
Rovásírásos lándzsavég 
a Komáromi 
Dunamenti Múzeumban 

A magyar népcsoportok írástudói a kereszténység felvétele előtt nem a ma használatos latin betűkkel 
rögzítették szövegeiket, hanem a türk írásrendszerhez hasonló, nagyrészt abból sarjadó rovásírással. Ezt a 
XV-XVII. században szkíta, hun-szkíta, hun, majd székely írásnak, székely rovásírásnak nevezték. A kü-
lönböző magyar népcsoportok először a nyugati-türk birodalom virágzása idején ismerkedhettek meg ve-
le, de még valószínűbb az írásrendszernek a kései nyugati-türk (kazár) birodalom keretében való elsajátítá-
sa, a VIII-IX. században, amikor a magyar törzsek legalább három-négy emberöltőn át a kazár kagánság 
kötelékében éltek, és számos jelentős anyagi-szellemi művelődési hatás érte őket.1 

A latin írásbeliség általános elterjesztésével a rovásírás egyre jobban háttérbe szorult, végül pedig - úgy 
látszik - a Székelyföld területére korlátozódott, ahonnan a legtöbb ilyen emlék ismeretes. A rovásírás té-
mának eléggé tekintélyes irodalma és számos hiteles emléke van, amelyeket Sebestyén Gyula a követke-
zőképpen sorolja fel: A középkori krónikások és a XVI. századi emlékírók feljegyzései, A középkori bo-
lognai emlék (Marsigli másolata), A csíkszentmiklósi felirat 1501-ből, A konstantinápolyi felirat 1515-ből, 
Szamosközy István rovásos emlékei, Telegdi János Rudimentája 1598, Az enlakai felirat 1668-ból, és vé-
gül Kájoni János feljegyzései 1673-ból.2 

Ferenczi Géza és Ferenczi István igen figyelemre méltó munkájukban három csoportra osztják a ré-
gebben és az újabban felfedezett rovásírásos emlékeket.3 Rovásírásos régészeti emlékeink, Korai kézira-
tos rovásos emlékeink [a Nikolsburgi (Mikulovsi, Csehszlovákia) ábécét is említik, amely a magyar rovás-
írás időrendben első, tollal megörökített emléke], Feliratos rovásírásos emlékeink (idetartozik a felsősze-
merédi (Horné Semerovce, Csehszlovákia) felirat is, amelyet Püspöki Nagy Péter ismertetett].* 

1 Ferenczi Géza - Ferenczi István: Magyar rovásírásos emlékekről, Művelődéstörténeti Tanulmá-
nyok, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979. 1 0 - 1 1 . old. 
2 Sebestyén Gyula: A magyar rovásírás hitelesemlékei, Bp. 1915. 3 1 - 1 3 1 . old. A rovásírásos emlé-
kekkel, s azok elemző bírálatával Szabó Károly is foglalkozott (A régi hun-székely írásról, Buda-
pesti Szemle, 1866. V. és VI. kötet), Jerney János pedig a hamisnak nyilvánított turóci fakönyvet 
ismerteti (Közlemények a hun-scytha betűkkel írott Túrócz vármegyei régiségről, Tudománytár 
Buda 1840. 8. kötet. 1 0 9 - 1 2 9 . old.). 
3Ferenczi G. - FerencziI.: i. m. 32. old. 
'Püspöki Nagy Péter: A felsőszemerédi rovásemlék, Magyar Nyelv, 67/1971. 1 - 1 7 . old. 
5Ferenczi G. - Ferenczi I.: i. m. 32. old. 
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Bíró Béla felvételei 

„Nemzedékünknek s az utánunk lépőknek kötelessége a ma vagy később felbukkanó bármely efféle 
emlék nyilvántartásba vétele, feldolgozása és gondos, szerető megóvása. Reméljük: a közelebbi-távolabbi 
jövő kedvező felfedezései révén még újabb jelentős rovásemlékekkel gazdagodhat művelődésünk e külön-
leges öröksége" - írják Ferencziék.5 

Örömmel közöljük, hogy a Komáromi Dunamenti Múzeum (Oblastné podunajské múzeum, Komarno. 
Csehszlovákia) gyűjteményében, illetve az állandó történelmi kiállításán bemutatott tárgyai között van 
egy minden tekintetben remek rovásírásos lándzsavég.6 

Bár a régi évi gyarapodásokat, illetve az ásatások leleteit is felsoroló jelentéseket, értesítőket, a helyi 
lapokat, valamint a múzeum 1 9 0 5 - 1 9 1 2 . évi szerzeményi naplóját is gondosan végigböngésztük, eddig 
nem sikerült megállapítanunk, hogy a majdnem biztosan székely eredetű lándzsavég hogyan került a ko-
máromi múzeumba.7 Lehetséges, hogy Komárom vármegye területén került elő ásatás közben, mert Má-
tyás királynak - aki nemcsak gyakran tartózkodott ezen a részen, hanem 1465-ben a komáromi várat is 
birtokba vette - 16 ezer lándzsás, pajzsos, kézíjas székely könnyűlovásza, ugyanannyi és ugyanilyen fegy-
verzetű székely gyalogosa volt, és a vízi haderejében is szolgálta 1700 lándzsás. Később, a XVI-XVII. szá-
zadban az erdélyi hadak fegyverzete a tűzifegyverek térhódítása ellenére is megtartotta az íjat meg a kop-
ját. A drágaság miatt ugyanis a katonaság nagy része nem tudta a tűzifegyvereket beszerezni. A hajdúk fel-
szerelésében is inkább a kopja, a fokos meg a balta, mint a puska volt a gyakori fegyver.8 Vétel útján is 
idekerülhetett a régiségkereskedőktől, vagy pedig a századfordulón olyan nagy mecénások ajándékaként, 
mint Végh Adorján, nemesócsai műkedvelő régész, vagy Konkoly Thege Miklós (1842-1916) , az ógyallai 

'Lelt. száma: III. 445/OPM. A Csehszlovák Tudományos Akadémia Prágában kiadott régészeti 
szaklapjában (Archeologické rozhledy, Academia Praha, XXX-1978. 5., 5 5 8 - 5 6 0 . és 599. oldal) 
engedélyünkkel Nevizánszky Gábor, a Nyitrai Régészeti Intézet munkatársa publikálta, aki a ren-
delkezésére álló szakirodalom (köztük pl. Kirpicsnyikov, A. N.: Drevnorusszkoe oruzsije. 2. Kopja, 
szulicy, bojevyje topory, bulavy, kiszteny, IX-XIII. Archeologija SzSzSzR. Szvod, Archeol. Isz-
tocsn. Vyp. El. - 36. Moskva-Leningrad. 1966. - Ruttkay, >4. .Waffen und Reiterausrüstung des 
9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei, Slovenská archeologia, 1975-1976 . 
119-216 . old.) alapján a lándzsavéget 1 4 - 1 5 . századinak tartja. 
7 A Komárom vármegyei és Komárom városi Történeti és Régészeti Egylet (1887-1896) . Jelenté-
sei, a Komárom vármegyei és Városi Múzeum-Egyesület (1900-1911) Értesítői, a Jókai Közműve-
lődési- és Múzeum Egyesület (1911-1945) „Komárom" című Értesítői, valamint a helyi sajtó kö-
zül elsősorban a Komáromi Lapok (1880-1945) . A szerzeményi napló a múzeum történeti osztá-
lyán található. 
n Kalmár János: Régi magyar fegyverek, Bp. 1971. 13. és 42. old. 
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(Hurbanovo, Csehszlovákia) csillagvizsgáló megalapítója. A nagy ajándékozók között találjuk Medveczei 
Medveczky Zsigmond főmérnököt is, aki 1901-ben az ún. avar-hun fegyverekből álló gyűjteményét aján-
lotta fel. Nagy részük Érd falu határából, a Hunhalomdombról származott, ahová a monda szerint a po-
tentiánai és a tárnokvölgyi ütközetben elesett hunokat temették.9 

A gerincéles lándzsa pengéjének hossza a csapott sarkoktól számítva 330 mm (csúcsa letörött), szélessé-
ge 65 mm. A kiszélesedő köpű felső része hatszögletű, az alsó gömbölyű. Mindkét részen vörösréz tausí-
rozás figyelhető meg. A felső rész egyik oldalán 7 mm szélességű és 50, illetve 53 mm hosszúságú, két egy-
más alatti rézlapocskán valószínűleg 14 rovásjegy található összesen (úgy gondolva, hogy felül 3, alul egy 
összevont rovásjegy van). A másik oldal 46 mm hosszú, 7 mm szélességű, illetve a hiányos rézlapocskáján 
összesen 10 rovásjegyet véltünk felfedezni. A köpű alsó, tehát gömbölyű részén eredetileg két (vagy eset-
leg több) körbefutó vörösrézszalag lehetett, azonban most már csak egy maradt meg rajta, az is hiányos. A 
100 mm hosszúságú szalagból 16 mm-es darab az idők folyamán kiesett, így most csak 13, szorosan egy-
másután sorakozó X látható rajta (a lehetséges 15 helyett), ami inkább díszítésként, de talán számozás-
ként is felfogható, ha tudjuk, hogy a magyar rovás régi és újabb számsorában a függőleges és vízszintes vo-
nallal nem áthúzott X a 10-es számot jelentette.1 0 

A lándzsavég rovásjegyei az első látásra egyáltalán nem hasonlítanak a közismertebb, köztük a Sebes-
tyén Gyula által közölt ilyen jegyekre és rovásírásos szövegekre (pl.: A csík szentmiklósi felirat marosvá-
sárhelyi másolata, Hickes ABCje 1678-ból, Egy 1680 táján feljegyzett ABC, Bél Mátyás Kaposi-féle 
ABC-je stb.).11 Ha azonban a szintén ő általa közzétett „középtengeri rovásírás egymással rokon betűso-
rai"^1 2 vizsgáljuk meg, rovásjegyeink kibetűzhetőnek bizonyulnak. Nekünk azonban a közzététel, s nem 
a megfejtés volt a célunk, azt rábízzuk az illetékesebbekre. 

Tok Béla 

„Nincs ki mellettünk szólna" 
A dunapentelei jobbágyok helyzete 
a XVIII. században 

Pentele lakossága a tizenötéves háború alatt pusztult el vagy széledt szét. Csak néhány évtize<_ 
később - 1620-1630 körül - telepedtek meg itt új lakosok. Az újratelepedésre vonatkozóan egykorú 
források nem maradtak fenn, de a néhány évtizeddel későbbi határjárások adataiból arra lehet következ-
tetni, hogy a rác lakosok ekkor telepedtek le Pentelére. 

A török háborúk idején Dunapentele rác lakosságának nagy része biztonságosabb helyekre menekült el, 
csak a török kiűzése után települt vissza. A XVII. század végén és a XVIII. század elején a lakosság száma 
meglehetősen hullámzott. Az összeírások a lakók számának csökkenése mellett a jobbágyok elszegénye-
dését is mutatják: kevesebb lett az egész-, fél- és negyedtelkes, ugyanakkor ugrásszerűen nőtt a 
nyolcadtelkes jobbágyok száma. 

Az 1710-es évek közepétől a betelepülések miatt a jobbágyok száma lassan ugyan, de emelkedett: 
1715-ben 29, 1720-ban 32, 1727-ben a zsellérekkel együtt 57 jobbágycsalád élt Pentelén. (Ekkor már 
katolikus magyar jobbágyok is laktak a faluban, 1727 körül pedig valószínűleg szlovák betelepülés is 
történt. Innen származik a mai Petőfi Sándor utca elődjének, a Tót utcának a neve.) 

Ebben az időben bőven állott föld rendelkezésre, ezért mindenki annyit foglalhatott el, amennyit az 
állataival meg tudott művelni. 1734-ben arról panaszkodtak a pentelei szegény emberek, hogy „az 
marhájuk harmadíven igen eldöglött, annyira (hogy) kinek egy, kinek kit ókre vagyon, nincs több." A 
faluba újonnan beköltözőkre háruló sokféle teher közül a legsúlyosabb a császári seregek élelmezése és 
ide-oda szállítása volt: „ ... az tekintetes nemes Vármegyének szélén és országúiban vagyunk, akár vízen, 
akár szárazon mennek, sok gazdálkodással, sok forsponttal nem gyüzünk. . . már nyolc gazda ment el, 
kiknek terhit s portioját mink viseljük". Ezért kérik a vármegyét, hogy terheiken könnyítsen, különben 

lehetetlen níkünk megállanunk, hanem bizonyára pusztán kell hagynunk az helyiséget. Mi lesz oka 
annak? Mink nem tehetjük, mert nincs ki mellettünk szólna". 

Dunapentelei birtokainak hasznosabbá tétele érdekében br. Száraz Györgyné Daróczy Katalin 1736-
ban 70 magyar jobbágy családot telepített: „ . . . hogy emiétett Falumban külömb utczát szakasztván, 

' A Jókai Közművelődési- és Múzeum Egyesület 1901/2. évi Értesítője, 10-11. old. és a Komáromi 
Újság 1901. évi mutatványszáma 8. old. Lásd még: Gyárfás István: A tárnokvölgyi ütközet és a hun-
scythák temetkezési módja, Századok, 1867. 35 3-377. old. 
I 0Sebestyén Gyula: Rovás és rovásírás . . . 51. és 52. old. 
I I U. o. 192., 246-247. és 252. old. 
12Sebestyén Gy.: A magyar rovásírás hiteles emlékei . . . 157. old. 
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