít het te. 
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A vi lá gi pa pok és szer ze te sek mel lett, de tõ lük alig ha füg get le nül, kü lön cso port ba
so rol ha tók azok a mes te rek, akik temp lom hoz kap cso ló dó al ko tá su kat ro vás írá sos fel -
irat tal lát ták el. Ilyen a már több ször em lí tett vargyasi ke resz te lõ me den ce, me lyet egy
Mi hály ne vû fa ra gó szig nált (ha he lyes nek bi zo nyul a kõ ol va sa ta), vagy a székely-
dályai temp lom dé li fa lán a friss va ko lat ba kar colt ha tal mas ro vás fel irat (14–15. szá -
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Homoródkarácsonyfalva, késõ Árpád-kori feliratos kõ másodlagos helyzetben 
a 15. század végi toronyfalazatban



zad), mely az ed di gi fel ol dá si kí sér le tek sze rint mes ter em be rek, Péterfi Ba lázs és tár -
sai ne vét örö kí ti meg. Eh hez a kör höz tar to zik a csak új ko ri má so lat ból is mert csík-
szentmártoni (csíkszentmiklósi?) fal fel irat 1501-bõl, mely öt mes ter, köz tük egy ko -
vács ne vét so rol ja fel. Kulcs fon tos sá gú a nap ra pon to san kel te zett dálnoki fel irat
(1526, octavo kalendys Octobris), mely az it te ni temp lom ké sõ gó ti kus be bol to zá sá -
nak vé gét jel zi. A la tin nyel vû, gó ti kus minuszkulákból ál ló, nagy mé re tû, az egy ko -
ri bolt me zõ kön el osz tott fel irat a temp lom vé dõ szent jét és az épít ke zést ve ze tõ, cé -
hes szer ve zet ben dol go zó, fel te he tõ en bar ca sá gi né met magister lapicida ne vét, egy -
ben a mun ká la tok tár gyát (a bol to za tot és a te tõt) örö kí ti meg. Kü lön me zõ ben e fel -
irat ré sze azon ban egy ha son ló mé re tû és ki vi te lû ro vás írá sos szö veg rész is, amely
ma gyar nyel ven – amennyi ben he lyes a rö vid szö veg ol va sa ta – ado mány ról és ja ví -
tás ról szól („adá reparálá ne kem Be ne dek”).

Egy har ma dik, rég óta jól kör vo na la zó dó fel irat cso kor és hoz zá kap cso ló dó sze mé -
lyi kör utazókat, dip lo ma tá kat (Kons tan ti ná po lyi fel irat), tör té net író kat (Szamosközy
Ist ván) tar tal maz, olyan – né ha nem is szé kely szár ma zá sú – ér tel mi sé gi e ket, akik el -
sa já tí tot ták a szé kely ro vás írás tu do má nyát, és azt ku ri ó zum ként vagy tit kos írás ként
al kal maz ták.

Rö vid át te kin té sünk óha tat la nul fel ve ti a kér dést, hogy lé te zett-e a szé kely írás -
nak va la mi fé le né pi, a la tin be tûs is ko láz ta tás tól füg get len hasz ná la ta is. A kér dés re
a for rá sok, pél dá ul a szé kely vi szo nyo kat sze mé lye sen is me rõ Oláh Mik lós el be szé -
lé se alap ján lát szó lag po zi tív vá laszt ad ha tunk, hi szen le írá sá ból az de rül ki, hogy a
szé ke lyek rend sze re sen le ve lez tek és üzen tek fa pál ci kák ra vé sett je lek se gít sé gé vel,
ami a ro vás írás tö me ges is me re tét fel té te le zi. Ezt a le he tõ sé get a hely tör té ne ti ku ta -
tás is fel ka rol ta, ami kor ve gyes, te hát la tin be tû ket és ro vás je le ket egy aránt hasz ná -
ló fel ira to kat kí vánt fel fe dez ni a ko ra új ko ri Szé kely föl dön, ame lyek azt bi zo nyí ta -
nák, hogy író juk ke zé hez a ro vás ábé cé je lei annyi ra kö zel áll tak, hogy idõn ként a la -
tin be tûs szö veg be is ilye ne ket ke vert. A va ló ság ban azon ban e „ve gyes” fel irat ok lé -
tét ne héz bi zo nyí ta ni, ugyan is bi zo nyos egy sze rû grafémák (így a si ma füg gõ le ges
vo na lak, ezek víz szin te sen vagy fer dén át hú zott vál to za tai stb.) azo nos for má ban, de
ter mé sze te sen más-más hoz zá juk kap cso ló dó hang gal mind két írás ban meg ta lál ha -
tó ak. Ma gunk úgy vél jük, hogy tö me ges né pi írás be li ség rõl épp úgy nem be szél he -
tünk a ro vás írás ese té ben, mint a la tin be tûs írás nál, ahol az írás tu dás csak a tár sa -
da lom bi zo nyos ki sebb – is ko lá zott – ré szé re kor lá to zó dott, és szín vo na la ott is rend -
kí vül egye net len volt. 

A 16. szá zad leg vé gén a szé kely írás ról rö vid, il luszt rált tan könyv is ké szült
(Telegdi Já nos: Rudimenta priscae Hunnorum lingue, 1598), amely tu do má sunk sze -
rint ugyan nyom ta tás ban so ha sem je lent meg, de 17–18. szá za di má so la tai és ezek
rö vid ki vo na tai köz ké zen fo rog tak épp úgy, mint a be lõ le szár ma zó (és eset leg más,
szé kely föl di ha gyo mány ra vissza te kin tõ) ro vás írá sos ábé cék. Egy ilyen ábé cé Cse rei
Mi hály tör té net író hoz is el ju tott, aki 1693 kö rül egyik köny ve elõ zék lap já ra a kö vet -
ke zõ jegy zet kí sé re té ben má sol ta le a be tû sort: „Scythiai Abece, amellyel éltenek [ti.
a szé ke lyek – BE] mi nek elõt te Er dély ben le telepedtenek és az után is egy da rab ide -
ig míg ke resz té nyek ké lettenek.” Ek kor már ál ta lá nos nak szá mí tott az az – mint lát -
hat tuk – alap ta lan fel té te le zés, hogy a szé kely írást a ke resz tény val lás szo rí tot ta ki
a hasz ná lat ból. E ko ra új ko ri, va ló já ban a mû ve lõ dés tör té net és a tu do mány tör té net
kö ré be tar to zó vé le ke dé sek, va la mint az egyes ábé cék mö gött fel de rít he tõ ré geb bi
tra dí ci ók fel tá rá sa még to váb bi ku ta tást igé nyel. 

A 19. szá zad ele jé re a szé kely írás em lék anya ga el tû nik a sze münk elõl, a ku ta -
tás is ke vés fi gyel met for dít rá, hogy majd a szá zad vé gé tõl él je ro man ti kus ele mek -
kel át szõtt utó éle tét. En nek a mil len ni u mi ün nep sé gek tá ján fel lob ba nó hir te len fi -
gye lem nek sze ren csét len for rá sa volt Tar Mi hály omori (Temes me gye) föld mû ves -
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nek Ki rály Pál ál tal su gal ma zott ha mis tu do má nya a ro vás írás ról, majd Fadrusz Já -
nos zi la hi Tö hö töm-em lék mû vé nek ro vá sos fel ira ta, ami Fadrusz szen ve dé lyes pub -
li cisz ti ká já val együtt kez det ben so kak nak té vu tat mu ta tott. 

An nak ér de ké ben, hogy az õs tör té ne ti, il let ve a mû ve lõ dés tör té ne ti ku ta tás szi -
lárd tör té ne ti for rás ként hasz nál has sa a szé kely írás kö zép ko ri és ko ra új ko ri em lé -
ke it, las san száz év vel Se bes tyén Gyu la meg ha tá ro zó je len tõ sé gû mo nog rá fi á já nak
meg je le né se után e so rok író ja több ku ta tó tár sá val együtt fon tos fel adat nak te kin ti a
szé kely írás fo lya ma to san gya ra po dó, hi te les em lé ke i nek a mo dern epig rá fia igé nyei
sze rin ti, kor pusz-sze rû köz zé té tel ét, egy ben a ké tes hi te lû, il let ve té ve sen ide so rolt
fel irat ok ki szû ré sét és az ered mé nyek hig gadt, kö rül te kin tõ ér té ke lé sét, a kér dés
szer te ága zó bib li og rá fi á já val együtt. Mind ez re mé nye ink sze rint a kér dés szá munk -
ra most leg hang sú lyo sabb ré szé hez, a szé ke lyek ko rai his tó ri á já hoz is kö ze lebb visz
ben nün ket.
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