FERENCZI Sándor

A tászoktetõi székely (?)
rovásírásos sziklakarcolat
(1938)
(A közlésrõl)
A jeles tudós jelentõs, kiadatlan hagyatékából fia, FERENCZI István választotta
ki és gondozta a kéziratot. A szövegközi
ábrautalásokhoz tartozó képanyagot l.
KOVÁCS, 1914. A tászoktetõi (Gyergyóditró) sziklarajzok-írásjelek kérdése
FERENCZI Sándort, aki a székely rovásírásnak is ismert szakértõje volt, már
jóval korábban is foglalkoztatta (l. pl.
egy 1931-beli könyvismertetõjének rövid
utalását). A Ditróhoz tartozó fennsík
1913-ban felfedezett emlékeinek eredete,
kora mindmáig tisztázatlan. Már KOVÁCS István, legrészletesebb leírójuk
legalább három csoportjukat különbözteti meg. Az emlékeket BAKÓ Géza tárgyalta utoljára (SCIV), a legrégebbieket
1968-ban neolitikum végi rajzolatoknak
valószínûsítve, illetve a KOVÁCS által
6–10. századinak becsült második, írásjeles csoportot 1962-ben 9–10. századi,
dunai bolgárnak értékelte. A harmadik
csoport legfeljebb néhány száz éves, más
kérdéskör. FERENCZI Sándor a második
csoportot kívánta a ’30-as évek végén
újra a figyelem elõterébe hozni, tekintettel arra, hogy a nikolsburgi rovásábécé
közlése nyomán értelmezésük lehetõsége
éppen akkor jelentõsen megváltozott.
Elemzése, amelyrõl legutóbb (1997)
kisebbik fia, FERENCZI Géza tett
említést a székely rovásírásos emlékeket
összefoglaló könyvében, két lehetõséggel számolt: a dolgozat tárgyalta betûcsoport esetében nem zárható ki egy magyar
nyelvû, a székely betelepedéshez köthetõ

feloldás, de a török nyelvészeti elemzés
nélkülözhetetlen. Székely vagy ótörök
népcsoporthoz köthetõ, 12–13. századra
valószínûsíthetõ a keltezése, a Tászoktetõ pedig a zsidó vallással kapcsolatos
kultikus helynek tûnik. Szerzõ nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy az
emlékek tudományos jelentõsége mindkét esetben nagy. A kézirat közzétételét,
gondolatainak felelevenítését annál is inkább fontosnak találjuk, mert a közelmúltban közeli térségbõl (Kelemenhavasok) újabb hasonló emlékek felfedezését jelezték. Másrészt, a Tászok-tetei
emlékeket már 1942-ben közös kutatási
tervébe vette fel a Székely Nemzeti Múzeum és az Erdélyi Tudományos Intézet,
ennek tudomány- és intézménytörténeti
tárgyalása, valamint az emlékek késõbbi
sorsa mindenképpen külön tanulmány
tárgyát kell, hogy képezze. (A szerk.)
*
Az (elsõ) világháború kitörését éppen egy évvel megelõzõleg egyes lapokban a székely értelmiséget
rendkívül felizgató napi hírek jelentek meg. Hogyne,
hiszen nem kevesebbrõl szóltak, mint arról, hogy a
gyergyóditrai határban levõ sziklákon egész könyvtárra való „hun–székely” írásos feliratokat találtak!
A hírek nagy port verének fel. Sokan foglalkoztak velük, tõlük remélve a székely õstörténet akkoriban nagyon megtépázott becsületének helyreállítását.
Azonban hiába. Már az elsõ – tudományos folyóiratban
megjelent – ismertetés is teljesen kiábrándítólag hatott.
Az emlékek felfedezõje, KÉMENES Antal1 ebben
ugyanis díszítéseknek nyilvánítá a karcolatok javarészét, mert csupán hellyel-közzel találhatott olyan
bevésett jegyeket is, amelyeket – 27, többé-kevésbé
eltérõ alakváltozatot különböztethetve meg közöttük –
elõbb (113. l.) a székely tulajdonjegyekhez feltûnõen
hasonlítóknak, utóbb (117. l.) pedig a székely rovásjegyek vonásait tükrözõknek mondott. Egyik kövön,
minden díszítéstõl függetlenül, végül sornyi írásra
bukkant. Ennek jegyei, szerinte, az õsi székely
rovásírás betûalakjaival is megegyezni látszanak.
Helyesnek tetszõ érveléssel bizonyítá, hogy – noha
alakilag megegyeznek – a vésetek és karcolatok mégsem tulajdonjegyek. Mivel végül más kivezetõ utat
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nem tudott, e jegyeket a mongoldúlás alatt ide felmenekült és bizonyos ideig azután is odafenn maradt
székelyeknek tulajdonítá, s õsi székely emlékeknek,
szabatosabban: õsi temetõ emlékeinek és egyes elõkelõbbek sírköveinek tartá.
NAGY Géza viszont – miután az elõbbi cikkhez írt bevezetõ soraiban2 elmondotta CSUTAK Vilmos
és LÁSZLÓ Ferenc véleményét, hogy a jegyek tulajdonjegyek – az ún. „Salamon Pecsétje” gyakori ismétlõdése alapján inkább a szombatosoknak tulajdonítá
a karcolat készítését, bár Salamon pecsétjének ördögûzõ
jegyként is való használata következtében nem tartá lehetetlennek azt sem, hogy a karcolatok kincskeresõktõl
származnak. Korukat az egyik számszeríj alakja miatt a
XIV–XV. század fordulója körülre tevé3.
Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának megbízásából KOVÁCS István dr. utazott ki a
hely színére s ott alaposan megvizsgálta, felmérte, lefényképezte, lepacskolta az emléket. KOVÁCS azt állapítá meg, hogy ezeknek a régóta írott kövek néven ismert
sziklakarcolatoknak, véseteknek és faragatoknak egyrésze
rendes nyomtatott latin betûkbõl alkotott monogram és
római szám (vö. 1. kép 2. és 3. á.), más része, noha akadtak közöttük a nagyszentmiklósi kincs akkor még megfejthetetlen feliratainak egyes betûalakjaira emlékeztetõ
jelek is, mégis inkább különbözõ varázserejû, vallásos-jelképes vagy sajátságosan alkotott tulajdonjegyek, esetleg
éppen teljesen képzeleti karcolatok. Legtöbbjüknek sem
korát, sem rendeltetését, sem népi hovatartozását nem
állapíthatta meg biztosan: egyrészt az egyes karcolatok
nem eléggé jellegzetes volta, másrészt rendkívül bonyolultan szerte-szétágazó kapcsolataik miatt.
A részletek felõl élénkebben érdeklõdõ mindezeket gondosan feldolgozva megtalálja KOVÁCS
István dr. mintaszerû beszámolójában4. Ámde most,
amidõn JAKUBOVICH Emil dr.5 nagyon tanulságos
magyarázatok kíséretében közölte a tavalyelõtt felfedezett nikolsburgi rovásjegysort és ennek a XV. század
derekáról származó, eddigelé legrégibb s így bizonyára
legtöbb õsi vonást megõrzõ rovásjegyei – a TELEGDIféle rovásjegysorral szemben – bizonyos részletekben
feltûnõn közelednek a Tászoktetõ egyes sziklakarcolataihoz, és amidõn fõként NÉMETH Gyula dr.6 nagyon gondos és alapos kutatásai meglepõ biztonsággal
igazolták mind a székely rovásírásnak, mind a besenyõ
ábécének nemcsak egymáshoz való közeli rokonságát,
hanem a közös türk õsbõl való leszármazásukat is, nagyon is helyénvaló a kutatások mai állapotának megfelelõn felelevenítenünk azt a kérdést, amit KÉMENES
– leveleivel és napi híreivel szemben – csak igen óvatosan vagy inkább határozatlanul érintett, NAGY meg
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KOVÁCS az alaposabb kutatások és rendszeres ásatások megtörténtéig, a tudomány az idõbeli felfogásának
megfelelõen inkább csendesen mellõzött: vannak-e
székely rovásírásos jegyek ezek között a sziklakarcolatok között vagy sem?
Láttuk már, KÉMENES megjegyzése szerint
(113. l.) az egyik kövön, a többitõl feltûnõen eltérõen:
minden díszítéstõl függetlenül sornyi írást talált, és ennek egyes jegyei, szerinte, nemcsak a székely tulajdonjegyekkel, hanem az õsi székely rovásírás betûalakjaival is megegyezni látszanak. A sor rajzát a 114. l. 2a
ábrájában mutatta be, rajza azonban nem hû.
KOVÁCS leírásában (237. l.) I-nek sorszámozta ezt a követ (l. 1. és 2. sz. képet). A faragatlan terméskõ hossza 107 cm, dél felõli magassága 80 cm.
Keleti oldalán bányászcsákány-szerû szerszámmal
AHP betûbõl álló monogramot s utána ugyanolyan
faragású ferde egyenest talált (1. kép. 2.); északi sarkán
szintén az elõbbi eljárással készült XII számot, déli
oldalán pedig az 1. kép 1. ábrája alatti karcolatokat;
ezeket egyébként 2. sz. éles fényképben is bemutatja.
Utóbbi karcolatok az elõbbi faragottaknál kevésbé
erõsen mélyednek be a sziklatömbbe s vonalvezetésük
is határozatlanabb, ingadozóbb.
Az f) alatti kampós-kereszt azonban – mint
KOVÁCS is írja – mélyebb a déli oldal többi karcolatánál. Minthogy a LÁSZLÓ Ferenc dr.-tól éppen
Ditróban gyûjtött tulajdon- és fajegyek között feltalálható a többi köveken levõ, mélyebben karcolt többi
nyitott mintájú és egyszerû vonalú jeggyel együtt,
inkább tulajdonjegynek véli (251–252. o.), sõt határozottan hozzáteszi még azt is, hogy betû-jellegétõl
bátran el is tekinthetünk (253. o.).
A kettõs vonallal alkotott e) alatti keresztalak
betûjellegétõl – úgy véli KOVÁCS – szintén bátran
eltekinthetünk (253. o.). A fénykép alapján – figyelve
arra, hogy egészen más jellegû karcolat: a függõleges
vonalak csak alig sejthetõk, vízszintes vonalai jóval
szélesebbek, az egész kevésbe éles, sokkal elmosódottabb – hozzátehetjük azonban azt is, hogy valószínûleg
régibb karcolat; semmi esetre sem egykorú a többivel,
azaz éppen úgy nem tartozik hozzájuk, mint az elõbbi
kampós-kereszt. Ámde ebbõl a karcolatból talán még
mást is megállapíthatunk. Ha ugyanis gondosan megfigyeljük a vízszintes vonalakat, azt vesszük észre, hogy
ütések vonalai ezek, nem a vízszintes vonal hosszában
haladnak, hanem arra keresztben. Úgy tehát, ahogyan
akkor faragják a követ, amikor a már bevésett betûket
akarják eltüntetni a kõrõl. Hogy igazán ezt szándékozták-e, nem állíthatom határozottan, ámde a legnagyobb
valószínûséggel valóban ez történt.

Az ilyenképpen magukra maradt többi karcolatokról KOVÁCS azt jegyzi meg, hogy ezek esetében
sor-alakításra való törekvést figyelhetünk meg, sõt –
hallgatólag – betûszerû jellegüket is elismerte (253. l.).
Alaposabban azonban nem elemzé azokat, hanem
részben (a–c) a nyitott mintájú, egyszerû vonalú, részben a kettõs vonalú karcolatok között említett velük néhány egyezõ alakú karcolatot.
Vizsgáljuk meg most mi is, de a KOVÁCS
idézte, távoli összehasonlító anyag helyett vessük össze
a székely rovásírás rovásjegyeivel.
Az a) alatti magános, rézsútos vonal esetleg
csak kísérlet. Ámde a b) baloldali függõleges vonala
tökéletesen megfelel az sz, a b) baloldali, felül kis oldalszakállú függõlegese pedig a t fordított rovásjegyének7. Megtörténhetik azonban, hogy a ferde elsõ
vonal szintén sz, de viszont, tekintve, hogy ez a vonal
jobbra, felfelé éppen jobboldali függõleges felsõ csúcsának irányul (csak lekopott ez a része?) még a meglevõ rész mélyebb volta ellenére is megeshetett az is,
hogy össze kellett volna érniök; ebben az esetben pedig
az s hang rovásjegye! – Az sem lehetetlen: kettõs vonallal szándékozták vésni ezt is. Ekkor ez a kettõs függõleges vonal volna a függõleges szára, a baloldali ferde vonal az oldalvonala, a kis szakáll meg a t összevonásából került belé.
A c) felsõ keresztecskéjében jól felismerhetjük
egy d-(esetleg i-)nek kifelejtett és utólagos betoldás
miatt erõsen megkisebbedett jegyét, ha ugyan nem
egyszerûen az az oka, hogy ez a betû a hajdani
(Jenyiszej-völgyi) írásgyakorlatban mindig kisebb volt
a többi betûnél.
Az alatta levõ karcolat ugyan már nem egyszerû betû, de összevont jegyként még mindig könnyen
magyarázhatjuk. Maga a fõrész (X) a b betûnek felel
meg. A két alsó szárához ragasztott derékszögben megtörõ vonalkák meg egészen nyugodtan azonosíthatók a
nikolsburgi ábécé (3. kép 3. sorának jobbról számított
negyedik) rovásjelével. Ezt mind JAKUBOVICH,
mind NÉMETH az ö rovásjegyének mondja. Hogy ez
valóban így van-e s öbö-t akar-e jelenteni, vagy pedig
esetleg valami olyen különleges összerovás, mint pl. a
nikolsburgi ábécé ‘unk’ vagy a rejtélyes ‘cscs’ összevonása, azon most felesleges vitatkoznunk. A Marsigliféle naptár azonban a b és o rovásjegybõl egészen
szabályosan összevont ‘bo’ jegye határozottan megengedi azt, hogy ilyen egyszerû, alkalmi összerovásra is
gondolhassunk és ne keressünk benne okvetlenül valami különleges összevonást.
A d) jelzésû karcolat lényege egyenlõ a székely rovásírás zs jegyével. (3. kép közbeesõ sorának

bal felõlrõl számított harmadik jegye), csak megbõvült
a vízszintesen keresztezõ vonallal, továbbá az alsó végéhez jobbról csatolt négyszög három oldalával. A
vízszintesen keresztezõ vonalat még felfoghatjuk d-vel
való összevonásként, ámde az alsó véghez csatolt
négyzet három oldalát még összerovásnak sem. Ilyen
részletû – sem egyszerû, sem összevont – jegy nincs a
székely rovásjegysor eddig ismert betûalajai között.
Mindössze egyetlen betû esetében emlékszem
ehhez hasonlóan megtört, szögletes alakra: THOMSEN Vilmos (IDO. 9. l.) szerint az orkhoni türk feliratokon ö-vel vagy ü-vel vagy elöl vagy hátul kapcsolt k
hangnak a jele. Magától értetõdik, hogy ezzel nem hozhatjuk szorosan kapcsolatba, hiszen a kortól, a távolságtól eltekintve, maga az alak sem egyezik, hogy rokonság rögzítésére használhatnók. De talán nem is
szükséges. Amint a fénykép mutatja, elmosódottabb,
kevésbé határozottan bekarcolt. Nem lehetetlen tehát,
hogy nem is tartozik az eredeti alakhoz.
Ámde, ha nem is használhattuk fel az elõbbit,
a Távol Kelet nyújt helyette más útmutatást is. Azt,
hogy, ha eltekintünk az utóbbi, eredetileg esetleg hozzá
nem tartozó részlettõl, akkor az orkhoni türk betûsorban ennek a jegynek a nagyon közeli alakját ( ) leljük
fel. Ennél tökéletesen úgy van meg a keresztezõ vonalka és csupán a függõlegesnek a két rézsútos szár közötti része hiányzik.
Aki tudja azt, hogy soha egyetlen írás sem volt
megváltozhatatlan, merev valami, hanem idõnként a
viszonyok és a különbözõ hatások következtében mindenik hol jobban, hol kevésbé átalakult, az egészen természetesnek találja a következõt: nem történhetett-e
meg véletlenül, hogy éppen a tászoktetei sziklakarcolat
õrzé meg a Kr. u. 680–745 között virágzott orkhoni
türk betûsort meg a székely rovásírás említett jegye közötti átmeneti alakot8.
Az említett orkhoni türk jegynek ugyanis š a
hangértéke. Olyan hangértékû tehát, amirõl feltehetõ s
amirõl NÉMETH (MRI.VII.t.) határozottan vallja is,
hogy a mienknek mind alaki, mind hangtani õse volt.
Az alaktani eltérések nem lényegesek, illetve egészen
természetesnek fogjuk találni, ha megfigyeljük a jelek
használatát. A türk írás eredetileg ti. nem volt rovásírás.
Legalábbis az a körülmény, amire már THOMSEN9
figyelmeztetett, hogy nemcsak függõleges meg ferde,
hanem – ha kevés is, de – vízszintes vonalak is és
aránylag sok ívelt vonal, (méghozzá szabályos körök,
körívek!) vannak közöttük, továbbá, hogy a korábbi,
nagyobb számú s erõsebben tagozott változatok száma
késõbb csökken, ezzel egyidejûleg a jegyek egyszerûbbekké és merevebbekké válnak, egyedül azt vallhat-

275

ja: a türk írás eredetileg nem készült rovásírásnak, hanem csak utóbb, a rovás-készítés kényszerítõ sajátságainak hatására vált azzá.
Jogosan gondolhatunk tehát arra, hogy a türk
jegy eredetileg csupán 2/3-nyi hosszú függõlegese emiatt nyúlt meg a rováspálca egész szélességét átérõ függõlegessé. Meg kellett hosszabbodnia, mivel könnyebb
a rováspálca egész szélességét metszõ függõlegest vágni, mint annál rövidebbet. Figyeljük csak meg apróra a
nikolsburgi rovásjegysort: a rövidebb vonalkák mind
ferde segédvonalkák. Egyedül a ty, aty jegyében van két
– az egész szélességnél rövidebb – függõleges vo-nalka;
ennek esetében is megjegyezendõ azonban, hogy a
rováspálca két szélétõl éppen csak egy-egy kicsikét rótták le. A vízszintes vonal késõbbi eltûntét illetõleg
általánosan ismert, hogy a rovásjegyek „vízszintesei” a
farováskor a rovópálca hosszában haladnak, szálában
pedig mindig nehezebb róni a fát, mint keresztben. Mivel pedig a mi rovásírásunkban ekkor már nem volt meg
a türk írásnak a nikolsburgi zs-vel teljesen azonos alakú
iè-jegye10, egész nyugodtan elhagyhatta ezt a nehézkes
vízszintest, hiszen semmi zavart nem okozott vele.
Jegyünket, az eddig elmondottak alapján nem
kell okvetlenül d zs összevonásnak tartatunk, hanem feltehetjük róla azt, hogy tisztán zs hangértékû s a zs-nek a
késõbbi idõkbõl fennmaradt emléken már nem szereplõ
régibb átmeneti alakja. Egyelõre magától értetõdõleg
csak feltételesen mondhatjuk mindaddig, amíg az újabb
kutatások meg nem erõsítik a róla elmondottakat, illetve
el nem vetik zs mivoltát és hangértékét.
Ha fejtegetéseim elfogadhatók, akkor – természetesen jobbról-balfelé haladva – Zsöböd – ts (?) – tzs
(?) – tszsz (?)-nek kell olvasnunk rovásírásos sorunkat.
Hogy feltétlenül helyes, értelmes-e az eleje s
az utoljából kiugrasztott magánhangzókat miképpen
kell kiegészítenünk, azt nem vitathatom, több nyelvészeti szakismeret kell ahhoz. Ámde azért mégis megjegyzem – anélkül, hogy ebbõl különösebb támasztékot
óhajtanék kovácsolni emellett az önként adódó olvasat
mellett –, hogy ezidõszerint a Zsöböd is lehet éppen
annyira értelmes szó, mint amilyen értelmes a Tászoktetõtõl igazán nem messze s légvonalban feltûnõ sajátságosan majdnem egyenlõ távolban levõ Zsögöd, Bögöz11a, Bözöd község neve, esetleg a mégközelebb,
Ditró déli oldalán folydogáló Güdüc-pataknak vagy
csíki ZSÖGÖN-családnak a neve11b.
A végére pedig – ha a ts olvasatot fogadjuk el
– szintén magától adódik az a-val való kiegészítés. A
török eredetû Tas személynév éppenúgy megvan a
törökben, mint a honfoglaláskori magyarságban is a 12.
század közepéig, sõt szabatos Kõ, Këv(e) fordításban
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aránylag sokáig használták. Személynévbõl alkotott
helynevekben, meg majd az utóbbiakból képzett családnevekben pedig éppen napjainkig fennmaradt12.
Bizonyos azonban, hogy ha a legcsekélyebb értelemmel is, de elfogadható a Zsöböd olvasat, akkor el kell
fogadnunk az egész feliratocskát is, mert hiszen GOMBOCZ nagyszerû megfigyelése szerint a Tas név a törökség kedvelt neve volt. Különösen az összetett szeTaš
mélynevekben gyakori, mikor is vagy elõtagként (T
Bugha–kõbika, Taš Tamir–kõvas?)13, vagy pedig fõAltyn Taš–aranykõ, Aj Taš–holdkõ,
ként utótagként (A
Er Taš–férfikõ)14 fûzték a név másik alkotóeleméhez.
A Zsöböd-tas összetétel egészen megfelel a török gondozásnak, névadó szokásnak (szellemnek), annál is inkább, mert GOMBOCZ említett fejtegetéseibõl – ha a
felsorolt minták számából szabad azok gyakoribb, illetve kevésbbé elterjedt voltára következtetnünk – az is
kitûnni látszik, hogy Tasnak az éppen a miénkkel megegyezõn utótagként való használata volt a törökség
kedveltebb névalakja. Jóllehet GOMBOCZ a magyar
névhasználatból csak egyszerû Tas nevet közöl, a Tassal összetettet nem, ebbõl mégsem következik az, hogy
nem is lehettek, kivált, ha arra gondolunk, emlékezünk
arra, hogy a régi magyar nyelvben számos összetett
személynév van15.
NÉMETH egészen természetesnek találja
(HMK, 279. l.), hogy az Árpád-kori magyarság társadalmában számos török nevet használtak, sõt azoknak szabatos fordítását is fellelhetjük – mint pl. az elõbbi Tas-on kívül Bolmaz-t, magyarul ‘nem valót’-t Numuolou alakban – és hozzáteszi még azt is, hogy „ezek
a nevek a magyar társadalom keretében csak olyan idõben keletkezhettek”, amidõn „a magyarság, legalább is
egyik része, a magyar nyelv mellett a török nyelvet is
ismerte”. További megállapításaiból igen lényeges még
ránk nézve az, hogy a bolgár–török nyelvet az erdélyi
„pogány” fejedelmek, Gyula udvarában még beszélték
is (297. l.).
Utóbbiakból hangsúlyozzunk most egyet s
mást. Az erdélyi „pogány” magyar fejedelmi udvarban
a 10. században még beszélték a bolgár–török nyelvet,
és Erdélyben mind a honfoglalás korában (Apaforcos),
mind a X. század második felében eléggé használtak
török mintára, sõt éppen török szavakból alkotott nevek
is. Az elmondottakból tehát eddig még semmi sem
ellenzi a Zsöböd–Tas név olvasás-lehetõségét. A bolgár–török nyelv elterjedésébõl következtetve az elõbbiekhez legfennebb csupán azt kell még fûznünk: számolhatunk azzal, hogy a Zsöbödben esetleg nem valami tiszta török szavat, hanem mást is, elsõsorban elszlávosodott bolgár–török szavat is kereshetünk. Sõt,

nem is kell okvetlenül Zsöböd-öt kutatnunk. Elegendõ,
ha Zsöb-öt találunk, mivel a -d képzõ – írja NÉMETH
(HMK. 285.1.) – a régi magyar nevekben igen gyakori
becézõ-képzõ, s ez – tegyük hozzá – a háromszéki „Kicsid úr” mondásból ítélve a székelységbõl még ma se
veszett ki; megengedhetjük azt is, hogy a magyarban az
árpá-ból és búzá-ból hasonlóan képzett Árpád és Buzád név (GOMBOCZ–MELICH: Etimológiai Szótár, I,
143–144, 586. l.) mintájára alkotott, de azóta kiveszett
név vala.
A Zsöböd név ismeretlen voltán kívül mindössze két olyan jelenség látszik ellenezni feliratunknak
nem annyira hitelességét, mint inkább régebbi idõkbõl
való származását.
Az egyik az, hogy – a régi általános felfogás
szerint – latin betûs helyesírásunk a zs hangot s-sel jelölte, s csupán SYLVESTERTÕL kezdve kíséreltek beiktatni külön jegyet a zs jelölésére, mégpedig szinte a
XVIII. század végéig nem valami nagy eredménnyel.
(Vö. TMNY, 202, 206; Pais: MNy, 28, 1932, 276. l.)
KNIEZSA István (MNy, 29, 1933, 156. l.)
azonban alapos vizsgálat alapján nemrég kimutatta,
hogy a zs az esetek nagyrészében idegen nyelvi ž helyén áll és amíg az említett hang a magyar nyelv X. századi korszakában még ismeretlen volt, addig a tõle felsorolt latin, olasz, szláv mintákból bizonyos, hogy a XI.
században már meg kellett lennie, vagyis a zs hang magyarban a X–XI. század határán fejlõdött ki. Ámde PAIS
a most idéztem helyen arra is rámutatott, hogy a székely
rovásnaptár a megfelelõ helyen következetesen használta a zs rovásjegyet és ebbõl jogosan következtette azt,
hogy amíg a latin betûs helyesírás a zöngés zs-t igen
sokáig a zöngétlen s jegyével tüntette föl, azalatt õsi írásunk külön jegyet használt rá. Ha most végül felfigyelünk KNIEZSA másik megállapítására: a zs elõször a
magyarban fejlõdött ki, mégpedig az s hasonulásából, és
ha emlékezünk a fennebbiekbõl, hogy a székely rovásírás zs jegye a türk s jegyére megy vissza, feltétlenül biztosnak kell tartanunk mind KNIEZSA, mind PAIS és
NÉMETH következtetéseit, továbbá jegyünk alaki változásával kapcsolatos fejtegetéseimet, végtére, mindennek következéseképpen azt, hogy a X–XI. század fordulójáig semmi okuk sincs kételkedni jegyünk zs mivoltában és helyes alkalmazásában, illetve ha annál régibb volna az emlék, akkor jegyünk türk š < magyar zs
közötti átmeneti árnyalatú hangértékében.
Megfejtésem helyességét látszólag ellenzõ
másik körülmény az volna, hogy SIMONYI óta majdnem az összes nyelvész mind azt vallja: az Árpádok
korában majdnem általános volt a rövid magánhangzóknak a mainál egy fokkal zártabb kiejtése, vagyis

esetünkben ü>öö. Néhányan nem értettek egyet ezzel.
Így MUNKÁCSI Bernát (NyK, 25, 1895, 265. l.; Ak.
Ért. 1895, 4 – 471. l.), SZINNYEI József (NyK, 27,
1897, 243. l.; 43, 1914, 121. l.) azt vélte, hogy az
említett idõbeli ü>öö hangfejlõdés általános volta elesik.
Ámde MELICH János (MNy, 13, 1917, 3 és 47–48) a
fennmaradt minták alapján határozottan leszögezte,
hogy a magyar nyelv a honfoglalás korában nem jelölte
az ö hangot, mert ebben a korban egyáltalán nem volt
benne az ö hang, következésképpen ö-zõ nyelvjárása se
lehetett. Az ö hang helyén a X–XII. században igen sok
esetben ü volt. Ezt a görög betûsorral feljegyzett szavakban oυ-val, a latinban u-val találjuk jelölve. Kétségtelen ö hang csakis a XIII. század eleje óta mutatható ki. Minthogy azonban jogosan feltehetõ, hogy az
írásban való rögzítés és a valóságos ejtés kezdete között néhány évtizednek kellett eltelnie, az ö hang keletkezését a XII. század második felére teheti. Az új hangot a XIII. század elején elvétve már o-val is írják,
tehát amikor már van ö hangunk, akkor a latin betûsor
segítségével már írni is tudják. Az ü>öö fejlõdés a
XIII–XIV. század folyamán mind jobban terjed, a XIV.
század vége felé pedig közönségessé lesz.
LOSONCZI István az ö-zés történetérõl írott,
részletekben roppant gazdag összefoglalásában (NyK,
44, 1915/16, 373–406. l. 45, 1917, 45–116. l.) MELICH-ével egyezõ véleményre jutott. (Az ö hangra ld.
még ugyancsak LOSONCZI Zoltántól: Milyen lehetett
a magyar köznyelv szókészletében és nyelvtanában
Szent István trónraléptekor? Emlékkönyv Szent István
király halálának kilencszázadik évfordulóján. Szerk.:
SERÉDY Jusztinián II. köt. Bp. 1938 592–593.)
Amidõn KNIEZSA István a magyar helyesírásnak a mongol hadjáratig terjedõ szakaszát vizsgálta, szintén foglalkozott e kérdéssel. (MNy, 24, 1928,
196–197. l.). Az õ eredményei se másítják meg MELICH nézetét, mert az ö hang KNIEZSA szerint is az ómagyarban fejlõdött az ü (esetleg az e hangból) és ebben a korban csak nagyon halovány nyomai vannak.
Még csak nem is szórványosan, hanem egészen kivételesen, néhány adatra szorítkozva fordul elõ, ha ugyan
igazán elõfordul, mert – teszi hozzá – nem biztos, hogy
ezeket az ü hang helyén álló o-kat helyesen olvassuk önek. Mintái 1075/1217, 1113, 1142–1146, 1198, 1211,
1214, 1223, 1237-bõl valók. Utóbbiban a hosszú õ már
meg is jelenik.
A hangtörténeti kutatás eredményei szerint az
ö olvasás lehetséges ugyan, de csak a 13. századtól
kezdve. Azt megelõzõleg tehát legfennebb ü-(esetleg e)nek olvashatjuk jegyünket. MELICHnek, LOSONCZInak és KNIEZSÁnak gondos tanulmányokon ala-
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puló s kellõen megindokolt véleményével nem szállhatok szembe, de azért mégis érdemes megbolygatnunk
azt az eddig meg nem figyelt kérdést: miként viszonylik a latin betûs helyesírás a rovásjegyéhez: a türk
rovásírásból átvett jegy ö hangértéke, a legutóbb elmondottakkal határozottan ellenkezõen, valóban változatlanul fennmaradhatott a XV. századig?
Tekintve, hogy emlékünknek esetleg nemcsak
írástörténeti, hanem fõként a székelység története tekintetében rendkívül nagy lesz a jelentõsége, ha olvasásom helyesnek bizonyulna, jónak vélem (már most) felvetni: hiteles-e az emlék, esetleg nem hamisítvány-e?
Röviden felelhetek a kérdésre: semmi okunk
sincs kételkedni e rövidke felirat hiteles voltában. Eltekintve attól, hogy KOVÁCS megfigyelései szerint a kõ
felületének többi részét betakaró oxidált réteghez hasonló kéreg fedi a betûvonalak mélyedéseit is, azért is
megbízhatunk, mivel felfedezésekor még senki sem ismerte azokat a késõbb napvilágra került emlékeket,
amelyeknek alapján most megfejthetjük. Ha az utolsó
2–300 évben készült tudatos hamisítás volna, akkor bizonyára a TELEGDI-féle vagy egyéb kései betûsorok
jegyzésével készültek volna, tehát csakis azok segítségével olvashatnók ki s nem lehetnének benne azok a
fennebbiekben megbeszélt, nagyon régi idõkre visszamenõ sajátosságok se, amelyeket még a legtanultabb
hamisító sem ismerhetett még 20–30 éve sem.
A nikolsburgi rovásírás-ábécé ugyanis, JAKUBOVICH olvasása (5.1) szerint, e e (vagy oe) hangértékûnek, azaz õ-nek jelezte a most szóbanforgó jegyet (a derékszögben kétszer megtört ferde egyenest),
a négy külsõ, küllõs-kerék alakú jegyet (3. kép 3. sor 5.
jegye) viszont w-nek, azaz ü-nek. NÉMETH táblázatában szintén így osztá be jegyeinket.
Nem tudom biztosan, az akkori írás-szokás
feltétlenül ezeket a hangértékeket követeli-e meg? Ámde még ha a magyar helyesírás egyedül ezt az olvasást
is engedné meg, még akkor se szabad minden további
nélkül elfogadnunk, mert – azonnal meglátjuk – nagyon nyomós körülmények utalnak arra, hogy a jegyek
hangértékei itt felcserélõdtek. JAKUBOVICH éppen a
helyesírás egyes feltûnõ részeibõl azt állapította meg,
hogy magyarul nem tudó ember ugyancsak magyarul
nem tudó másolónak tolmácsolta az egyes jegyek hangértékét. Nagyon könnyen megtörténhetett tehát, hogy
más hiba mellett ez is becsúszott, amin nem is csodálkozhatunk, mert minden nyelvnek vannak egyes olyan
különleges hangzói, amelyeket az idegen nemhogy az
elsõ pillanatra nem tud megkülönböztetni, kimondani,
de csak hosszú, fáradságos gyakorlat után képes helyesen szétválasztani, kiejteni.
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Betûink õsi türk alakja s hangértéke erre vonatkozólag semmit se vallhat, mert hiszen mind az
anyabetûsor, mind különbözõ változatai mindig csak
ugyanazon közös jellel jelölték a szóbanforgó mindkét
hangzót: az ö-t is meg az ü-t is. Jóllehet e közös jegynek több változata maradt fenn, azok mégis csak egyes
kisebb jelentõségû részletekben (pl. némely vonalak
valamivel hosszabbak vagy rövidebbek, az összekötõ
ferde vonal nem mindig ugyanonnan indul ki s nem
mindig ugyanazon résznél végzõdik) térnek el egymástól és lényegében megegyeznek: két egyenközû
egyenes; egymás felõli végeiket a jobb kézzel rovó kartartásának megfelelõ ferdeségû harmadik egyenes köti
össze. A nikolsburgi ábécé ö jegyének feltétlenül ez
volt az alakbeli õse. A hangérték megegyezése mellett
szóba se kerülhet az alakbeli kis eltérés; az tulajdonképpen nem más, mint hogy amíg az anya-írásban a
párhuzamosak függõlegesek, a székely írásban már
azok is ferdék. Az utóbbiakból magától értetõdik az is,
hogy a nikolsburgi „ü” jegynek a türk anyaírásban
nincsen alaki õse.
Ezzel szemben viszont már NAGY Géza (Ethnographia, VI, 1895, 274. l./, SEBESTYÉN/RÉR, 288.
l.; MRH, 158. l.), sõt legújabb mûvében maga NÉMETH is (MRI. VII. mell.) nem az ö, hanem az ü rovásjegy alaki õsének tartja a türk anyaírás most megbeszélt jegyét.
Jegyünknek nem mindig azonos hangértékével, valamint az ö jegy leszármaztatásával nemcsak
SEBESTYÉN foglalkozott az idéztem helyeken16, hanem NÉMETH is (NyK, 45, 1917, 33–34. l.), mégpedig nagyon alaposan és arra a végsõ megállapításra
jutott, hogy a székely rovásnaptár Z jegye ö hangértékû, eredetibb és az ö, ü hang jenyiszeji türk ábécébeli közös jelének a megfelelõje, a négy-küllõs kerék
viszont az ü hang jelölésére szolgált és késõbbi kitalálás eredménye.
Az ellentmondások s egyúttal jegyeink alaki és
hangzásbeli mibenlétének tisztázásáért vegyük sorra a
székely rovásírásos emlékeket. A nikolsburgi rovásírásos ábécé hangértékelését láttuk. Az ott elmondottakhoz
csupán azt akarom még hangsúlyozottan fûzni, hogy az
az elõbbiektõl eltekintve már azért sem okvetlen bizonyító erejû, mivel JAKUBOVICH (9. l.) sem annyira az
akkori magyar helyesírásra támaszkodva állapítá meg
jegyeink hangértékét, hanem a székely rovásnaptárnak
NÉMETH megjelölte betûhasználata alapján.
A székelyderzsi téglán egyikük sincs. A székely rovásnaptárban ellenben mindkettõt megtaláljuk.
Éspedig az elsõt nem mindig szabatosan egyezõ, de
lényegében mindig azonos Z alakkal jelölve – a rovás-

jegysorban eö hangérték feltüntetéssel (MARSIGLI
kézirat 671. l.), továbbá a Lürinc (uo. 675. l.) és Bütlehem (679) névben; a négy külsõ-küllõs kerék alakú
jegyet viszont szakasztott úgy, eö hangértékûvé átírva
(671.1.) meg a köskarácson (673. l.) Sölvester pápa
(677.1.), Gyömolcsoencz (681. l.), püspök (681. l.)
szavakban (a nevek és szavak mind SEBESTYÉN
átírásai!). SEBESTYÉN hangértékelése nyilvánvalón
kitûnik ebbõl; különben meg is mondja (42. l.): az elsõt
-ü-, a másodikat -ö- hangértékûnek tekinti.
A rovásnaptárt illetõleg legyen szabad megjegyeznem elõször azt, hogy helyesírása ingadozó, egyáltalán nem következetes. Megesett, hogy ugyanazt a
szavat határozottan eltérõ rovásjegyekkel írta le: köskarácsony – kusasszony (MARSIGLI, 673–675. l.).
Megtörtént, hogy ugyanazt a szavat hol kevesebb, hol
több jeggyel írta: erzsébet–erzsébeet (677–673. l.),
vagy pedig ahol a nyelvtörténeti ismeretek alapján
bizonyos hangot várnánk, ott egészen mást alkalmaz:
pl. noha az Orsolya név a XV–XVI. században Ursula
alakban is elõfordul, mégis határozottan Orsolya-t ír, a
Dorottya meg Zsófia név esetében viszont, holott ezeknek a régiségben soha sincs u-s alakjuk, itt mégis Durutya (673. l.) s Zsu[f]ia változatot találunk és, tegyük
hozzá, határozott rovásjegyekkel, mert a másoló bizony
rendkívül sokszor tévedett: egy-egy vonalkával többet
vagy kevesebbet húzván, azonnal megváltoztatta a jegy
hangértékét (675. l. Jakab helyett Akakab, 673. l. az
elébb idézett Dorottya ty-je helyett – kifelejtvén a kis
oldalszakállkákat – tulajdonképpen b-t írt)! Talán már
ebbõl a felsorolásból is világos, hogy eltekintve azoktól a hibáktól, amelyekbõl sajnos, rendkívül sok van és
amelyeket csakis a másoló követhetett el, vannak olyanok is, amelyeket a rovó vétett el, ha ugyan valóban és
nem valami õsi hagyományok már meg nem értek,
kései csökevényei, mint pl. LIGETI Lajos nagyszerû
felfedezése a zárt e-nek meg a h-nak az összecsereberélésérõl (MNy, 21, 1925, 51–52. l.). Ítélkezéskor
okvetlenül ügyelnünk kell a helyesírásra, az igaz, ámde
bizonyos, hogy nem mindig szabad szó szerint el is
fogadnunk egymással nem egy ízben ellenkezõ vallomásait, hanem lehetõleg minden más segítséget is fel
kell használnunk a kétes helyek tisztázására, mert ugye,
noha pl. MARSIGLI a v-t tévesen ü hangértékûnek jelöli a betûsorban meg a naptárban való háromszori elõfordulásakor (675, 677. l. Estvan, 683. l. Vid) v hangértékkel használja, vagy pedig amiért az u-t nyolcszor
(673. l. Julia, 675. l. Úrszéke, 677. l. Lukács, Luca,
679. l. Jerusalem, sidoneusok, 683. l. Ambrus, Júlia)
helyesen használja, de viszont a fennebb említett három esetben helytelenül, azért még senki se mondotta,

hogy az illetõ rovásjegy hangértéke más! Annál is
inkább nagyon óvatosan kell tehát mérlegelnünk az
összes számbavehetõ körülményt, mivel, ne feledjük
el, ekkor még az ország legnagyobb és legmûveltebb
gócaiban is meglehetõsen ingadozott a helyesírás,
hogyne ingadozott volna tehát a sokkal kisebb tanultságú határszéli ember írása, aki még egyes – egyebütt
már esetleg teljesen kiveszett – tájnyelvi vagy egészen
sajátosan helyi változatokat is ismerhetett akkor! Azután számolnunk kell azzal is, hogy a naptár egyes részei régibb szóalakokat õriztek meg, mások viszont
fiatalabbakat és hogy átírásukat is csak bizonyos fokig
szabad irányadóul elfogadnunk, hiszen magyarul nem
tudó írta le tollbamondás alapján, amikor pedig valószínûleg szintén sok hiba esett, végül pedig hogy az
ü>öö hangátalakulásnak éppen ebben az idõben végbemenõ folyamatakor természetesnek kell tartanunk,
hogy a szavak leírása nem lehetett feltétlenül egységes,
mikor még a kiejtés is bizonyára csak hosszabb idõn át
való ingadozás után kristályosodott ki, szilárdult meg.
Hibás már a rovásnaptár rovásjegysorának
hangértékjelölése, mert mindkét jegyet határozottan
eö-nek tünteti fel. A négy külsõ-küllõs kerék a rovásjegysor végén, a szótagjegyek és állandósult összevonások között van. Magános magánhangzó mindkét oldalról nagyobb számú mássalhangzótól környékezve.
Olyan helyzetben tehát, amelyben a másoló feltehetõn
megérthette a tollbamondott hangot és nem cserélhette
fel valamelyik szomszédjával. A Z alakú jegy elõtt viszont u van, utána pedig a v jegye, amelyet eu hangértékûnek jelöl17. Tekintve, hogy itt a Z mellett közvetlenül azonnal a tévesen ü hangértékûnek jelölt v
következik, ezt pedig – mint láttuk – mindig v hangértékkel találtuk a naptárban, magától értetõdõleg inkább feltehetõ, hogy ennek az eö hangértékelése téves
és tulajdonképpen a v jegy eü hangértékjelölése tartozik hozzá. Hogy mi okozta a hibát, talán felesleges
most kutatnunk. Lehet egyszerûen az, hogy az olaszban
nem lévén sem ü, sem ö hangzó, nem tudta megkülönböztetni a kettõ árnyalati különbségét; mindkettõt talán
valamelyik más nyelvbõl jobban ismert ö-nek hallotta
és jegyezte fel.
NÉMETH azonban (NyK, 45, 1917, 33. l.)
éppen fordítva vélekedik, mert a Lõrinc névnek a régiségben nincs Lürinc, a Betlehemnek meg Bütlehem
alakja („utóbbi hangtörténeti képtelenség”), hanem
csakis Lõrinc és Bötlehem, viszont a kis, Sylvester,
pü sp ök szavaknak nincs ö-s alakjuk, tehát csakis
küs-, Sylvester-, püspök-nek olvashatók. NÉMETH
annyira nyomósan érvelt, hogy mindennemû másféle
megoldás lehetetlennek tûnik, jóllehet még az õ
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felfogása ellenére is akadnak egyes, azzal meg nem
magyarázható részletek, eltekintve attól az – esetleg
megtörténhetett, de mégis – nem valószínû folyamattól,
hogy az ö, ü majdnem évezredes jelét, – amelybõl
NÉMETH szerint (NyK, 45, 1917, 32. l.) már a VII.
században le kellett kopnia az ö hangértéknek, következésképpen tehát amely 500–600 éven át csupán ü
hangértékû volt – a XII–XIII. század fordulóján az
újonnan kialakult ö hang jelölésére vitték volna át és a
régi ü hang jelölésére új betûalakot ravaszkodtak volna
ki! Nem sokkal természetesebb-e az, hogy a régi jegy
megmarad a régi hang jelölésére s az új hang jelölésére
találnak ki valami új jelet, vagy inkább máshonnan, a
közelibõl kölcsönzik a szükséges alakot, mint az az f,
h, l, e, o hangjegyeivel is megtörtént?
A Lürinc és Bütlehem változat NÉMETH szerint megdönthetetlen bizonyíték az illetõ jegyek nem ü,
hanem ö volta mellett. Ámde, ha megfigyeljük, hogy
MARSIGLI a rovásjegysor hangérték-feltüntetésében
miképpen írta át az ejtéskönnyítõket, rendkívül érdekes
dologra jövünk rá: amíg ti. a külön jegyekké önállósult
mássalhangzó összevonásoktól (enc, ent, eck, end, enb,
est, ak, omj) eltekintve, a tõlük most elöl használt ejtéskönnyítõvel kimondott, egyszerû mássalhangzók f, l, m,
n, r, s esetében csupán az alapmássalhangzót írta volt ki,
s mindössze két ilyen kettõs mássalhangzónál (esz, ely)
tüntette fel, azt is elöl (ezek azonban nem feltétlenül
rontják a szabályt, mert hiszen az említett állandósult
összevonású mássalhangzók mintájára írhatta ki), addig
azoknak a mássalhangzóknak az esetében, amelyeknél
most hátul ejtjük az ejtéskönnyítõt (b, c, d, gy, g, k, p,
zs, t, cs, j, z, ty), õ minden esetben elöl írta az e
ejtéskönnyítõt18. Aki tollba mondotta neki, az szigorúan alkalmazkodott a székely rovásírás sorvezetéséhez ebben is, azaz azok nem – balról jobbra, hanem
ellenkezõleg, – jobbról balra olvasandók. MARSIGLInek az elõbbi téves alapon nyugvó olvasatai tehát nem
fogadhatók el, mivel az e valójában sohasem tartozik a
tulajdonképpeni hangértékekhez, hanem csupán ejtéskönnyítõ! A tollba mondó székely azt bizonyára elmondotta MARSIGLI-nek, de õ elfelejtvén azonnal feljegyezni, utóbb egé-szen elfeledkezhetett róla. Ez a teljes
szabatossággal megállapítható körülmény rendkívül
jelentõs a mi szempontunkból, azért, mert ebbõl nyilvánvalóan következik az, hogy a rovásjegyek nemcsak
abban a hangértékben használhatók, mint azt a rovásjegysor feltüntette, hanem használható hangzók más,
fõként az e ugratására is, és nemcsak elöl, hanem hátul
is, mint, ha már nem is tökéletesen, de még mindig eléggé határozottan mutatja a székely rovásnaptár hangzóugrató szokása.
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Semmi sem akadályoz tehát, hogy a most szóban forgó két nevet ne Leürenc-nek és – LIGETI javításával – Beütlehen-nek olvassuk. Ha pedig így olvassuk – s ez az egyetlen helyes olvasási lehetõség – akkor
valójában már NÉMETH se ellenzi, mivel a Lõrinc és
Bötlehen alakokat maga is elismeri. (Vö. Etimológiai
Szótár, V. 385. l. Bötlehem Calepinus szótárának
1585-i lyoni kiadásában.) De hogy olvasásom helyességére még jobban utalhassak, helyesnek vélem emlékeztetni FLUDOROVITS Jolánnak a latin jövevényszavaink hangtanában (MNy, 26, 1930, 198. l.) éppen a
Lõrinc névvel kapcsolatosan elért eredményeire: a latin
au illeszkedve magyar eü>äü>ö) ehhez felsorolt mintái közül: Neurenche (1211), Leurench (1256), vagy
MELICH Jánosnak megegyezõ fejtegetéseire (MNy,
17, 1921, 147. l. és 18, 1922, 188. l.), amely szerint
„Laurëncz”>Leürëncz>Leürincz alakokon át ment és a
Leürëncz név éppen a kolozsvári polgárok 1453. évi
névjegyzékében fordul elõ, azaz olyan helyen, amely
mind idõben, mind térben nagyon közel állván rovásnaptárunk helyességéhez, és egyúttal, hogy a rovásnaptár rovásjegysora hangértékelés: hibáiból helyesen
következtettem a Z jegy ü hangértékére.
Talán világosabban láthatunk akkor, ha most
nem térünk át a négy-küllõs jegy tárgyalására, hanem
folytatólagosan végigmegyünk jegyünkkel a többi emléken levõ mintáin is. NÉMETH szerint ez a jegy nem
fordul elõ a csíkszentmihályi feliraton. Én azonban azt
hiszem, igen. Ha ugyanis mindjárt a második szónak
„születésétõl” elsõ jegyét gondosan megnézzük s, emlékezve arra, hogy a felirat rovásjegyei bizonyára többször újra fejtõdtek, még pedig nyilvánvalón a rovásírást
kevésbé vagy egyáltalán nem értõ kéztõl, a régibb alakú szögletes, merev m jegy bal felsõ ferde vonalkáját
elhagyjuk, azonnal megvan a függõleges egyenesbõl és
hozzá a bal oldalon alul kapcsolt kétszer megtört párhuzamos egyenesbõl egészen tökéletes összevont szü
jegy. Nem kell tehát szétválasztanunk a jegyeket, mint
SEBESTYÉN tevé (MRHE, 64. l.), hiszen az összevonás teljesen hibátlan. Maga a jegyalak egyezik a nikolsburgi õ (?) alakkal, viszont itt feltétlenül ü hangértékkel
szerepel. Úgy tehát, hogy ez szintén csak azt erõsíti
meg, amit eddig kikövetkeztettünk: szóbanforgó jegyünk nem ö, hanem ü vala!
KEDEI SZÉKELY Tamás feliratában – SZAMOSKÖZInél – nem fordul elõ. A többieknél MISKOLCZI CSULYAK István (1610–1635), MISKOLCZI CSULYAK Gáspár (1654), TELEGDI–RÉTYI
Péter (1671), KÁJONI János (1673), HICKES–HARSÁNYI (1678), 1680. évi névtelen, TELEGDI–
SZANCHY (1709–1714), BÉL–KAPOSSI, DOBAI,

DÉSI, RETTEGI s a marosvásárhelyi 9 székely rovásjegysoros táblázata egyöntetûen mind ezt a jegyet írja ü
hangértékûnek. Legfennebb az alakban térnek el néha
egymástól. Jóllehet legtöbbjük megtartja a lényeget, a
kétszer megtörõ egyenest, de már nem mindig ebben a
helyzetben, hanem függõlegesen stb. felállítva a párhuzamos vonalakat; mégis olyanok is, hol az egyenesek, sõt a szögletesek is többé-kevésbé ívelõdnek, megkerekednek, G-vé, fedõtelen 5-sé torzulnak. Bármenynyire is elváltozott némelyikük, azért mégis valami
alapon még mindig azonosíthatók, s az a lényeges,
hogy ennek a jegynek az esetében az egész háromszáz
év alatt szabatosan végigkísérhetõ az ü hangérték.
Térjünk most ismét a nikolsburgi rovásírásos
ábécében állítólag ü hangértékû, négy külsõ-küllõs kerék alakú rovásjegyhez. NÉMETH azért ragaszkodik
utóbbi rovásjegy nem ö, hanem ü hangértékû voltához,
mert szerinte sem a kis sem a püspök szavaknak, sem
végül a Szilveszter névnek a régiségben nincs ö-s alakja, következésképpen csakis ü hangértékûek lehetnek.
Mivel MARSIGLI áthúzta jegyünk negyedik elõfordulását a gyümölcsoltó szóban, nem vette figyelembe.
Megjegyzem, több joggal hagyhatta volna el a kös-kis
tárgyalását, mivel, mint említém, az elõfordult kus
alakban is, tehát nem feltétlenül bizonyos a kös alak
helyessége. Hogy ne csökkentsük ítéletünk megbízhatóságát, ne tekintsünk el az ö egyetlen elõfordulásától
sem, ezekrõl itt most általában azt kell megjegyeznünk,
hogy mind elsõ szótagban vannak, mai i (kis, Szilveszter), illetve mai ü (gyümölcsoltó, püspök) helyén.
Ha végignézzük LOSONCZI Zoltánnak az özés történetérõl írott tanulmányát, illetve rendkívüli
szorgalommal egybehordott adatait (NyK, 45, 1917,
45–116. l.), azt látjuk, hogy a mai elsõ szótagbeli i helyén már a XIII. századi oklevelekben (1211, 1232,
1299–1300) találunk ö-t, méghozzá éppen a kis szóban
(48. l.); 1419. évi oklevelekben pedig mai elsõ szótagi
ü helyén fedezünk fel ö-t (55. l.). A kódex elsõ csoportjából mind a mai elsõ szótagi i, mind ü helyén álló
ö-rõl egész sereg mintát hoz fel (67–68. l.), köztük a
WINKLER-kódexbõl megint éppen a k os–kk is-re,
továbbá nemcsak más távolabbi, hanem a TELEKIkódexbõl – tehát idõben és térben egyaránt rendkívül
közelálló helyrõl – nagyon sok adatot a gomolch-gyümölcsre meg a WINKLER-kódexbõl a p üsp ök re.
Éppen így a kódexek második csoportjából is; ekként
meglehetõsen nagyszámú adatot sorol fel arra vonatkozólag, hogy a mai elsõ szótagbeli i vagy ü helyén a
régiségben ö állott, közöttük a rovásnaptárhoz szintén
közelebb álló DÖBRENTEI-, KRIZA-, meg a székelyudvarhelyi kódexbõl is (97. l.), és éppen a legutóbbiból

a gomolè-re is. Végül, az utolsó kódex-csoportban is
még mindig elegendõ idevágó adatot találunk (109–
110. l.), közöttük ismét a kevs-kis-re. Ha tehát végignézzük LOSONCZI felsorolását, abban nemcsak arra
találunk mintát, hogy mai elsõ szótagi i-nek és ü-nek a
régiségben volt ö-s alakja, hanem külön megtaláltuk a
kös, gyömölcs és pöspök alakot is! Egyedül a Szilvesztert nem észleltük név szerint. Ámde, ha LOSONCZI összeállításából megfigyeljük még azt is, hogy a
püspököt egy 1363-i oklevél Pyspuk-nek, egy másik,
1384-i oklevél pyspuk-nek, a TELEKI-kódex py pokot-nek írja, egész jogosan következtethetünk arra,
hogy nemcsak a Szilveszter, hanem a Sylvester névnek
is lehetett Szölveszter változata, ha nem is az „irodalmi”, de legalább is valamelyik tájnyelvben... Minthogy
tehát a rovásnaptár négy külsõ-küllõs = ö jegyû szavainak mindnek volt ö-s alakja is a régiségben, nem
tartható fenn NÉMETHnek az éppen ezek nemlétére
alapított, ellenkezõ véleménye.
A csíkszentmihályi feliratban az ö hang háromszor fordul elõ, helyesebben egy ö meg két õ. Itt
azonban már nem a négy külsõ-küllõ kereke jelöli, ha[...] [A fogalmazás hajdani, részbeni megsemmisülése
miatt kiegészíthetetlen rész. F.I.], illetve többé sohasem, mivel az a jegy ezután már csak KÁJONI (1673.
évi) eredeti rovásjegysorában található. A csíkszentmihályi feliratban egyeneskék nélküli latin K-val majdnem tökéletesen egyezõ jegy jelöli. Egyik a nagy,
másik inkább kis k-nak felel meg. Elsõ elõfordulása
azonban nagyon bizonytalan. Úgy látszik, a felirat éppen itt sérült meg leginkább, s újramázolója a tõlem feltett szép összevonást éppen itt értette meg legkevésbé,
vagyis éppen itt sikerült legjobban eltorzítania. Nincs
miért felsorolnom az összes olvasatot, csupán SEBESTYÉNét meg NÉMETHét idézem. Elõbbi (MRHE, 64.
l.) setü-, utóbbi (MRI, 8. l.) tétél-nek olvassa. Igaz, feliratunk kissé avatag hangon szólal meg, ámde mégis
szépen, könnyen érthetõn. Nincs semmi szükség tehát
ennyire torzítottan kiolvasnunk – nem tudom, vajon
egyáltalán lehetséges-e nyelvészetileg – akkor, amidõn
minden nehézség nélkül helyreállíthatjuk szabályos értelmû eredeti alakját: az a felirat többi nagyon szép,
értelmes összevonásához igen jól illõ összevonás. Az
utolsó jegy külön áll. Mai alakjában tulajdonképpen g
volna, de mivel feltehetõleg a hozzá-nem-értõ újrafestõje kifelejtette a jobboldali fõvonal oldalához húzandó
ferde egyeneske egyikét, nyugodtan elfogadhatjuk l
voltát. Most már a tulajdonképpeni összevonásból teljesen és helyes alakjában maradt fenn a középsõ t. Az
ettõl jobbra levõ szóelválasztó pontsorról azt hiszem –
tekintve fõként, hogy semmi esetre sincs itten helye –

281

bizonyára csupán a vonal alsó részében maradt meg
belõle 1–2 picinyke rész; ebbõl aztán – a szöveget nem
értve – a többi szóelválasztó pont mintájára hasonlóan
egészíté ki ahelyett, hogy a t függõlegesének felsõ végéhez megszakítatlan vonalban odahúzta volna s ezzel
helyreállította volna az eredeti, teljesen szabályos st
összevonást. A t baloldali ferde vonalának felsõ végéhez csatlakozva azután határozott függõlegest találunk.
Ezt két, balról-alólról jobbra-felfelé haladó, különbözõ
hosszúságú ferde egyenes metszi. Az alsó csak jobb
oldalon van meg, a felsõ bal oldalon is, sõt jobb oldalon
átvágja a t ferde segédvonalát. Jóllehet jelenlegi alakjában eléggé szabályos gy-nek felel meg, mégse hagyható meg, mivel ezen a helyen teljesen értelmetlen. SEBESTYÉN ü olvasata azért vélhetõ elhibázottnak, mert
a függõleges nagyon határozott és azt semmiképpen
sem helyettesítheti az ü-nek ugyanazon szóban még
egyszer meglevõ jegyével. NÉMETH olvasata valószínûbb, mert mindössze csupán az alsó keresztezõ ferdét
hagyta el s ezzel már hozzá is jutott az i-hez. Ámde
nem éppen olyan jogosan vagy még jogosabban tehetjük fel azt is, hogy az illetõ vonalak helyén az újrafestõ
mégiscsak látott valamit, bármi keveset is, ami a vonal
meghúzására ösztökélé? Nyugodtan vélhetjük tehát,
hogy megvolt a felsõ vonal, kb. úgy, amint SZILÁGYI
Sámuel másolata mutatja, csak éppen nem ment át a
függõleges bal oldalára is. Megvolt továbbá az alsó
ferde vonal is, de ez már nem abban a helyzetben, hanem ellenkezõleg, a felsõ ferdének a fõ függõlegeshez
való csatlakozásától indult jobbra, lefelé. Minthogy
legalább ugyanolyan jogosan kiegészíthetõ szöveg
megkívánta ö-re is, helyesebbnek vélem így sétõl-nek
olvasni a vitatott részt, vagyis tulajdonképpen itt is
ö-volt, mégpedig ugyanolyan alakú, mint feliratbani
másik két ö.
KEDEJI SZÉKELY Tamás hét ízben tüntette
fel az ö hangzót, de szintén új jeggyel: , domborodásukkal egymást érintõ két félköívvel. A másolat elég
egységesen használja a jegyet, legfennebb az az eltérés,
hogy a baloldali ív nem mindig annyira nagy, mint a
jobboldali, hanem néha rövidebb. Ebben az alakjában
használják TELEGDI, RÉTYI, BÉL–KAPOSSI, RETTEGI s a marosvásárhelyi 9 rovásírásos táblázat egyes
ábécéi, és erre mennek vissza MISKOLCZI CSULYAK
István és Mihály (csak a baloldali körív alól felhajtja),
az 1680. évi névtelen (derékban vízszintes egyenes
keresztezi), TELEGDI–SZANCHY (megfordított ,
Dobai), sõt, HICKES–HARSÁNYI s DÉSI még tovább torzult K jegyei. Jóllehet többé-kevésbé mind eltérõk, azért mégis aggodalom nélkül visszavezethetõk
legalább is a három alapváltozatra: a négy külsõ-küllõs
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kerékre, a K-ra s a -ra, mert hangértékelésük mindig
következetes, sohasem elhibázott.
Alapjában véve azt hiszem, hogy ezek is mind
egy tõbõl sarjadtak, mégpedig az utóbbi kettõ az elsõül
említettbõl. Arra ui. nem gondolhatunk, hogy ezek az
alakok az anyaábécé valamelyik változatából kerültek
ide, mivel a magyar nyelvnek századokon át nem volt
ö hangja s az anyaábécében sincs ennek megfelelõ
alakú és hangértékû jegy. Sokkal valószínûbbnek kell
tehát tartanunk, hogy a régebben elõforduló s emiatt
régibbnek vehetõ négy külsõ-küllõs kerékbõl rovás-készítési okokból – könnyebb voltáért – egymásból vagy
egymástól függetlenül két helyi változat is kialakult.
Az egyik a kerék baloldali ívét meg a két küllõt függõlegesre egyenesíté ki, a két küllõt elhagyván, a jobboldali félkörívet – a függõlegesig vezette be. A másik
pedig teljesen elhagyván az egykori, alól félre metszõ
köríveket, a két-két egymás fölötti küllõt kötötték egymást érintõ körívekkel. – Valószínûleg így történt, bizonyítani azonban nem tudjuk. Okát minden esetre abban kereshetjük, hogy sem maga a hang, sem maga a
jegy nem volt régi, sõt az utóbbi ráadásul a maga kerekded alakjával még csak nem is igen felel meg a
rováskészítés eljárásának. Nem csodálhatni tehát, ha a
gyakorlatban kissé nehézkes és még a megszokás-nemszentesítette jegyet aránylag nagyon gyorsan igyekeztek – belõle szerkesztett, de mégis könnyebben róható
– más jeggyel helyettesíteni, s azok a változatok esetleg nem is fokozatosan egymásból alakultak ki, hanem
talán egyidejûleg állottak elõ. Gondoltam arra, hátha a
különbözõ alakváltozatokkal a rövid és hosszú hangzók különbségét akarták érzékeltetni, ámde semmi
sincs, ami ezt támogatná: ugyanaz a rovó ugyanazt a
jelet használja mind a rövid, mind a hosszú ö jelölésére.
SEBESTYÉN ezzel teljesen ellenkezõn úgy
vélekedett (MRHE, 141. l.): a négy külsõ-küllõs kerék
annyira cikornyás, hogy egyszerûbb változatok kútfejének egyáltalán nem tekinthetõ. Összehasonlítás után
a csíkszentmihályi K=öö jegyet vette eredetibbnek. További fejtegetéseit nincs miért különösebb figyelemmel
kísérnünk19. MELICH Jánosnak egyik rendkívül ügyes
és értékes megfigyelése ui. minden kétséget kizáróan
eldönti a vitát. MELICH ti. az ö és õ hang középkori
jelöléseinek vizsgálata közben megállapította, hogy,
noha a kódex írói rendszerint o jeggyel írták, vannak
mégis olyanok is (JORDÁNSZKY, ERDEY, THEWREWK), ahol φ betûvel jelölték. Eredetét kutatva kiderült, hogy e betû alakban és ö hangértékben a XII.
században tûnt fel. Távolabbi s késõbbi sorsa bennünket nem érdekel, csupán az, hogy a φ jegyet megtaláljuk a mi emlékeinkben is, bár ezidõ szerint még

nem tudhatni, milyen úton került hozzánk, de az bizonyos, hogy az 1303-i Codex Cumanicus-ban is megvan. Most már, tekintve részben a legutóbb elmondottakat, részben pedig a fennebb megtárgyaltakat, azt,
hogy az ö hang keletkezését a XII. század második
felénél korábbra nem teheti, s elsõ kétségtelen elõfordulásai csupán a XIII. század elejétõl mutathatók ki, tekintve végül nemcsak a nikolsburgi karcsúbb, hanem a
rovásnaptárbeli és KÁJONI-féle kerekdedebb alakot is
– még egyszer külön hangsúlyozva, hogy korábban
sem hang tekintetében, sem alakilag nem található meg
–, feltétlenül bizonyosnak kell tartanunk, hogy a négy
külsõ-küllõs kerék alakú jegy az ö hang kialakulásával
párhuzamosan az új hang jelölésére idegenbõl kölcsönzött φ betûnek a rovásíráshoz némi csekély változtatással, valószínûleg még szintén a XIII. század
folyamán alkalmazott jegye. Ezzel a felismeréssel minden kétséget kizáróan igazolódtak eddigi megállapításaim és következtetéseim: a kétszer derékszögben megtört egyenes az ü hangnak az õsi anyabetûsorból fennmaradt alakú jegye lehetett, a négy külsõ-küllõs kerék
pedig csakis az ö jelölésére szolgálhatott és a csíkszentmihályi meg KEDEI SZÉKELY Tamás-féle változatok
csakis ennek a rovás készség (technika) miatt leegyszerûsödött leszármazottai lehetnek. Minthogy a jegyek
évszázadokon át szakadatlanul a most körvonalaztam
hangértékükben használódtak, eredményem nem szorul
további bizonyításra. Csupán azt óhajtom még megjegyezni: szó sem lehet arról, hogy az ö az õsi anyabetûsorból átvett alakkal és hangértékkel a XIV. századig az
említett körülmények ellenére változatlanul megõrzõdött volna. Sokkal valószínûbb az, hogy a magyar
nyelvnek – NÉMETH szerint – hihetõleg a VII–VIII.
században sem volt ö hangja – a türk ábécé elsajátításakor csupán ü hangértékben vette át a türk anyabetûsor ö–üü jegyét, és azt ü hangértékben egész léte alatt
megõrzé; a XII–XIII. században újonnan alakult ö hang
jelölésére pedig kevés átalakulással az új hang új jegyét
kölcsönözte, mint ahogy tette a t, h, l, o hang jegyeivel is. Mondom, az elõbbi sokkal valószínûbb, mint az,
hogy a körülbelül hatszáz évig (?) ü hangértékû jegyeket a XII–XIII. század fordulóján terjedni kezdõ új
hang jelölésére vitték volna át, a régi hangnak viszont
új jegyet ravaszkodtak volna ki, majd 200–300 év
múlva minden további nélkül felcserélték volna a
hangok jegyeit.
Utóbbi eredményeknek megfelelõen tehát karcolatunk olvasatát Zsübüd–tas (?) -tasz(?), -taszsz(?)nek kell helyesbítenünk, ama megjegyzéssel, hogy ez a
változás természetesen semmit se ront az ö összehasonlítások értékébõl, mert ha a Zsübüd szó fennmaradt

volna, minden bizonnyal Zsöböddé változott volna.
Csupán török nyelvész állapíthatja meg biztosan és
véglegesen. Elsõsorban olyan, aki fõként erre a vidékre
elkerült török néptöredékek nyelvét ismeri jól, már persze amennyire ismerheti a fennmaradt csekélységekbõl. Nyomatékosan felhívom tehát az illetékes szakemberek figyelmét a kevés figyelemre méltatott tászoktetõi emlékekre, hátha ezek most – a székely, besenyõ
s türk írás összefüggésének helyesebb szemléltetése
után – újabb összekötõ kapcsul szolgálhatnak és jobban
bevilágíthatnak majd a még mindig eléggé sûrû
homályba.
Semmiképpen se szabad elzárkóznunk ui.
attól, hogy a karcolatcsoport esetleg nem székely, hanem valamelyik más rokon turáni népnek ugyancsak a
türk betûsorból eredõ írásjegyeivel megörökített feliratát õrzi. A függõleges vonal ugyanis a különbözõ (Tálász-völgyi, Jenyiszej-melléki, Orkhon-vidéki) türk betû sorokban éppen úgy az sz hangot jelöli, mint a besenyõ vagy a székely rovásírásban. A b) második jegye
a jenisszeji türkben az ng-nek, megfordított jegye pedig a besenyõben a γ hang, míg ívelt vonalú változata
végül ugyancsak az utóbbiban a t jelzésére szolgál. A X
a jenyiszeji türkben szintén megvan, mégpedig a
pálátális d jegyeként. A besenyõbõl azonban nem ismerjük. Esetleg meglehet abban is, és éppen ilyen alakban meg hangértékben, csakhogy eddig még nem került elõ olyan felirat, amelyben benne lenne; a nagyszentmiklósi kincs feliratának besenyõ (?) írású szavaiban ugyanis egyetlen d sincs. Az aljához függesztett
szögek viszont – teljesen hasonló alakban (>) – o, u
hangértékûek a jenyiszeji türkségnél és a, ä hangértékûek a besenyõben. Az utóbbiak közötti ellentmondás azonban csak látszólagos: amint NÉMETH
(MNy, 28, 1932, 68. l.) megállapította, a török Bota a
besenyõben Bata, a magyarba meg Vata alakban került
át. Nyilvánvaló tehát, hogy itt a türk o a besenyõben és
a magyarban a-ra változott, de a hangváltozást – úgy
látszik – nem kíséri betûváltozás is, mert az átalakult új
hang jelzésére továbbra is a régi jegy szolgált. Ha a
hozzáértõk besenyõ értelmet hoznak ki ebbõl a csoportból, akkor esetleg még az elõbb meg-nem-érthetõnek mondott és hiányos négyzetet is felhasználhatják
a magyarázathoz. Az utóbbi írásban ui. a téglalap körvonalú jegy az ü, u? hangot jelölé.
A most elmondottakon kívül van még nehány
olyan körülmény, amelyek nemcsak figyelmeztetnek,
hanem a legnagyobb erõvel kényszerítenek e karcolatcsoport jelentésének mielõbbi kiderítésére s jelentõségének minél szabatosabb tisztázására. E jelenségek
egybeesése ugyan merõ véletlen is lehet, ámde mégis
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rendkívül feltûnõ, hogy egyugyanazon helyen egy
emlékrõl annyi különbözõ jelenség ilyen szép összhangban csengjen össze!
KUUN Géza gróf ugyanis a Codex Cumanicus-ában (284. l.) a taš (ttaz változatban is!) szavat is
adtak a kun szavak sorában és, többek között, ‘kõ’
jelentéssel is. Ugyanott (283.1.) a Guhut ‘judaeus’ jelentésû szavat is. Minthogy a „consona autem signi
Graecorum perquam simili” (XCIX. l.) és maga a szó
meg a perzsa dšah ut-ból kölcsönzött20, rendkívül
szembeötlõ a hasonlóság, illetve nagyon valószínû a
lehetõség, hogy karcolatcsoportunk nem székely, hanem kun nyelvû rovásírásos emlék. NÉMETH Gyula
éppen a Codex Cumanicus egyik, eddig helytelen értelmezésû helye alapján mutatta ki (NyK, 45, 1917, 24. l.)
nagyon meggyõzõn, hogy a kunok a XIII. század végén
még rovással írtak. Ez viszont szintén nem lehet más,
mint a türk anyaábécének valamelyik utóda! Tekintettel
az ugyanazon anyától való származásra, ahogy elég
hosszú idõn át egymás mellett is éltek, azt hiszem nyugodtan feltehetõ zs jegyünknek s, illetve dš-szerû árnyalata is, a b) két alsó jegyéhez függesztett ü-t pedig
helyettesíthetjük a besenyõ ábécé >=uu jegyével, a d~tt
változás végül meg annyira könnyen megtörténhetett,
hogy miatta nem kell aggódnunk. A székely rovásjegysor alapján kiokoskodott felirat és a feltett kun szöveg
közötti egyedüli nehezebbnek látszó eltérés a b–hh mássalhangzó különbségében rejlik. Valójában azonban ez
sem nehezebb akadály, ha meggondoljuk, hogy a törökben s így valószínûleg a kunban eredetileg sem volt h
hang, tehát betû sem, és hogy a magyarok is csak késõbb, görög hatásra, a görög λ-bõl kölcsönözték21a.
Mivel ennek a székely rovásírásbeli alakja is csak nagyon kevéssé tér el a görög õsalaktól, illetve a székely
b-tõl, megeshetett, hogy jegyünk a kun ábécében a h
hangértéket jelezte.
Már elõbb említettem, hogy a karcolatok nem
mind ugyanabból az idõbõl származnak. Megtörténhetett tehát, hogy a zs-nek a szerkezeti tekintetben hozzá
nem tartozó alsó része s éppenígy a kampós- meg a kettõs kereszt is utóbb, illetve elõbb került a kõre. Ez
azonban még nem jelent hamisítást, legfennebb csak
kései hozzátoldásokat, amilyeneket – az utcakölykök
és hozzájuk hasonló értelmi színvonalon állók kezébõl
– ma is akárhányszor láthatunk hozzáférhetõ feliratainkon, síremlékeken (emlékezzünk csak az ún. HUNYADI János-féle gyulafehérvári, székesegyházbeli
síremlék fedõlapjára). Ezzel kapcsolatosan érdemesnek
vélem említeni, hogy ez a rovásjegysorocska a kõ elég
lapos felületén, éppen a közepe táján van. Úgy helyezkedik el, lehetetlen másra gondolnunk, mint arra, hogy
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szántszándékkal választották ezt a követ és elõre jól
meggondoltan, tervszerûen kapcsolták a jegyeket a kõre. Sõt, tekintve, hogy a többi kövek mind tele vannak
különbnél-különbféle karcolatokkal, s ezen semmi más
nem fordul elõ, csak egyedül az újabban vésett kampós-kereszt, mivel a kettõsvonalú keresztet, mint említém alighanem kitörölni szándékoztak, azaz nem számíthatjuk már ide, – talán arra is gondolhatunk, hogy
kövünk jelentõsége nagy volt már akkor is, sõt nevezetessége még azután is sok ideig fennmaradt, legalábbis addig, míg a többi karcolatok is elkészültek, kivéve
természetesen a sokkal újabb-korinak vehetõ latinbetûs névkezdõ-betût.
Amint látjuk, aránylag könnyen és minden
merészebb „halálugrás”nélkül kun szöveget, méghozzá
a magyarnál értelmesebb szöveget is olvashatunk ki.
Hogy aztán ez az olvasat valóban megállja-e a helyét,
azt a nyelvészeti mérlegelések eredménye döntheti el.
A Zsuhud (Dšuhut)-taš = Zsidó-kõ olvasat
valószínû volta mellett azonban más sajátos jelenségek
is beszélnek. A KOVÁCS István leírta sziklatömbök
kettején tízszer ismétlõdik a penta-, hexa- és septagramma alak. Olyan karcolat-alak tehát, amely a zsidóságnak már õsidõktõl fogva rendkívül jelentõs és
jellemzõ jelvénye! Igaz ugyan, hogy a Mogen Dovid =
Salamon-pecsétje = Szulejmán-pecsétje nem kizárólagos jelvénye a zsidóságnak, megvan még más népek és
vallások esetében is, így az ó-görögségben, az újkori
mohamedánságnál is, ámde a Zsidó-kõ olvasat nagyon
is nyomatékosan éppen eme lehetõség felé mutatja az
utat. Nem csodálható, ha NAGY Géza (Arch. Ért.,
XXXIV, 1914, 112. l.) a Dávid-pajzsok alapján azonnal
arra gondolt: a székelyek XVII. századi szombatossága
valójában nem újkeletû dolog, hanem évszázadokon át
lappangott közöttük és még a kazárok (kabarok) zsidó
vallásával függ össze. NAGY Géza gondolata annál is
érdekesebbnek tûnik, ha arra gondolunk, hogy a hajdani székelyföldi szombatosok õsi fészkének neve: Bözöd nem egyéb a Zsöböd hangátvetéses (metatézises)
változatánál, egyszerûen felcserélõdött az elsõ két mássalhangzó21b!
Ámde ott van magának a helynek a neve is:
Tászok-tetõ. Nem tudom, valóban ez-é a rendes neve
vagy csak újabban került be az irodalomba ebben az
alakban, mert az osztrák–magyar vezérkar: 1:75.660
Toplicze, 1900) lapja egyméretû 12. öv., 33. oszlop (T
szerûen Tászok névvel jelöli, holott ugyanazon hegytömb déli- s északi végeit Bányatetõ- s Közrez-tetõnek
jelezve, azok esetében határozottabban kiírta a tetõ szavat is. Bármint is legyen, számunkra pillanatnyilag nem
nagyon lényeges, mivel világos, hogy a tetõ szó azután

is illeszkedhetett a Tászok-hoz, miután a Tászok név eredeti jelentése már elhomályosult, kiveszett a köztudatból. Nem tudom, szakképzett nyelvész megengedi-e, de
számomra nagyon feltûnõ az, hogy – amikor a
Tászoktetõn levõ sziklatömbökön, még a ‘kõ’ = taš szó
is elõfordul, számos varázserejû jegye mellett a kiolvasható karcolatban, ugyanakkor a Tászok név egész
könnyen feloldható az alap taš vagy tász szóra. Ehhez a
magyar többesszám -o-k képzõje járul22. Az, hogy a szó
többesszámú alanyesetét használja helynévként, nem
ellenzi, mert pl. ugyanezen a környéken, a Tászoktetõ
közvetlen közelében ismeretesek a Hódo si lak ók,
Tilalmas lakók, Kõházak helynevek. Hogy a török népek
névadási szellemének egészen megfelel ez a
helynévképzés, sõt, hogy utóbb a hasonló, egyszerû, többes alanyesetû helyneveket népnevekként is használják,
arra NÉMETH Gyula nyújt több nagyon találó mintát
(HMK, 32–33. l.); (‘Tavak’, ‘Erdõk’ stb.) természetesen
‘tó mellett lakók’, ‘erdõben lakók’ értelemben).
Bár különösebb bizonyító ereje nincs, mégis
megemlítem – erre GYALLAY P. Domokos szíveskedett figyelmeztetni – hogy pl. a besszarábiai tengerparti Tasla stb. településneveken kívül Moldva nyugati
szegélyén, nagyon közel tehát a Gyergyai-medencéhez,
a Békás- meg a Gyímesi-szoros közötti Tarhavas egyik
északkeleti oldalnyúlványából fakad a csángók Tázlóvize – feltéve természetesen, ha, tekintve a Tarhavas
közelségét, ez nem a szónak másik: tar = szár = kopasz
jelentésével függ össze – felsõ folyásánál a hasonnevû
Tázló–Tazlãu községgel és jobb partján Tazlãu Sãrat
nevû mellékvizével. Az elõbbi Aknavásár–Târgu Ocna
alatt Onfalvánál – Oneºti-nél ömlik a Tatros – Trotuºba, abba, amelyik csak kevéssel elõbb fogadta magába
a csíkbánkfalvi Óriás-tetõ mellõl csörgedezõ Úz–Uzul
vizét meg az Ojtozi-szorosból feléje sietõ Ojtoz–Oituz
vizét. Ha most végül arra gondolunk, hogy a bizánciak
úzoknak nevezték a kunokat, vajon csupa véletlenek
összetalálkozásának kell-e tartanunk azt, hogy ennek
az elõbb feltételesen, de mégis egészen értelmesen
megmagyarázott ‘kun’ feliratnak közvetlen közelségében annyi -uz meg -tuz végzõdésû víznév található?23
Nem int-e ez is, hogy szakemberek legkomolyabban
foglalkozzanak a tászoktetõi sziklakarcolatokkal, illetve a többi név helyes és igaz értelmezésével is?
Ha már kun szövegû feliratról mertünk beszélni, sõt, még feltételesebben esetleges kun írásjegyekrõl
is24, magától értetõdõleg utána kell néznünk annak is:
milyen volt, illetve milyen lehetett a kun írás is!?
NÉMETH Gyula szellemes versmagyarázatát
és abból egész helyesen levont következtetését láttuk.
MUNKÁCSI Bernát (KSz, 14, 1913–1914, 230, 232,

233, 237. l.) annak fejtegetése után, hogy SEBESTYÉNnek kazár>székely leszármaztatási elmélete nem
állja meg a helyét, azt igyekezett bizonyítani: természetesen sem a bolgár–törökök, sem a kazárok, sem végül mások nem közvetíthették25 a székelyekhez a türk
írást, hanem csakis a kunok, mégpedig a XIII. században, mivel õk a XII–XIII. században a székelyek szomszédai valának, és olyan szoros kapcsolataik voltak velük, hogy azok következtében részben el is székelyesedtek. Érvelése tetszetõs és talán meggyõzõ is volna,
egyebek között még annak ellenére is, hogy MUNKÁCSINAK a kérdésbeli kiindulási pontja: kun>csángó elmélete, illetve ehhez alapul szolgáló feltett kun s
csángó hangtani sajátosságok ellen mind MELICH János (Ethnographia, 14, 1903, 52–54. l.), mind WICHMANN György (NyK, 37, 1907. 156 és 163. l.) nagyon is komoly ellenérveket sorakoztatott fel. Itt most
nincs terünk MUNKÁCSI véleményének alapos megtárgyalására, azt máskorra hagyjuk. Emiatt csupán röviden foglalom össze: miért nem fogadhatjuk el a türk
írás>kun írás>székely írás leszármaztatást, mindamellett, hogy az nagyszerûen bizonyítaná fejtegetéseimet.
A jenyiszeji (s talán a tálász-völgyi) feliratok
ábécéje ui. bizonyosan 552–630/659-ig virágzott, vagyis attól kezdve, hogy T’u-men 552-ben az ázsiai
avarok leverésével birodalmat alapított, addig, míg az
utóbbi években elõbb a keleti-, késõbb a nyugati-türkök is kínai fennhatóság alá nem kerültek (NÉMETH,
HMK, 194–195. l.). Az orkhoni feliratok I. csoportját
pedig 680/682–745 közé kell beosztanunk, amikor
Elteriš khagánnak sikerült kiszabadítania a kínai iga
alól a keleti-türköket és ezzel egyidejûleg a nyugatitürkök is visszanyerték függetlenségüket, mígnem aztán 745-ben az ujgurok végképpen meg nem dönték
birodalmukat. Hogy az említett ábécék használata így
korlátozódik-e, megfelelõ szakirodalom hiányában
(még NÉMETH Gyulának a tálász-völgyi emlékeket
tárgyaló mûvéhez se juthattam semmi utánajárással se)
nem állapíthatom meg minden kétséget kizárva. RADLOFF (ATIM, 301–303, 423–424. l.) és THOMSEN
(IDO, 51–53. l.) megállapításai azonban még nem ellenzik. Ha ez a korbeosztásom legalább lényegében
helyes, akkor – ha a székelyek valóban kun közvetítéssel ismerkedtek volna meg a türk írással –, természetesen azt várnók, hogy a székely rovásjegysor – tekintve,
hogy az oguzok (úzok, kunok) csak 889-ben jönnek
kelet felõl és verik ki a besenyõket az Etil–Volga és
Jajyk–Ural vidéki szállásukról, addig pedig bizonyos
ideig be kellett tartozniok a késõbbi Türk Birodalom,
sõt esetleg az Ujgur Birodalom kötelékébe is – ezeknek
a megfelelõn késõbbi betûsorok rovásjegyeibõl kiala-
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kult legyen. Ezzel szemben mit tapasztalunk? A székely rovásírásban a késõbbi türk írások jellegzetes betûalakjai hiányzanak, abban csakis a tálász-völgyi és
jenyiszeji változatok vannak meg. Vagyis, ha a székelység nem közvetlenül sajátította el a türk írást, hanem közvetítõk révén, akkor csakis olyan nép közvetíthette, amely 552–659 között beletartozott a Nyugatitürk Birodalomba, legalább is annak kelet-európai részébe, a Kazár Birodalomba. Ez 560–570 között, türk
vezetéssel és türk hadsereg segítségével alakult meg, és
627-ben is még mindig a Türk Birodalomhoz tartozott,
de 659 után nem; legalábbis nem voltak olyan kapcsolatai, amelyek révén a türk írás további fejleményeit is
elsajátíthatták volna.
A Kazár Birodalom ugyan kb. a XI. század
elejéig állott fenn (NYESZTOR szerint a bizánciak
meg az önálló oroszok 1016-ban verik le utolsó csoportjaikat), ámde nem valószínû még az sem, hogy kötelékébe késõbb tartozott népek valamelyike lehetett
volna a közvetítõ, mert, amint NÉMETH (HMK, 207.
l.) összeállította, ismerték abban a türkön kívül a görög,
a héber és az arab, sõt a legvégén – LIGETItõl értesülünk (MNy, 23, 1927, 475–476) – valószínûleg még
a cirill írást is és nagyon nehezen hihetõ, hogy ezek
legalább részben ne hatottak volna a régebbi nemzeti
írásmódra, aminthogy kétségtelenül hatottak, mert pl.
bizonyosan a görög f, h és l betû ekkor és itt került be
a székely rovásírásba (vö. NÉMETH, MRI, 31.1.).
Ügyelve most már arra, hogy a kazár khagán meg az
elõkelõbbek Harun al Rašid (786–809) idejében tértek
át zsidó vallásra (NÉMETH, HMK, 206. l.), míg az
iszlámra való térítés még késõbben, a XI. század közepe után kezdõdött, nyilvánvaló az is, hogy a VIII.
század második felének az eleje az a legkésõbbi idõpont, amikor a székely írás még vehetett fel görög hatásokat; még zsidó meg arab hatás nélkül válhatott ki a
kazár közösségbõl.
Ezek után magától értetõdik az is, hogy a kunok a türk írásnak bizonyára késõbbi, sõt valószínûleg a
legkésõbbi változatát hozták magukkal. Éppen ezért
cseppet sem csodálkozhatunk azon, hogy KUUN Géza
gróf mindenütt, ahol a kunok írásáról ír, ujgur írásként
emlegeti, és igyekszik bizonyítani, hogy a kunok a most
szóbanforgó XII–XIV. században ujgur írással írtak26.
Helyszûke miatt most az õ fejtegetéseit se
méltathatjuk hosszabban, ellenben feltûnõnek kell nyilvánítanunk MUNKÁCSI eljárását, hogy ti. KUUN Géza fejtegetéseit mellõzve, alighanem régibb kun>
csángó elmélete igazolására vezette be a kun írás>
székely rovásírás elméletét s ezzel újabb téves hit alapját vetette meg.
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Minthogy a KUUN Géza gr. felsorolta adatok
javarészt késõbbiek, akként is vélekedhetnénk, hogy a
kunok csupán a mongol leigázás után ismerkedtek meg
az ujgur írással. Kézzel fogható emlékek elõkerüléséig
azonban nem érdemes vitatkoznunk, csupán azt jegyzem meg: nagyon kívánatos lenne, ha a székely rovásírással is foglalkozó keleti nyelvészeink utána néznének a Codex Cumanicus „ujgur” betûkkel írott ama
szavának, amely KUUN Géza gr. szövegolvasásából
kimaradt és amely – bár TEZA Emil 1891. évi híradása
alapján 1892-ben maga KUUN is erõsen hangsúlyozta
jelentõségét (Újabb adatok, 12–13. l.) – valahogy mégis teljesen kikerülte a székely rovásírással foglalkozók
figyelmét.
Az utóbb elmondottak következtében rögzítenünk kell tehát, hogy bár a szavak megengednék feliratunk kun voltát, mégse vehetjük feltétlen bizonyossággal annak, mert írásjegyei sokkal régibb alakúak,
mint amilyeneket a kunok valószínûleg használtak.
Az eddigiekben szándékosan mellõztem emlékünk korára vonatkozó mindennemû megállapítást.
Egyedül NAGY Géza „számszeríj” alakú jegyérõl
mondék annyit, hogy nem használhatjuk fel ilyesmihez, fõként éppen a tõle megjelölt kor megállapításához, mivel NAGY Géza tévedett az összehasonlításban. Abból viszont, hogy a többi sziklakarcolat között
számos egyszerû és kampós keresztalak, penta-, hexaés heptagramm is van, mint KOVÁCS szépen kimutatá,
egyáltalán nem következik, hogy karcolataink kizárólag keresztyén, illetve héber kéztõl eredhetnek. Azok
annyira elterjedtek az egész ókori világban, hogy csak
ezekre támaszkodva lehetetlen feltétlen biztonsággal
megállapítani a kort és eredetet.
Jóllehet némelyik karcolat mintája több évezrednyi idõn át is elõfordul, szabatos kormeghatározásra tehát alkalmatlan, mégis feltûnõ, hogy egyes
szigorúbban körülhatárolható hasonmások a XI–XIV.
századból keltezhetõk. Így a pentagramm és fõként a
hexagramm a finn-ugorok területén is, illetve utóbb a
mongolok megszállta egész területen is kétségtelenül
megtalálható a XIII–XIV. században. Hasonlóan azok a
bizánci agyagedény-töredékek, amelyeknek többékevésbbé hasonló beosztású bekarcolt díszítményei között több tászoktetõi karcolat rokon mintája lelhetõ fel
s hogy „általában a II. Endrét (1205–1235) megelõzõ
idõbõl származó érmeképeink – írja KOVÁCS István –
a kereszt-képzésben a tászoktetõi enemû karcolatokkal
sok rokon vonást mutatnak fel.” Ha most ezekhez még
hozzávesszük azt is, hogy a betûknek vehetõ jegyek
általában igen ódon-jellegûek, sõt feliratunk utolsóul
megbeszélt jegye, a zs – ha valóban az, abban az eset-

ben – nagyon régi, az õsi idomot még hívebben tükrözõ
alakban jelenik meg, akkor – úgy gondolom – egész
jogosan állíthatjuk azt, hogy a tászoktetõi sziklakarcolatoknak most megbeszélt és ezzel egyezõ kivitelû részei
valószínûleg a XI–XIII. században készültek. Akár székely eredetûnek bizonyul majd a felirat, akár pedig kunnak, illetve székelybetûs, kun nyelvû feliratnak, korát
illetõleg nem fog kiesni a megjelöltem keretbõl, mivel, ha
magyar név, akkor ilyen összetételben legfennebb a X–XI.
században fordulhat elõ, ha viszont kun nyelvemlék, akkor
XI–XIII. századi, mert, noha a kunok a XIV. század elején
még mindig nagy számban éltek a krími meg dél-oroszföldi Feketekunországban – ezekbõl a hegyekbõl már
bizonyára a XIII. század közepéig kiszorultak és a mongol
dúlás okozta meggyengülésük következtében a visszamaradt töredékek valószínûleg nagyon gyorsan elnemzetleniedtek, beolvadtak a gyarapodó számú moldvai románságba...
Bármily csábító is akár székely, akár kun kéztõl való származás mellett való döntés, megfelelõ török
nyelvtudás hiányában nem tehetem meg. Az azonban
feltétlenül bizonyos, hogy csakis türk anyabetûsorból
leszármazott betûkkel író és legalább részben türk
nyelven beszélõ ide vetõdött nép fia karcolhatta be ezt
a jegysort és a karcolatoknak ezzel egyezõ megmunkálású csoportját, mégpedig valószínûleg olyan nép,
amely huzamosabb ideig a Kazár Birodalom kötelékébe tartozván, annak zsidó vallását is elsajátította.
Elsõsorban pedig – mindamellett, hogy HÓMÁN Bálint (A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése,
40–43. l.) megállapítása szerint a kabarok szálláshelye
nem itt, hanem a Mátra-aljától a Felsõ-Tiszáig, illetve
ez utóbbi mellékfolyói mellett terültek el – a kabarok,
akikrõl NÉMETH Gyula (HMK, 233–241. l.) csak
nemrég bizonyította be, hogy kétségtelenül török
nyelvû nép volt, és akikrõl bizonyos, hogy hosszabb
ideig a Kazár Birodalomba tartoztak, azaz – legalább is
egyesek – elsajátíthatták annak zsidó hitét. Holt bizonyosan nem oktalanul karcolták be ennek a magasztos
fennsíknak ama kemény sziklatömbjeibe a sok varázserejû, vallásos-jelképes jegyet. Vajon nem valami régi
temetõnek, vagy pedig pogány, illetõleg zsidó vallású,
esetleg a zsidó vallás mellett még pogány szertartásokat is megõrzött (kun, kabar vagy valami más) turáni
néptöredék áldozati-istentiszteleti helye volt-e ott?27
Az azonban már biztos, hogy a zsidók az isteni név
lényeges jelképének és jegyének tekintették a háromszöget meg a hármas számot; a négyes szám, a négyszög viszont szerintük a látható világrend és a teremtett
dolgok lényegét ábrázolta. (Ezért négyszög-alaprajzú
az izraeliták tábora stb.). Az istennek (hármas) és a

földinek (négyes) egyesítésébõl állott azután elõ a hetes
(minden nép legszentebb száma!), amely a vallást jelképezte28. Tehát nemcsak Dávid pajzsának (azaz) tulajdonképpen az Istent jelképezõ kettõzött háromszögnek
a jelenléte, hanem a heptagramm megléte is határozottan utal a fennsíknak valószínûleg istentiszteleti helyként való hajdani felhasználására.
Jóllehet az ötszögnek eléggé határozott és
meglehetõsen tisztázott keresztyén jelentõsége29 is
van, a zsidó vallásbani nevezetessége ellenben már elmosódottabb30, a pentagramm-karcolatokat mégsem
tekinthetjük zavaró, zsidó voltát ellenzõ jelenségnek,
hiszen zsidó kéziratban 1073-ban is elõfordul31, IV.
Károly pedig a prágai zsidó közösségnek hexagrammal
és pentagrammal ellátott zászlót rendelt32 (VAJDA Béla dr. ugyan kételkedik a pentagrammban33). Bizonyos
zsidó jelentések tehát éppen abban a korban szerepelnek, amelybe karcolataink is beoszthatók. Ha egykori
határozott értelme el is mosódott idõk folyamán, de akkor esetleg még mindig jelképezhette az egészséget, az
üdvöt, vagy pedig meglehet a kései varázslatban hangsúlyozottan hatásos védõ, bajt elhárító jelentõsége.
Abból a körülménybõl, hogy kampós- és zártkereszt csakis azokon a sziklatömbökön fordul elõ, amelyeken ez a „zsidó-kõ” felírás meg a penta-, hexa és heptagrammok fordulnak elõ, egyetlen egy máson se,
következtethetünk-e feltételesen arra, hogy az elõbbiek –
igazi õsi jelentésükhöz híven – bajt elhárító, megóvó
jegyekként („talizmánokként”) kerültek ide? Úgy, hogy
a zsidózók eltávolítása után így szentelték fel a régi
helyet és igyekeztek védekezni a zsidózás ártalmasnak
tartott hatásától. Mert, ha megállana ez a következtetésem, akkor KOVÁCSnak elõbb említett megállapításai
– a keresztalakok képzése nagyon közel áll a II. Endrét
(1205–1235) megelõzõ uralkodóink érmeinek keresztképzéséhez – még szûkebb idõhatárok közé szorítaná
keletkezésük idõpontját: a felirat meg a hozzá tartozó
különbözõ penta-, hexa és heptagrammok legkésõbb
XII. századiak és az azok bûvös erejét ellensúlyozni
kívánó keresztek is aligha fiatalabbak a század végénél!
„Bárminek fognak is bizonyulni – írá NAGY
Géza –, a tászoktetei feliratos jegyek rendkívüli fontosságát nem lehet elvitatni.” Igaza volt. A nagyszentmiklósi NÉMETH Gyulától oly éleselméjûen megfejtett felirataival együtt rendkívül határozottan tölti ki a
türk anyaírás meg a kései székely rovásírás között tátongó óriási idõközt. Igaz, rövidebb azoknál, de viszont,
tekintve, hogy a tászoktetei emlékeknek az eredeti helyét
is ismerjük, talán még annál is jelentõsebbek. A netán
foganatosítandó kutatások ui. eddig ismeretlen olyan jelenségeket is hozhatnak napvilágra, amelyek az idesod-
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ródott turáni néptöredékek életviszonyaiba, vallási szokásaiba is mélyebb bepillantást engedélyeznek majd...
Összegezzük most már röviden az elmondottakat. A tászoktetei sziklakarcolatoknak egyetlen, sorszerûségre igyekvést eláruló jegycsoportja a székely
rovásírás eddigelé legrégibbnek ismert betûsora alapján erõltetés nélkül, értelmesen olvasható. A sziklatömbökön levõ határozott és jellegzetes karcolatok java része szorosan kapcsolódik a két lehetséges olvasat egyikéhez; ennek következtében és a fennebb részletezett
körülmények miatt valószínûleg a kövek valami zsidó
hitû, de török nyelvû néptöredék istentiszteleti, esetleg
temetkezési helyét jelölik. A karcolatok legnagyobb
valószínûséggel a XI–XII. században készültek, mégpedig talán a székely rovásírás jegyeivel. Utóbbi azonban nem feltétlenül bizonyos, mivel az egyik jegy
olyan alakváltozású, amilyen – eddigi tudásunk szerint
– csupán a középsõ türk betûsorban van meg, vagyis
nem valószínû, hogy még a magyar, székely betûsorba
is közvetlenül bekerülhetett.
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17. SEBESTYÉN olvasata (42. l.) azonban nem biztos, ha megfigyeljük
a közvetlenül szomszédos rovásjegyek átírását, azt látjuk, hogy MARSIGLI az e-t – ha nem is mindig tökéletesen azonosan –, de ettõl minden
esetben eltérõ vonalvezetéssel írta. Valószínûbb volna az, hogy v-t írt,
ámde ez sem feltétlenül bizonyos, mert a naptár v betûinek vonalvezetése
se felel meg tökéletesen jegyeink elõtagjának, legfennebb a címlap practicava, serviva, serravo szavainak, továbbá a Vid és az egyik Estván v-i

mutatnak olyanszerû vonalvezetést, amely megengedi a v lehetõségét.
18. Kivéve a h-t és a v-t. Az elõbbit eh-nek, utóbbit vagy eü-nek vagy
pedig csupán w-nek jelezte. Ez a két kivétel azonban csak látszólagos és
semmit sem ront a szabály értékébõl, mert az eh, amint LIGETI (MNy,
21, 1925, 50–52. l.) kimutatta, nem a h, hanem a zárt e jelölésére szolgált,
a másikat pedig, mint nemrég rámutattam, tévesen hangértékelte, tehát
nem használható se mellette, sem ellene.
19. A fent elmondottakból természetszerûleg következik az is, hogy többé
SEBESTYÉNnek a MRIHE, 41–42. l.-n felépített elmélete se tartható
fenn. Vö. SEBESTYÉN késõbb.
A kásztámuni török nyelvjárás, 35. l.) szerint
20. THURY József (A
ugyanez a szó az említett török nyelvjárásban * (= ds) uhud alakban van
meg, az irodalmi nyelvben pedig így meg *uufut változatban is. Ezek tehát
egyenlõn valószínûsítik mind a dš lehetõséget, mind a t~d változatát is.
21.a. „Die alttürkische Schrift besitzt nämlich für h und f keine Buchstaben, dagegen kommen im Komanischen diese Konsonanten im arabischen und parsischen Lehnwörter häufig vor.” MUNKÁCSI Bernát
(Keleti Szemle, 1923/1924, 38. l.).
21b. Sajnos, az Etimológiai Szótár nem foglalkozott a Bözöd név eredetével sem. Minthogy azonban HORGER Antal (NyK, 39, 1909/1910,
287. l.) szerint Bözöd még beletartozik Udvarhely vármegye nyugati,
ö-zõ részébe, nem lehetetlen, hogy Bögöz tulajdonnévként elõször 1086/
EtimoXIII. században elõforduló ‘kánya’ jelentésû Bese személynév (E
lógiai Szótár, I, 378–379. l.) -d kicsinyítõ-, illetve becézõ-képzõs származéka. A JORDÁNSZKY-kódexben Beseeth alakban fordul elõ. Valószínûbbnek tartom ezt, minthogy az oszmánli stb. bäz ‘gyapjúszövet’,
‘vászon’ kelet-turkesztáni, cságátáj, kun, stb. böz-re (NÉMETH, HMK,
Földrajzi nevek
93, 237. l.) volna visszavezethetõ. Újabban KISS Lajos (F
etimológiai szótára. 4. Akadémiai Kiadó Bp. 1997 I. k. 252.) szerint:
„...Bizonyára a magyar régies Beze [1263/1591...] személynév -d képzõs
származéka” (F.I. kiegészítése).
22. Az, hogy török szóhoz magyar képzõ járul, egyáltalán nem akadály,
NÉMETH Gyula (HMK, 240. l.) szerint mind a kabarból kölcsönzött,
mind az Árpád-családi török eredetû személynevek esetében is gyakori
jelenség.
23. Feltéve természetesen, ha az elõbbi Ojtuz, Trotuz stb. nem mind a tuzla oszmánli tuz ‘só’-ból a török névszóból képzett (denominális)
helynévképzõ -la-val szabályosan képzett tuzla ‘sótelep’ (NÉMETH
Gyula, Századok, 1935, 135. l.), illetve a tuz-nak más értelmû változatai.
Hogy nem mind annak a leszármazottai, mutatja az, hogy KUUN Géza gr.
Újabb adatok a kun PETR ARCA-kódexhez, 6. l. szerint a Borys(Ú
thenes–Danapris–Dnyepr folyónak Uzu a török neve s az uzokról vagy
kunokról nevezték el, továbbá, hogy az 1279. évi júniusi budai tanácskozáson, valamint az ugyanez év nyarán megtartott országgyûlésen Uzur
volt a kun törzsek egyik fõember küldötte (GYÖRGY István, Protestáns
Szemle, 34, 1925, 676. l.). Az 1223, 1279, 1299, 1412-bõl származó oklevelekben ismételten elõfordulnak Uz személynevek: 1212-ben Uzaházhegye, 1250-ben Uzlar (!), 1300-ban Uzfalu helynevek és végül a háromszéki Uzon község neve (KUUN Géza, Codex Cumanicus, LXXXIIII. l.).
Ehhez az ugyancsak háromszéki Uzonka-pataka is járul. Utóbbit újabban
ismét leánynévként is használják.
24. ASZTALOS Miklós (Erd. Múz., 37, 1932, 141. l.) pl. a besenyõket
véli közvetítõknek, ámde fõként a fennebb elmondottak miatt õket se
tekinthetjük ilyenekként. De különben is: amíg NÉMETH (MNy, 28,
1932, 83. l.) táblázata szerint a besenyõ betûsor eddig ismert 21 jegye
közül nyolc felel meg székely hasonmásaiknak és csupán 3 azonos a türk
anyaírás megfelelõ jegyeivel, addig a székely rovásírás 37 betû- meg szótagjegye közül NÉMETH szerint 16 (sõt nemsokára megjelenendõ megállapításaim szerint még további 3–4 is, tehát felénél több!) teljesen vagy
majdnem teljesen egyezik a legkorábbi türk betûsorbeli megfelelõivel.
Hát szabad-e ezek után – amikor nyilvánvalóan a székelység õrizte meg
teljesebben a régibb alakú betûsort – azt mondanunk, hogy a besenyõ volt
az átadó, a székelység pedig az átvevõ?
25. Legújabban VERESS Endre tárgyalta a moldvai csángók leszármazását (Erd. Múz. 39, 1934, 29–64. l.). Fejtegetései helyenként nagyon
értékesek. Sajnos azonban nem ad véglegesen elfogadható eredményt,
mert egyoldalúan, a nyelvészettel szemben elfogultan ír. Eddigelé, azt hiszem, még mindig GYÖRFFY István dr. foglalta össze legjobban a mold-

vai magyarság, a csángók eredetét. (Vö. Földrajzi Közlemények, 44,
1916, 498–502. l.). Szerinte abban nyoma van a régi, mongol-dúlás elõtti
magyarságnak is, ám a nagymérvû kun beolvadás is kétségtelen. Mellettük besenyõ, székely, huszita meg szász elemek is szép számmal olvadhattak be. (E kérdéskörhöz fûzõdõn legutóbb ld. FERENCZI Géza tanulságos, figyelmet érdemlõ összefoglalását: A moldvai õsibb csángók.
Erdélyi Gondolat Kiadó Székelyudvarhely 1999. 1–94. F.I.)
26. Codex Cumanicus; Adalékok Krím történetéhez, 30–35. l.; A ku-nok
nyelvérõl és nemzetiségérõl, 10–14, 19–20, 28. l.; Újabb adatok a kun
PETRARCA-kódexhez, 12, 13. l.
27. A Tálmud – amint KLEIN Éliás, a kolozsvári tálmudista szíveskedett
felvilágosítani – egyáltalán nem követeli szilárd, állandó egyházépület
emeltetését. Sõt, ellenkezõleg, nagyon sokszor megtörtént, különösen
külsõ kényszerítõ körülmények hatására, hogy bizony egyházi épület
hiányában, szabadban kellett tartaniok istentiszteletet. Ámbár tagadhatatlan ennek a lehetõsége, adatok híján arról azonban – sajnos – már nem
tudott felvilágosítani, hogy ilyen esetekben nem szokták-e esetleg Dávid
pajzsának az illetõ hely fáiba vagy szikláiba való vésésével jelölni s kiemelni annak különleges szent voltát.
28. Tekintettel a nagy kor- meg vallási árnyalati különbségre – itt természetesen már nem gondolhatunk egyenesen ama kanaáni ó-izraelita
Hebräische Archäologie, 304. l.) szeszokásokra. BENZINGER József (H
rint a zsidók, ha a szentség nem kapcsolódott hozzá valami meghatározott tárgyhoz, akkor különös elõszeretettel magaslatokon választották
meg istentiszteleteik helyét, illetve a szent kövek szorosan összefüggtek a
szent hegyekkel vagy bizonyos faragott s faragatlan köveket valamilyen
ok miatt éppen magának az istenség jelképének tekintettek és ilyenekként
állították fel. Kényszerítõ körülmények következtében azonban, kivált ha
ezek mellé még jókora sámán-hitû hagyományt is feltételezünk – nyilvánvalóan nagyon is lehetségesek az elmondottak.
28. FARKAS József, Bibliai régiségek, 166–167. l.
29. Részletesebben vö. KOVÁCS István, Dolgozatok, 5, 1914, 254–256. l.
30. BENZINGER József (Hebräische Archäologie) szerint a Jahwetiszteletnek is megvoltak a maga szent számai (164. l.), mert a 7 bolygó
vagy a 2+5, vagy 3+4 tagú csoportra oszlik. A 2 (nap meg hold) az egész
természet kettõsségével (két kéz, láb, szem, stb.) egyezik, az öt pedig a
többi bolygó száma s ezenkívül nagyon jelentõs tényezõ a hatvanas számrendszerben (5 x 12 = 60), éppen így a hetet 12-re egészíti ki. 5 x 72 = 360
nap (165.1.), mert Babylóniában elõbb öt napos hét volt (az öt bolygónak
egy-egy napja) és ebbõl 72 hét teszi ki az év 360 napját (167.1.). Minthogy utóbb a hét a nap és hold napjaival bõvült ki, a hét napos hét kiszorította a korábbi öt napos „hetet” (azaz kisebb idõegységet) és ezzel az ötös
szám jelentõsége is csökkent (166. l.). Hogy azonban mégsem vesztette el
és nagyon is jól ismerték jelentõségét, azt nemcsak a pentagrammának
egy Gézerben elõkerült kései izraelita bélyegként való alkalmazása mutatja, mint BENZINGER írja (166. l.), meg hogy a galileai zsinagógákon
Die Religion ... 2. IV. köt.
kimutatható a díszítmény gyanánti használatuk (D
1063. hasáb), hanem az a körülmény is, hogy pl. a templom két olda-lán
5–5 mécses jelképezi az 5 bolygót és fõként – erre MAKSAY Albert dr.
teológiai tanár úr szíveskedett figyelmeztetni – Mózes öt könyvét nem
maga Mózes írá, hanem a rabbik és bizonyosan volt valami komoly ok,
ami miatt éppen öt könyvbe csoportosították mondanivalóikat, de meg
aztán a Jahwe nevét jelölõ két betû egyike, ha számjegyként használták,
éppen az ötös számot jelölé! Tekintve most már, hogy a 2, 3, 4, 6, 7, 12,
stb. szám jelentõsége is tulajdonképpen mind folyamközi csillagászati
eredetû (vö. BENZINGER, i.m., 164–172. l.; Die Religion, V. köt.
2064–2066. hasáb; Bibliai Lexikon, Budapest, 1931, 451, 470. l.) s
bizonyára onnan kerültek át a vallásban is és váltak jelképes értékûvé, az
5-ös számjegy is nyilvánvalóan ugyanezen az úton indult el, csakhogy az
utóbbi a hét napjai számának megnövekedése miatt elvesztette eredeti
jelentését meg jelentõségét, de megóvó, baj-elhárító vagy egészséget
jelképezõ jegyként még hosszú ideig megõrzé!
31. Hasonmása (faksimiléje): M. FRIEDMANN, Seder Eliyahn R abbah
we-Seder Eliyahn Zuta, Wien címû mûvében.
32. GRÜNWALD, M.: Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur.
IV. köt. Berlin 1901 331. l.
33. Dávid p ajzsa tö rténetéh ez. Magyar–Zsidó Szemle XVII 1900
310–312.
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Semnele gravate rupestre
secuieºti (?) de la Ditrãu
(1938)
(Despre publicare)
Articolul constituie o restituire de ordinul
istoriei ºtiinþei. Semnele rupestre de la Ditrãu„Tászoktetõ” au fost descrise prima datã în 1913.
Ultima datã au fost discutate de G. BAKÓ (SCIV
1962, 1968), fiind datate în parte în neoliticul
târziu, în altã parte în sec. IX–X (semne balcano/carpato–dunãrene bulgare). Alexandru FERENCZI a discutat aceastã ultimã grupã în urma
publicãrii alfebetului secuiesc de la Nikolsburg,
care a fãcut posibilã atunci o nouã interpretare.
Lucrarea rãmasã în manuscris a lãsat liber posibilitatea originii secuieºti a semnelor, dar a pledat
mai degrabã pentru o origine turcicã (cumanã?)
ºi o datare în sec. XII–XIII, presupunând un loc
cultic cu tangenþe iudaice. (Red.)

The Engraved Székely
Runic-Signs from Ditró (Ditrãu,
Harghita County) (1938)
(About the publication)
The runic signs from Ditró-„Tászoktetõ"
were for the first time described in 1913. They
were discussed about for the last time by G.
BAKÓ (SCIV 1962, 1968) partly being dated
into the late Neolithic, in other parts in the 9–10th
centuries. (Bulgarian Danubian–Carpathian Balkan signs). Sándor FERENCZI deals with this
last group after the publishing of the Székely
alphabet from Nikolsburg, which then made it
possible for a new interpretation. The paper remained in manuscript, leaves an open possibility
for a Székely origin of the signs, but rather
pleads for a Turkish (Cumane) origin while the
dating would be put into the 12th–13th century,
presupposing a cultic place having Jewish links.
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