
� mutat rá több szerzõ � az eszmé-
ket két fõ, egymással ellentétes tö-
rekvésre vezeti vissza. Az egyik a ter-
mészetközösségbe, a Paradicsomba
való visszavágyódás, a másik az iste-
ni teremtõ hatalom vágya. Az elõb-
bi az õs-, ó- és középkor, az utóbbi a
reneszánsz és az utána következõ
korok törekvéseit uralja.

A kötet tanulmányai azt mutat-
ják, hogy Várkonyi életmûve ma
még a felfedezés örömét, a meg- és
elismertetés fáradságát, az alapelvek
tisztázásának és egyes részletek ér-
telmezésének a feladatát kínálja a ve-
le szembesülõnek. Sava Babic ennek
a helyzetnek az ihletõ erejét hangsú-
lyozza: �Ma még képtelenek va-
gyunk mûve kritikai megközelítésére,
de a bíráló értékelésnél talán fonto-
sabb, hogy tudást merítsünk belõle, s
az letisztuljon bennünk.�

STURM LÁSZLÓ

(Szerkesztette Mezey Katalin és Nagy 
Gábor, Széphalom Könyvmûhely és Írók
Szakszervezete, Bp., 2001.)

Sebestyén Gyula: 
Rovás és rovásírás

A Mestermûvek sorozat negyedik kö-
teteként látott napvilágot a Tinta
Könyvkiadó gondozásában Sebes-
tyén Gyula Rovás és rovásírás címû

munkájának hasonmás kiadása. A mû
eredetileg 1909-ben jelent meg; akkor
a Magyar Néprajzi Társaság adta ki.
Ezt megelõzõen Sebestyén kutatásai-
nak eredményeit az Ethnographia fo-
lyóirat folytatásokban már közölte.

A könyv bevezetõ része az írásbeli-
ség születését, ezek legfontosabb jel-
lemzõit veszi számba, lépésrõl lépésre
vezetve bennünket az ókor népeinek
írástörténetében. Rövidesen feltûnik
a paleográfiai bevezetõben a könyv
tulajdonképpeni tárgya is: a rovás s a
rovásírás. Sebestyén igyekszik minél
több szempontot figyelembe véve a
rovásírás õsi eredetét bebizonyítani,
alátámasztani. A munka egészére jel-
lemzõ a nagyfokú forrásismeret, a tu-
dományos alaposság. A források he-
lyét minden esetben pontosan megad-
ja; az adatok közötti tájékozódásban
lábjegyzetek segítik az olvasót.

A bevezetést három nagyobb te-
matikus egység követi; elõbb a szám-
rovással, majd a tulajdonjegyekkel,
végül pedig a betûrovással ismer-
kedhetünk meg.

A számrovás használata általá-
ban megelõzte az írott számok hasz-
nálatát. Az ókorban az írott számok
kialakulásához hosszú idõnek kellett
eltelnie, a mennyiségeket azonban
addig is jelölni kellett valamilyen
módon. Az ókori számrovás gya-
korlata nem tûnt el a késõbbi korok-
ban sem: a középkorban Európa
számos országában használták; ro-
váspálcákon tartották számon az
adót, az elhullott marhát. A számro-
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vás fõként azok körében maradha-
tott fenn, akik az írásbeliségnek, a
pontos dokumentációnak más for-
máját nem ismerték.

A számrovással párhuzamosan
alakult ki az úgynevezett tulajdonje-
gyek használata. Nem másról van
szó, mint arról, hogy a rováspálcá-
kat, épületeket, gerendákat a tulaj-
donosok, építõmesterek megjelöl-
ték. De tulajdonjegyekkel látták el a
középkori birtokok határait, hasz-
nálták kõfaragók, céhmesterek, tuta-
josok is. A tulajdonjegyek tovább-
élését ma is tetten érhetjük: az álla-
tok megjelölése, billogozása szintén
tulajdonjegy, amely egyértelmûen
jelzi a tulajdonos kilétét.

A harmadik részben a betûro-
vással foglalkozik a könyv. Kiemelt
figyelem jut e fejezetben a székely
rovásírásnak. Az adatokat a szerzõ
145 ábrával teszi szemléletessé. Kü-
lön érdekessége a munkának, hogy a
harmadik rész után található függe-
lékben Sebestyén leleplezi a hamisít-
ványokat, a rovásírás hamisítóit, té-
ves értelmezõit.

Összességében rendkívüli igény-
nyel megírt, komoly tudományos
kutatásokon alapuló munka ez a
könyv. Idõtállóságát az is bizonyítja,
hogy közel száz év elteltével újra ki-
adták. Így a rovásírás európai és ma-
gyar emlékeit egy könyvben veheti
szemügyre az olvasó.

SÜTÕ CSABA ANDRÁS

(Tinta Kiadó, Bp., 2002. 325 o. 2380 Ft)

Avarok aranya � a nagyszent-
miklósi kincs (Kiállítás a 
Magyar Nemzeti Múzeumban)

Elmúlt korok napvilágra került ma-
radványai, s fõleg a híres vagy hír-
hedt kincsek mindig felkeltik a nagy-
közönség érdeklõdését. Az egyipto-
mi fáraók sírjai, a szkíták aranya, az
inka és azték birodalom egykori pá-
ratlan gazdagsága ma is lenyûgözõ.
Amellett titokzatos eredetükön, ka-
landos újrafelfedezésükön és jelen-
kori értékükön túl a ránk maradt tár-
gyak mesteri tökéletességükkel is
nagy hatást gyakorolnak úgy a tudó-
sokra, mint a laikus érdeklõdõkre.

A bécsi Kunsthistorisches Mu-
seum és a Magyar Nemzeti Múze-
um újbóli együttmûködése jegyé-
ben (1999-ben ugyanis már az ún.
szilágysomlyói leleteket állították ki
közös kiállításon), 2002-ben a nagy-
szentmiklósi kincs teljes anyaga lát-
ható Budapesten. Ezt a 23 darabból
álló együttest 1799-ben találták meg
a Bánátban, s mivel abban az idõben
még nem volt Magyarországon olyan
múzeum, amelynek gyûjteményébe
kerülhetett volna, Bécsbe szállítot-
ták, ahol ma is õrzik. Már több mint
kétszáz éve ismert tehát, ám keltezé-
sének és eredetének kérdései ma sin-
csenek megnyugtatóan lezárva.
Közvetlenül elõkerülése után Attila
kincsének tartották, vagyis hun ere-
detûnek, ez az elképzelés azonban
viszonylag hamar megdõlt. A kelte-
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