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Az eddig megfejtetlen 
dalnoki rovásfelirat 

Pogány kori 
kultikus és 
kulturális 
emlékek a 
székelyeknél 

A csíksomlyói kegyszobor 
(XV sz.), ennek lábát 
érintik ágakkal a pün-
kösdi búcsún 

Nyelvünkben, de jelenkori kulturális körünk több nyelvében 
sem fejlődött ki megfelelő terminus technikus, szóhasználat a 
nem keresztény fogalmi körökre. Másra gondolunk „pogány" 
alatt, ha az ősidőkben, erdőben csatangoló és szarvakat díszként 
viselő barbár germánt akarunk idézni és merőben más, ha az egy 
napjainkban élő keleti vallás — felsőfokú teológiát végzett — 
papja. N e m nevezhetjük ezt is, azt is egyszerűen „pogánynak". 
A különbségeket és a pontos meghatározásokat csak nehézkes 
körülírással tudjuk kifejezni. Jelen esetben azért fontos minder-
ről szót ejteni, mert az ősi magyarok, székelyek pogányságáról 
beszélve nem szabad a jelenkori steppelakók, vagy esetleg 
rokoni és rokonnak vélt népek primitív sámánisztikus hitvilá-
gára gondolni. 

Ugyancsak gondot okok a „kulturális" és „kultikus" fogal-
mak összefonódása. Ezek ugyanis gyakran fedik egymást. 
Előfordul , hogy a határvonalak nem egyértelműek. Gondol -
junk csak a japánok shinto kultuszának keveredésére, az ottani 
budhizmussal , ahol a két hitvilág és ugyanakkor a kultúra és a 
kultikus hit mintegy ötvöződött . Tör ténelmünkre fordítva: 
nem gondolható, nogy Géza nagyfejedelem és környezete 
tökéletesen szakított minden kultikus hagyománnyal. Ugyan-

akkor az ősi kulturális emlékek nem csupán hitbeliek. Az első ezredforduló magyarságának 
egységes kulturális és kultikus képe volt, hisz nem csupán a nyelv tartotta őket egységben. A 
kazár törzs hatása alatt lehettek zsidó hitűek, bizonnyal voltak or todox módra kereszteltek, 
sőt valószínű a nyugati kereszténység is hódított közöt tük. Mindezek mellett a többség a 
magyar hitvilághoz tartozott és az „áttértek" nem nagyon különböztek kultúrájukban, 
moralitásukban a többitől. 

A kereszténység Géza fejedelem korában terjedt el, az ő reális és toleráns magatartásának 
ideje alatt. Fiának, Istvánnak a kereszténység érdekében kifejtett apostoli buzgalma — 
akarata ellenére — nem volt olyan átütő, mint szerette volna. így azon parancsa, hogy tíz 
falu, település létesítsen templomot, vagy a holtakat ne temessék szerte a mezőkön, 
ligetekben, hanem a templomok körül — L i z o n y nem talált azonnal követésre. Halála után 
pedig a pogánynak mondot t , konzervatív erők — főleg Péter provokatív gesztusai miatt — 
mondhatni polgárháborúba sodorták az országot. Vata vezérletével, Péter király ellen 

21 



lázadozva öldösték a keresztény papokat, püspököket . Gondol junk a Gellért-hegy névadó-
jának vértanúságára. Ennek az áldatlan állapotnak csak András vetett véget és ekkor szűntek 
meg a gonosz események. Ezután lassan befejeződtek az „ősi hit" jelszava alatt és érdekében 
megjelenő zavarok. A kereszténység érdekében hozot t szigorú intézkedések hatására az ősi 
hitvilág és nyoma is felszívódott, ae nem teljesen. A kultikus jelleg sokszor átváltozott 
kulturálissá. 

A székelységnél is megmaradt jó néhány olyan pogány kori szokás, mint a magyarság 
többi részénél. Ilyet sorolfel Illyés Gyula Ki a magyar című írásában: a mulatozó magyarok 
—t más nép velük együtt mula tozó fiainak legnagyobb meglepetésére — egyszer csak egyik 
kezükkel elkezdtek mutogatni az ég felé; továbbá ivás előtt, borospincékben, szabadban egy 
kezdő kortyot , áldozatként a földre loccsintanak. 

Hasonló maradványnak tekinthető a gyermekversekben fennmaradt néhány ráolvasó 
kifejezés. így a „gólya, gólya gilice . . . magyar gyerek gyógyítja, síppal, dobbal, nádi 
hegedűvel." Ugyancsak nehezen fordítható le más nyelvre, ha valakit „faképnél hagynak". 
Ez ugyan milyen célra faragott bálványkép lehet? Ugyancsak legfeljebb sejtjük, nogy a 
Nyí ró József által leírt „naptűz gyújtás" milyen alkalomból lehetett, amit a székelyek 
János-napkor végeznek. 

Thuróczi János XV. századi krónikája szerint a székelység már a magyarok bejövetele 
előtt a Kárpát-medence délkeleti részében, Erdélyben élt. Ahogy mondja : nem keveredtek 
idegen vérrel és erkölcseikben szigorúak. Zártságukban őrzői voltak és maradtak ősi 
kultúrájuknak, még azután is, hogy egy országban, közösségben éltek a magyarság többi 
részével. Ez a hagyományőrzés ezután is sajátjuk maradt. Mindez méginkább érvényesült 
abban a korban, mikor az információ ritkább és kevesebb volt. Amikor a hírközlő eszközök 
a mainál fejletlenebbek voltak. Elképzelésem szerint a székelység eredetileg egy tömbben élt. 
A honfoglalás után a nyugati gyepűk őrzésére közülük sokat a nyugati részekre telepítettek, 
még a Kárpátokon túlra is. így jöhetett létre a Morvaországban levő Uhersky Brod, Úhersky 

Feltehetően pogány kori áldozati kövek a templomban 
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Hradisté, sőt későbbi kuntelepítéskor Kunovice. Az ottani lakosság folklórja is más, mint a 
környező településeké. 

Gyermekkent , családomban a csíkszentsimoni parasztházaknál, rokonoknál kézen forgott 
egy nemesi levél, melyben a család „Galgóci Zeőke" néven szerepel. Galgóc, szlovákul 
Hlohovec, a Vág völgyében van. A székelység nagy része, amint tehette, visszatért a nyugati 
telepítésből és egységesen őrizte hagyományait . A hegyek között , az ellenségtől erdőkbe 
menekülve ezt jobban megtehették, mint az alföldi magyarság. így maradt meg például 
hagyományként , hogy legtovább pogánynak maradt Bálványos vár ura és népe. Ezt dolgozta 
fel Jókai Bálványos vár című köny vében. 

A már említett Thuróczi-krónika leírja, hogy a székelyek „nem felejtették el" ősi, rótt 
írásukat. Az írás kezdeti időpontban nem szórakoztató, vagy művészi igényű alkotás. Az 
írás kultikus jellegű, amit az elrepülő szó, a gondolat megőrzésére alkotnak. Nem 
foglalkozhatunk ősi, ha ügy tetszik pogány kori kultúránkkal, a székelyek kulturális 
emlékével, ha nem említ jük ezt a fontos , konkrét emléket! A rovásírásnak'sok avatott 
ismerője, kutatója van. Tisztázandó azonban, hogy rovásírás nem valami titkosírás, ami 
párhuzamos a már ismert latin vagy cirill írással. Teljesen fölösleges lett volna egy más, ismert 
nangírás mellett egy újabbat kezdeni, hisz végeredményben fára róni ezeket is lehetett volna. 
A rovásírás azonban teljes mértékben azonosul a magyar nyelvvel, míg a latin írással a 
magyar hangértékeket csak rendkívül nehezen lehet kifejezni. Elképzelhető, hogy nagyon 
sok, értékes hangunk szűnt meg éppen a latin írással, ahogy a három e hang is kettőre 
csökkent. Lehet, hogy a latin írás natására maradt el a rovásírás néhány betűje is? 

Legromantikusabb történetű rótt emlék az ún. Dernschwam- (Hans) felirat. Megörökítője 
1553—1555 időszakban mint követségi tag másolta le egy márványkőről Konstantinápoly-
ban. A másolat megmaradt , a ház leégett a múlt században és a kő megsemmisült. Ez t a 
pontos másolatot sok század után megküldték Wilhelm Thomsennek (1842—1927) a rúnák 
világhírű tudósának, Koppenhágába. Az ő véleménye alapián jöttek rá az írás magyar 
voltára. Sebestyén Gyula és Franz Babinger közösen végezték el a megfejtés munkáját . Az 
írás II. Ulászló, magyar és cseh király Bilaji Barabás követének Keteji Székely Tamás nevű 
kísérőjétől származott . Azt panaszolta benne, hogy a Szultán a gyakori szokás szerint 
1515-ben már második éve fogolyként tartja. Az írás érdekessége, hogy a többi rovásírástól 
eltérően balról jobbra tart. 

Fontos rovásírásos emlék található L. F. Marsigli olasz hadmérnök 120 kötetes művében. 
Marsigli részt vett Buda 1686. évi sikeres ostromában. A z 54. kötetben írja le az általa fellelt 
„botnaptár t" . Ez rovásírással van írva. Nyo lc másolati lapot írt le ebben a könyvben. Az írás 
Árpád-kor i nyelvezetet őriz. Sok benne a rovásírásban gyakran alkalmazott betűösszevonás 
(ligatúra). Névünnepek , bibliai idézetek szerepelnek benne. Ezt a naptárt részletesen 
ismerteti Sebestyén Gyula a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent és a 
rovásírásról szóló könyvében. 

Rovásírásos feliratot talált Orbán Balázs Énlakán. Az ottani unitárius templomot egy 
tatárjárás pusztítása után újból felépítették és az egyik kazettájában egy 1668. évszámú rótt 
felirat olvasható. Nyomtatásban már 1753-ban megjelent a csíkszentmiklósi felirat, de ez 
azóta eltűnt. A leírás szerint ennek dátuma 1501. Kájoni János csíksomlyói szerzetes barát 
1673-ban is leírta a székely ÁBC-t . 

Újabban megfejtett lelet a szlovákiai Felsőszemeréden talált felirat és a megfejtésre váró 
dálnoki felirattöredék, ami a földrengés után, a lehulló vakolat alól bukkant ki. Jellemző, 
hogy a felsőszemerédi felirat kivételével valamennyi rovásírás származási helye, vagy 
kapcsolata kimutatható a székelységgel. 

A székelyföldi hagyományok egyik leghívebb őrzője Csíksomlyó. Ennek középpontjában 
áll a csíksomlyói búcsú. Az írt források szerint a csíki székelyek 1567. pünkösd szombatján 
hitük védelmében hadra keltek a vallásilag türelmetlen János király (Zápolya János 
Zsigmond) ellen és a Hargitán győzelmet arattak. E k k o r megfogadták, hogy a négy 
gyalogórányira levő Somlyón ezután évente összejönnek. így a történet. Felmerül azonban, 
miért oda, a viszonylag távoli helyre jönnek össze? Miért nem a győzelem helyére, vagy a 
közelebbi templomok valamelyikére? Nyilván Somlyó volt az a tradicionális kultikus hely, 
ahová jártak. Ezt a katolikus „búcsút" azonban nemcsak a katolikusok keresik fel. 
Máshonnan is jönnek, protestánsok is! Milyen emlékezés fűzi a Kárpátokon túli csángókat 
ide? A hely kultikus volta mellett felmerül, hogy a pünkösd a napforduló közeli időpontja, 
ahogy majd látjuk, fohászkodnak is. Máskor nem! Éppen azt írja le a somlyói származású 
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író, hogy pünkösdvasárnap hajnalban — tehát a búcsú után — a csángók felmennek a 
Kissomlyó hegyre. O t t köszöntik a feljövő napot. Híviák a „Szentlelket", a galambot. 
Mindezt a papság tudja, de sem nem vesz részt, sem nem ellenzi. A lefelé jövők a távoli nyírfa 
ágait hozzák, amiért messzebb kell menni. Ezt lengetik. Ezeket a „búcsúágakat" viszik fel a 
templomban levő fából készült, nagy Mária-szoborhoz és- megsimogatják vele a lábát. 
(Vannak, akik más gallyal is teszik, de nem a „hajnaliak"). 

A csíksomlyói dombon a három kápolna! Mögöttük a legendás, fel nem tárt vár helye. Az 
itteni dombra vitte fel régebben a legerősebb diák a híres laboriumot, a kast. Nehéz szerszám, 
nem tudni mitől kapta a formáját , a nevét? A körülvivő neve felkerült a dicsőségtáblára. Ma 
is ott van. 

A katolikus „búcsújáró" hely legmegbecsültebb ereklyéi közé tartoznak a „székelyek 
szent kövei" (!). Ezeket a gondos ferences atyák nem hagyták elkallódni. A templomukba 
helyezték el kapubálványnak, kerékvetőnek. Jól meghagyva a sekrestyésnek, hogy vigyáz-
zon rá juk! O t t látható a templomban, mindket tő a bejárat közelében. Mindenki úgy tudja, 
hogy pogány kori áldozati kövek. A raj tuk levő szimbólumok és a kígyó rajza jóf látható. 
Ezek az áldozati kövek a Kissomlyóról kerültek ide. A Kissomlyó és a kegyhely a csak 
magyarul érthető Boldogasszony, Nagy boldogasszony helye! Itt fordították pogányról 
kereszténnyé és kedves Mária-kultusszá az ősi helyet. Mikor a Hargitán győztesek ezt a 
helyet fogadták meg, miért jöttek ide? Itt lehetett imádkozni Boldogasszony anyához, az 
Isten anyjához. Talán Babba Máriához? A legyőzöttek nem hittek benne, ö k nem tisztelték 
így Máriát! 

Ki a Babba Mária? A csángók közt él ma is ez a kifejezés! Szerintük a Babba szépet jelent. 
Ezt azonban leginkább csak Szűz Máriára mondják, Jézus anyjára. Vagy legalábbis egy 
misztikus Istenanyára, ö a Nagyasszony, a Boldogasszony. Mint az öreg Csilip Katalin 
mondta : 

Babba Mária 
Vidd el a nagy adót. . . 

Amikor rossz volt az idő, vagy amikor vihar jött, menydörgöt t : 
Haragszik Babba Mária! 
vigye el a vihart, hogy 
az áldott Nap 
mégegyszer felsüssön! 
Van azonban olyan változat is, hogy nem Szűz Máriára mondják, hanem a Holdra . így is 

nevezik. Feljövetelekor hozzá imádkoznak, míg reggel a felkelő Naphoz . Mindig kelet felé 
fordulva. Az emberi létre legnagyobb befolyást gyakorló két égitest nemcsak szerepel Erdély 
címerében, hanem mindket tőnek tisztelete még ma is él e föld népében. 

Dr. Z. Szőke Pál 

Mire emlékeztetnek 
a jászkunsági nádoroszlopok? 

A jászberényi N á d o r utcában egy jeltelen, fehér márványból készült, karcsú obeliszk 
magasodik, melyet a helyi lakosság nádoroszlopnak nevez. Azt már kevesen tudják, hogy a 
karcagi Kossutn téren levő Petőfi-mellszobor talapzatát is egy hasonló „nádoroszlop" 
köveinek felhasználásával alakították ki. Mind a jászberényi, mind pedig a később átalakított 
és eredeti funkcióját elvesztett karcagi emlékművet József nádor jászkunsági látogatásait 
követően állították fel. O lyan eseményekre utalnak tehát, amelyeket az utókor már elfelejtett 
ugyan, de a maguk korában a Jászkunság egész népét lázba hozták. Az egyszerű a lföldi 
pásztornak és földművesnek életre szóló élményt jelentett a nádor színpompás fogadtatása. 
Az ezzel kapcsolatos káprázatos ünnepségekre és mulatságokra késő öregkorukban is 
szívesen visszaemlékeztek, mint olyan rendezvényekre, melyek színt és változatosságot 
vittek nehéz munkában elfásult életükbe, némileg oldva a mindennapok egyhangúságát. 
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