
A PaprikaMolnár Kft-rõl
Fûszerpaprika-termelõ és -feldolgozó családi vállalkozás vagyunk, a hagyományos szegedi tájkör-

zet szívében, Szegedtõl 10 km-re mûködünk.
Évente minimum 5 hektáron termelünk fûszerpaprikát és szerzõdéses kapcsolatban állunk több mint

50 termelõ családdal, akiknek jelentõs része a dél-alföldi régióban termel fûszerpaprikát. Feldolgozó-
üzemünkben a nyers paprikát utóérleljük, hogy minõségi értékei kiteljesedjenek, majd szárítjuk, õröl-
jük és a vevõk igényeinek megfelelõen homogenizáljuk. Feldolgozóüzemünkben bérmunkát (szárítás,
õrlés, homogenizálás, csomagolás) végzünk élelmiszeripari vállalkozásoknak, forgalmazóknak, kister-
melõknek.

Saját márkás termékeinket (szegedi paprika édes és csípõs, I. és II. osztályú fûszerpaprika-õrlemé-
nyek, köztük csemege és édesnemes paprikák, és ételízesítõk) éttermekben, regionális kiskereskedelmi
hálózatokban és nagykereskedelmi egységekben értékesítjük.

A hagyományok és a szakma iránti elkötelezettségünkre jellemzõ, hogy telephelyünkön, a Röszkei
Paprika Parkban 2008 óta kiállításon mutatjuk be a fûszerpaprika származását, felhasználását és értéke-
it, a paprikakutatás történetét, a hagyományos és modern feldolgozás technológiáját és eszközeit, a
magvetéstõl az õrlemény elõállításáig.

Molnár Anita

Források. Bálint Sándor: A szegedi paprika. Budapest, 1962; a Röszkei Paprika Múzeum dokumentumai.

Duális billentyûzet és rovásírás
A magyar vagy más szóhasználattal: hun rovásírás hosszú ideig csak a kéziratos és nyomtatott kere-

tek között létezett. Írógépen nem írtak rovásbetûkkel, nem is fejlesztettek ki ilyen betûkészletet. A
számítógéphasználat rohamos térhódítása viszont megváltoztatta a rováskedvelõ társadalmi rétegnek,
csoportnak a szokásait is. Nagyjából négy évtized alatt, az 1970-es évektõl a 2010-es évekig kialakult a
rovásírás nemzetközileg elismert számítógépes betûkészlete. A 2015-ös évben az Unicode jelek közé is
bekerültek a különbözõ rovásjelek. Igaz, hiányosan, a teljes rovásjelkészlet rovására, de a nemzetközi
eredmény mégiscsak fontos lépésnek tekinthetõ a rovásírás kultúrtörténeti jelentõségének elismertetése
útján. Ehhez a kezdeti jelfelhasználói és programozói rováskultúrához számos egyéni próbálkozás kap-
csolódik.

Az elképzelés egy olyan számítógéprõl, amellyel mind a megszokott latin betûs szövegek leírhatók,
lejegyezhetõk, és a rovásírásos betûk is mûködtethetõk, több programozással foglalkozó informatikus
elképzelése volt. A megoldások is – akárcsak a XIX. század utolsó évtizedeiben a telefon (Edison és
Bell), vagy egyéb, egyszerre többek által föltalált eszközök esetében – szinte egyidõben láttak napvilá-
got. A rovásírás esetében a különbözõ megközelítési módok eltérései inkább a számítástechnikusokat
érdeklik, a gyakorlatba ültetett megoldások viszont egy egész érdeklõdõ hagyományõrzõ és a rovásírást
használõ közösségnek szólnak. E rovásprogramok életképességérõl, túlélési esélyeirõl, folyamatos al-
kalmazásáról a felhasználók köre fog dönteni.

A Hunicode nevû duális billentyûzet egy fiatalember teljesítménye, aki valamikor régen, még gyer-
mekkorában a családban hallott a rovásírásról, édesapja emlékezéseiben bukkant föl többször ez a szó.
A dálnoki templom kétsoros rovásírásos emléké-
nek fölbukkanása nagy élménye volt Erdélyben
többeknek. Errõl a váratlanul felbukkant rovás-
emlékrõl hallott még gyermekként részleteket.

Az 1977-es földrengéskor a templom hom-
lokzatának belsõ vakolata megomlott, a számos
egymásra rakódott (bõ egy centiméter vastagsá-
gú) mészfestékréteg levált a templom kõfalától,
szabaddá téve az addig senki által nem látott, leg-
alább 100–150 éve bemeszelt feliratot. Az egy-
kor a helyszínen készített lehetõleg legpontosabb
és részarányos rajz szolgált az összes további saj-
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tómegjelenés alapjául. (A kutatás a mai napig több megfejtésváltozat között ingadozik. Ugyanakkor a
különbségek ellenére elfogadja a szöveg, vagy szövegtöredék magyar nyelvûségét.)

A rovásemlékek egyre szélesebb körû ismeretébõl, a hiteles emlékekbõl kirajzolódó – idõközben so-
kak munkásságának köszönhetõen egységessé váló – rovásábécé és a számítógépes technikai tudás pá-
rosultak. Végül pedig egy újszerû billentyûzet-használat elképzeléséhez vezették Lengyel Botondot, a
Hunicode rovásírás-kiosztás tervezõjét. Szabad idejében foglalkozott sokat a kérdéssel, a mûszaki lehe-
tõségek oldaláról megközelítve azt: hogyan oldható meg egy használói billentyûzeten, „keyboard”-on a
megszokott latin betûs írás mellett egy második írás lehetõsége, úgy, hogy a régi, klasszikusnak számító
latin betûs ne zavarja az új kiegészítõ betûkészletet, és fordítva. A megoldás sok évet váratott magára.
Kifejlesztõje egyéni utat járt be, nem az Unicode szabadalmaztatást kezdeményezõk – vitákkal, szemé-
lyes különállásokkal tarkított – útját.

Számára az volt a kérdés lényege, hogyan lehet egymással összeegyztetni két olyan különbözõ betû-
készletet és billentyûzetet, mint a QWERTY (vagy mint annak Magyarországon használt QWERTZ tí-
pusú betûváltozata) és a rovásirásos billentyûk. Hogyan feleltethetõ meg egymásnak az új alapokra
épülõ, nyelvileg az angolnál vagy németnél sokrétûbb, mert több betûs rovásírásos és a szokványos la-
tin betûs változat. A meglevõ és a megálmodott billentyûzet nehezen volt párosítható. A számos lényegi
és rendszerbeli eltérés áthidalása, egyik írásjeltípus megfeleltetése a másiknak – ez volt a legnagyobb
kihívás a duális rendszerû billentyûzet megtervezése során.

Érdemes felidézni a középkori, fönnmaradt rovásírás ábécék közül a Nikolsburgi ábécét, amelyrõl
mint forrásról, mint adatról meg kell említeni, hogy elsõ és legteljesebb lejegyzett rovás-ábécénk. „Az
egy oldalnyi írás egy pergamenlapon található, mely egy 1483-ban kinyomtatott könyv hátsó lapjaként
õrzõdött meg a Dietrichstein hercegek könyvtárában a Csehországhoz tartozó (németül Nikolsburg) vá-
rosában. A Dietrichstein-könyvtár 1933-ban árverésre került Luzernben s ez alkalommal a Magyar
Nemzeti Múzeum megvásárolta, jelenleg az Országos Széchényi Könyvtárban található.” (A magyar

nyelvû wikipédia ismertetõ szövegébõl.)
A betûk felsorolása lehetõséget ad egy fontos

írástörténeti tény kiemelésére: az 1483-mas ábécé
kétharmada, azaz harminc betû teljes értékû ma-
gyar/székely betûnek számít a mai felfogásunk
szerint összetett jelnek (betûkombinációnak) te-
kinthetõ 16 jellel szemben. Vagyis már a XV. szá-
zadban nyilvánvaló volt, hogy rovásírásunk a ma-
ga 46 akkor lejegyzett jelével már a XV. században
nagyobb betûkészlettel rendelkezett, mint az Euró-
pa által megörökölt latin betûkészlet a maga 26
alap-írásjelével. Ennek betûibõl indult ki jelen szá-
mítógépes fejlesztés is.

A duális betûkiosztás végül két változatban va-
lósult meg. Egy erõteljesen a magyar nyelv hang-

és betû-gyakoriságához igazodó, minden eddigi billentyûzettõl eltérõ, teljesen új QDSIRM-típusú és
elnevezésû betûkiosztásban, amely inkább a rovásírás szerelmeseinek nyújthat valóban és lényegében
újat. Ez a jelenlegi rovásírásos programok közül a legteljesebb mértékben vette át a korai ábécék (pl. a
nikolsburgi) betûkészletét. Ezzel párhuzamosan egy QWERTY-alapú rendszerben is megvalósult,
amely a rovásírást igazítja az angolszász területrõl elterjedt, világhódító billentyûkhöz. Mindkettõ a ki-
fejlesztett duális billentyûzetkiosztás alapelvére épül, és mindkettõ a teljes, a ránk, a ma nemzedékére
hagyományozódott rováskészletet építi be a számítógépes rendszerbe.

A nikolsburgi rovásírásos ábécé volt az elsõ tudományosnak tekinthetõ, történelmileg hiteles, és a
mai egységes rovásábécé alapjául szolgáló jelrendszer. Ennek beépítése mellett a programozás során
azonban mind a QDSIRM, mind a QWERTY változatban figyelembe kellett venni a Telegdi János
Rudimentájában fennmaradt rovásos jelrendszert is. E második jelrendszer 1598-ból származik, máso-
latban maradt fenn (negyedkézbeli másolatban – írja Sebestyén Gyula). Szerzõje alaposan és legjobb
tudása szerint elemzi a rovásírás logikáját, felépítését, példaszövegekkel igazolja állításait, ábécéjét a
XX. századi kutátásnak kellett példaanyagából összeállítani. (L. Németh Gyula 1934-es munkájában
rendszerezve.) A Rudimenta sajátos magyar ö–je es ü–je kiváló alapot szolgáltatott a ma már kötelezõ-
en megkülönböztetendõ két hang: az ö és õ, valamint az ü és û rovásjelként történõ, számítógépes
megjenítéséhez, kialakításához.
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A két kifejlesztett változat így
már a mai teljes betûkészletet tartal-
mazza. A kettõ lényegbevágó különb-
sége az, hogy az angolszász nyelvterü-
let QWERTY alapú betûkiosztása in-
kább az általános érdeklõdési körnek
szól, és annak általánosabb igényeit
elégíti ki. A program a legnagyobb
mértékben alkalmazkodik a megszo-
kott, általánosan használt, amerikai típusú billentyûzetekhez. Ez az elsõ, könnyebb változat a
QWERTY alapú billlentyûzethez símul. Betûsora valójában az éledõ rovásos írásbeliséghez, a hagyo-
mány ébresztéséhez és fellendítéséhez nyújt olyan értelemben segítséget, hogy a meglevõ lehetõségek
körét rendszerszinten bõvíti és ugyanakkor a nemzetközi billentyûzeteken is lehetõvé teszi a rovásbetûk
használatát. Ehhez nem szükséges nagy számítógépes átállás, mindössze egy sajátságos segédprogram
letöltése szükséges hozzá a www.hunicode.hu honlapról.

Ezzel szemben a teljes betûkiosztást (mind a QWERTY, mind a QWERTZ kezdetût) felbontó és a
billentyûzetet teljesen átrendezõ jellegû magyarított rendszer annyira újszerû, sajátságos az újonnan ki-
dolgozott QDSIRM-betûkiosztásával, hogy a rovásírásnak egy teljesen új rendszerû felfogását ülteti át
a technika segítségével a modern írógépnek is tekinthetõ számítógép-billentyûzetre.

Ezzel a kettõs változtatással: a rovásírásra való váltás képességével és a betûkiosztás évtizedek
(egész évszázad?) óta megváltoztathatatlannak tekintett rendszerének az átrendezésével, amelyet egy-
szerre, szimultán megoldásban kínál – egyúttal egyfajta íráskönnyítõ, gépelést támogató feladatot is
magára vállalt.

Ugyankkor a feladat – amely a régi rendszert teljesen felborító jelen megoldást nyújtja – válaszlehe-
tõség a gyors és hatékony gépírás még gyorsabbá, még hatékonyabbá tételéhez. (A gépelési hatékony-
ság javítása akár nyelvészeti kutatásoknak is feladata lehetne.) Mert az újításszerû kiosztás, meglehet,
mindössze az elsõ lépése lesz egy, a magyar nyelv szelleméhez jobban igazodó, a betûgyakoriságot ala-
posabban figyelembe vevõ késõbbi, végleges változat kidolgozási folyamatának. De egy útnak indított
legelsõ, teljességre törekvõ próbálkozás nélkül nehezen lehetne magát a hiányosságot mint leküzdeni
valót célba venni mindaddig, amíg a kérdés valamelyest a figyelem központjába nem kerül.

Ez a változat (nevezhetõ akár szakmai vagy íráskönnyítõ változatnak is, hiszen tervezõje is ennek a
gondolatmenetnek a jegyében helyezte át a különbözõ betûket új helyekre a billentyûzeten) egy jóval
bonyolultabb rendbe sorozódik be, mind az átállást (a betûk helyét), mind a vele járó megszokottságot
illetõen. A hiteles rovásírásos emlékek betûit és ligatúráit dolgozza egységes rendszerbe. Teljesen új,
mégis meglepõen könnyen átlátható és – tervezõje reményei szerint – elfogadható idõn belül begyako-
rolható, elsajátítható változat.

Elképzelhetõ, hogy az edddigi rovásírásos leletek közül a megfejtetlenek, egy teljesen digitalizált
rendszerben olyan új módszerekkel lesznek elemezhetõk, amelyek segítségével akár új felismerésekhez
is vezethetik a kutatókat. Ugyankkor a rovásírásos emlékekkel, hitelességükkel szembeni kétely, távol-
ságtartás vagy tétovaság, bizonytalanság eloszlatására is alkalmas lehet ez a szakmailag alaposan át-
gondolt program. A modern technikával megörökíthetõvé, mindenki számára elérhetõvé teszi az õsi ro-
vásírást.

Benne lehetséges lesz a latin betûs szövegírás mintájára, mindössze a segédprogram telepítésével
hasonló módon rovásírásos szövegeket is írni a billentyûzeten. Nyilván, a latintól eltérõ felépítésû ro-
vásírás néhány változtatást mindeképpen szükségessé tett. A megszokott betûk leütése nem lehet gond,
nem is lesz az: aki az a-t üti le, az az a-t fogja olvasni (latin a-ként vagy rovásírásos -ként) A kétjegyû
betûk írása lesz újszerû és válik egyszerûbbé. Aki pl. cs-t üt le a latin ábécén, annak a rovás ábécében is
cs-t, vagyis a -t kell leütnie. A három sorban elhelyezkedõ betûk új csoportokba rendezõdnek, amelyek
a betûk jellege szerint létrehozott csoportok. Az elsõ látásra meghökkentõ ez a beosztás: teljesen más-
hol vannak az írásjelek, nem a mindennap használt, régi megszokott helyükön.

A magánhangzók például hangrendi sorba igazodnak, a magasak a számító- vagy írógép képzeletbe-
li közepétõl balra, a mély hangrendûek attól jobbra, így a hangzóssági szempontból tiszta hangrendû
szavak vagy a „gépíró”, a számítógépen író jobb- vagy a balkezet veszik erõteljesebben igénybe.

Az ékezetes betûk egységesen az AltGr és a megfelelõ betû leütésével jelennek meg. Így az AltGr és
az a együtt adják az á-t stb. Egyébként két AltGr-gomb található a billentyûzeten, hogy lehessen csak
jobb- vagy csak bal kézzel is ékezezes betûket írni. A kétjegyû mássalhangzók a billentyûzet jobb olda-
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lára kerültek – ennek technikai és rovásos nyelvhasználati okai vannak. Az összes használati utasítás,
az Alt, Ctrl stb. billentyûinek elnevezése is megváltozott. Értelmes, odataláló magyar szavak vagy rövi-
dítéseik veszik át az angol szavak helyét (a magyarítási szándék jeleként). Az elnevezések magyarítása
is célja volt a programozónak.

A részeltezett QDSIRM-változat hamarabb elkészült, mint a QWERTY-s változat. Ez utóbbi kifej-
lesztése – minden sikeres, elõzetes munkálat ellenére – egész hónapnyi idõt igényelt, a decemberi ün-
nepkör elejére lett meg. Kifejlesztõje a számítógépes programot december 24. hajnalára fejezte be,
ahogy említette, „úgy nagyjából hajnali fél három körül”. Akkorra sikerült számítógépes nyelven kife-
jezve: „becsomagolnia”. Így került föl szabad letöltésre a világhálóra 2015-ös karácsonyi ajándékul a
rovásírást kedvelõk számára.

Az érdeklõdõk minden további részletet megtudhatnak a www.hunicode.hu honlapról.

Gelley N. Ferenc

Thököly Imre udvara Lõcsén1

(1683. február 20., 1683. március 7.–április 30.)

A felvidéki városok hûségesküjük letétele után számíthattak Thököly személyes megjelenésére is,
amikor a fejedelem maga is bevonult a hûségére tért városba és ezen alkalommal a város elöljárói és
polgárai elõtte is letették a hûségesküt. Lõcsét 1682. szeptember 2-án vették át Thököly biztosai, Szir-
mai Péter és Komjáty István. Szeptember 12-én Lõcse új parancsnoka toporci Görgey János lett.2 Gör-
gey már október 8-án Thököly parancsolatára és a Szepesi Kamara leveleire tekintettel küldött tájékoz-
tatást Lõcsérõl.3 Görgey egyik fontos feladata a Thökölytõl elpártolt emberek, és azok vagyonának fel-
kutatása volt. A lõcsei parancsnokság miatt Görgeynek sok irigye lehetett, mert levélben vádolták, hogy
nem végzi megfelelõen a munkáját. Budaházy István panasza viszont arról tanúskodott, hogy Görgey
végezte a rá bízott feladatokat, mert Budaházy jószágát elhajtották, és igazságot követelt.4 Görgey Já-
nos, Lánczy István és Száraz György az otthon maradt nemeseket rendelték maguk elé, az elpártolók-
nak csak a városban talált javait szerezték meg, a városon kívülieket nem.5 Száraz György azonban be-
tegsége miatt keveset vehetett részt a rá bízott feladatokban.6 Helyette is Görgey János végezte lelkiis-
meretesen a munkát. Pálfalvai Jánost faggatta Thököly késmárki és savnyiki pénzbeli és egyéb javairól,
illetve köntöseirõl, amiket még egykor vittek el. A Thököly-javakat a néhai Horváth Christoph helyezte
el, de Pálfalvai hollétükrõl már semmit nem tudott.7

1682. október 26-án Géczy István udvari fõkapitány 100 lóval érkezett Lõcsére, s onnan Munkácsra
igyekezett, hogy Zrínyi Ilonát Kassára kísérje. Lõcse hat fogatot adott és hat lovat Géczy alá.8 Géczy
udvari kapitánynak 1683. október 28-án Lõcsérõl visszajövetelekor, és november 17–18-án is a fejedel-
mi elszámolás szerint lovai számára adtak zabot két napra.9 A zab-számadás szerint Géczy Istvánnal
egy lõcsei doktor is Munkács felé tartott.10 Az ekkor már várandós Zrínyi Ilona Thökölynek írt levelé-
ben éjszakai hideglelésrõl írt és hogy valóban rosszul érzi magát.11
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1 A jelen tanulmány 2015. január 26-án a Tér, idõ, közösség címû konferencián hangzott el, Tornalján.
2 Hain Gáspár: Szepességi avagy lõcsei krónika és évkönyv a kedves utókor számára. Magvetõ Kiadó, Bp.,

1988. 454–456.
3 Thököly-szabadságharc levéltára. Szepesi Kamara levelei. 1682. okt. 15. Lõcse, Görgey János.
4 Thököly-szabadságharc levéltára. Szepesi Kamara levelei. 1682. okt. 16. Lõcse, Budaházy István.
5 Thököly-szabadságharc levéltára. Szepesi Kamara levelei. 1682. okt. 17. Lõcse, Görgey János.
6 Thököly-szabadságharc levéltára. Szepesi Kamara levelei. 1682. okt. 21. Lõcse, Görgey János.
7 Thököly-szabadságharc levéltára. Szepesi Kamara levelei. 1682. nov. 2. Lõcse, Görgey János.
8 Hain i. m. 457.
9 MNL OL, G2-es szekció 1683. évi erogatio.

10 MNL OL, G2 szekció: „Zabnak erogatioja Lõcsei doktor úr Munkácsra vitelekor adtam vissza hozásakor 2–2
zab.” Kassai super perceptis erogatis introscriptis victualibus 1682. okt. 24.–1683. július 1. Th. 52. számozott
oldal.

11 MNL OL, G2 szekció Zrínyi Ilona Thököly Imrének. Év nélkül.


