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Bevezetés

A disszertáció a székely írás (közkeletűbb elnevezéssel székely vagy magyar rovásírás) 

vizsgálatát tűzte ki céljául. A dolgozat szerkezete vállaltan szétartó, ami a tudományos kutatás 

állásának reális helyzetét tükrözi.

Az értekezés három fő fejezetre tagolódik. Az első fejezet a székely írás kutatásának

történetét vázolja, a második fejezet a korai emlékek datálásával kapcsolatos lehetőségeket vet

fel és szakirodalmi ellentmondásokat tisztáz, a harmadik fejezet a székely írás és a humanizmus

kapcsolatai  közöt a  Mátyás-kori  Atila-kultuszt  és  Wolfenbüteli  Emléket  ismerteti.  A

disszertációt az archeometriai vizsgálatok eredményeit tartalmazó függelékkötet egészíti ki.

I. A székely írás kutatásának története

1915-ben  jelent  meg  Sebestyén  Gyula  monográfája,  A  magyar  rovásírás  hiteles

emlékei, a székely írás kutatásának máig meghatározó alapműve. A könyv jelentőségéből annak

ellenére sem vesztet, hogy azóta a hiteles emlékek száma megsokszorozódot, keletkezésüket

tekintve  pedig mind a  kéziratos,  mind a  feliratos  emlékek esetében ismerünk olyat,  ami  a

Sebestyén összegyűjtöte emlékeket időben biztosan megelőzi.

Sebestyén  természetesen  nem  dolgozot előzmények  nélkül,  sem  a  székely  írással

kapcsolatos több évszázadnyi vélekedések vázlatának készítésekor, sem a szóba jöhető emlékek

összegyűjtésekor  vagy  hitelességük  vizsgálatakor.  Módszerességével  a  korábbi  munkákat

messze felülmúlta, mégha azóta több kérdésben ő is meghaladotá vált. Az előzmények közül
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kiemelkedik  Szabó  Károly  három  részletben  napvilágot  látot munkája.  Részletes

tudománytörténeti összefoglalása révén Szabó kiváló alapot kínált ahhoz, hogy a  xix. század

derekáig megjelent írásokat átekintsük. Az átekintés során nem elégedtünk meg a Szabónál

olvasható idézetek használatával, törekedtünk az eredeti szövegek (kéziratok, nyomtatványok)

kézbevételére,  a  kéziratok  esetében  megadtuk  elérhetőségüket  és  jelzetüket.  A  munkát

könnyítete, hogy számos  nyomtatvány digitalizálva hozzáférhető, többször idő és pénz híján,

a  (főleg  külhoni  és  külföldi  gyűjteményekben  őrzöt) kéziratok  fényképhasonmásaiból

dolgoztunk.

A  xix. század utolsó negyedében Hunfalvy Pál, Szabó vitapartnerének szegődöt, és

határozotan tagadta a székely írás ősiségét.  Réthy Lászlóval  az írásrendszert  a  xvii—xviii.

században szerkesztet hamisítványnak valloták, széles körben ingatva meg annak hitelét. Az

írásrendszer megítélésében csak Nagy Géza régész hozot fordulatot a század végén, amikor az

orhoni  türk  feliratok  jeleivel  rokonítota a  székely  írást.  Ő  alapozta  meg  a  székely  írás

eredetének Németh Gyula által  később részletesebben kidolgozot őstörténeti  keretét.  Nagy

munkásságát Sebestyén Gyula előzményeként mutatjuk be.

A székely írás kutatásának igazi hőskora a  xx. század első fele volt, amely korszak

bemutatása e könyv lapjain is jelentős terjedelmet kívánt. Sebestyén Gyula és Németh Gyula

mellet a korszak harmadik jelentős alakjaként Jakubovich Emil tartozik ide. Olyan jelentős

emlékekkel gyarapítota ismereteinket, mint a Nikolsburgi Ábécé vagy a Székelyderzsi Felirat,

bemutata és elemezte a fennmaradt legkorábbi ábécéket.

A  székely  írás  kutatásának  aranykorát  csendes  évtizedek  követék.  A  kutatások

újraindulásában Németh egyik tanítványa, Vásáry István helyzetértékelő dolgozatának szerepe

emelhető ki. Vásáryt követe Ferenczi Géza és testvére, Ferenczi István régész, akik a székely

írás  korpuszát  rendszerezték.  Az  örvendetesen  bővülő  régészeti  anyagot  a  '90-es  években

Benkő Elek összegezte.  Az újabban felfedezet emlékek felosztásában vezérfonalként ezek a

szövegek igen hasznosnak bizonyultak.

Történtek kísérletek a korpusz és a krónikások elbeszélésének összekapcsolására és

értelmezésére is. A Mátyás-kori humanistáknak a székely írás történetében betöltöt szerepéről

Róna-Tas András töprenget. Horváth Iván a kéziratos anyag felülvizsgálatának szükségességét

hirdete. Sejtését – miszerint a Nikolsburgi Ábécé esetleg kései hamisítvány – tanítványaival,

köztük  a  disszerenssel  közösen  cáfolta,  mikor  a  pergamenlapot  hordozó,  lappangó

ősnyomtatványt  Nürnbergben  felleltük.  Szelp  Szabolcs  révén  tisztázódot, hogy  az

ősnyomtatvány birtokosa, Philippus de Penczicz személyében azonosítható az ábécé lejegyzője.

Az  utóbbi  negyedszázadban  a  kéziratos  anyag  feldolgozásában  is  történetek

4



előrelépések. Például a legterjedelmesebb emlék – egy székely írással írt,  a szentek állandó

ünnepeit  tartalmazó  naptár,  székely  ábécével  és  bibliai  személy-  és  helynevekből  álló

írásmutatvánnyal  –  kiadása.  Ez  Sándor  Klára  szegedi  nyelvésznek  köszönhetően  önálló

monográfában, pontos leírással és flológiai elemzéssel let hozzáférhető. Ő szerkesztete azt a

konferenciakötet  is,  ami  a  Kárpát-medencei  rovásírásokkal  és  a  székely  írással  foglalkozó

egynapos tudományos ülés anyagát bocsátota közre. 2012 óta folynak a Magyar Tudományos

Akadémia  Magyar  Őstörténeti  Témacsoportja  keretein  belül  a  székely  írás  emlékei

korpuszkiadásának munkálatai.

Bár  a  bölcsészeti  kutatások  fősodrában  továbbra  is  hiábavaló  volna  keresnünk,  az

utóbbi évtizedekben egyértelműen megélénkült a székely írás utáni tudományos érdeklődés. A

legkülönbözőbb  helyeken  közölt,  kisebb  terjedelmű  írások  alig  írhatók  össze.  E  (főként

folyóiratokban megjelent) cikkek tárgyalásában a megjelenés időrendjét törekedtünk követni,

hacsak  egyéb  szempontok  (mint  a  nehéz  hozzáférhetőség  miati visszhangtalanság)  más

szerkesztői döntést nem indokoltak. A tudományos igénnyel írtaknál nagyságrendileg nagyobb

mennyiségben készültek naiv írások, de ezek átekintését nem tekintetük feladatunknak.

A  fejezet  szövegezése  2015  nyarán  zárult,  hírt  ad  a  Wolfenbüteli  Emlék  és  a

Székelyudvarhelyi Felirat megtalálásáról. Az azóta megjelent irodalmat kurrens irodalomnak

tekintjük és a kutatástörténeti fejezetben nem tárgyaljuk.

II. A legkorábbi emlékek datálásának lehetőségei

1) Archeometria

A  kutatástörténeti  átekintés  legfőbb  tanulsága,  hogy  a  székely  írás  legkorábbi

emlékeivel  (a  Homoródkarácsonyfalvai  és  a  Vargyasi  Feliratal)  kapcsolatos  szakirodalmi

vélekedések ellentmondók. Az emlékek kormeghatározásában fontos, akár perdöntő szerepet

játszhatnak  a  felirathordozó  faragványokon  megfgyelt  anyaglerakódások.  Ezekkel

kapcsolatban csak természetudományos módszerek felhasználásával láthatunk tisztán.

A  disszertáció  ismerteti  a  lehetséges  vizsgálati  módokat,  röviden  bemutatva  azok

elméleti  alapjait  és  alkalmazásuk  körét.  Az  archeometriai  módszereket  két  csoportban

tárgyaljuk.  Az  anyagösszetétel  és  anyagszerkezet  vizsgálati  módjai  közöt a  polarizációs

mikroszkópról, a röntgendifrakcióról, az elektron-mikroszondáról és a stabilizotóp-elemzésről,

a  kormeghatározási  módszerek  közöt a  radiokarbon  és  lumineszcens  kormeghatározásról,

valamint a dendrokronológiáról szólunk.

A fejezet  ismerteti  a  jelen  kutatásban vizsgált  emlékek kutatási  előzményeit  és  az

azokban  megfogalmazot, munkahipotézisként  kezelt  állításokat.  A  székely  írásos  emlékek
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közül  a  Homoródkarácsonyfalvai  és  a  Vargyasi  Felirat  archeometriai  vizsgálata  a

legindokoltabb.  A  közelmúltban  a  székelyudvarhelyi  Székelytámadt-vár  ásatásán,  feltöltési

rétegből került elő egy székely írással feliratozot tégla töredéke. Egyéb fogódzó híján a jelek

paleográfai sajátosságai alapján becsülték meg a szöveg keletkezési idejét. Égetet kerámiák

korának  meghatározásához  kínálkozik  egy  széles  körben  elterjedt  természetudományos

módszer,  a  termolumineszcens  kormeghatározás,  ami  által  lehetséges  az  emlék  pontosabb

datálása. A székely írásnak a Székelyudvarhelyi Feliraton kívül csak egyetlen másik téglába

készült emléke ismert, a Székelyderzsi Felirat. Érdemesnek látszot a két emléket együtesen

vizsgálni.

A  2016.  szeptember  28.  és  október  2.  közöti előzetes  felmérés  tapasztalatai,  a

terepbejáráson készítet makroszkópikus és digitális mikroszkóppal készítet mikroszkópikus

felvételek  alapján  készítetük  el  a  kutatási  tervet.  Ennek  alapján  kijelöltem  a  szükséges

mintavételi  helyeket.  A  Magyar  Tudományos  Akadémia  Csillagászati  és  Földtudományi

Kutatóközpont  Földtani  és  Geokémiai  Intézete  (MTA  CSFK  FGI)  Archeometriai

Kutatócsoportjának  kutatóival,  Fórizs  Istvánnal  és  Mozgai  Viktóriával,  valamint  a  Szegedi

Tudományegyetem (SZTE)  Természeti  Földrajzi  és Geoinformatikai  Tanszékének kutatóival,

Páll Dávid Gergellyel és Filyó Dáviddal 2017. január 23–26. közöt felkerestük a vizsgálandó

emlékek  helyszíneit.  A  helyszíneken  a  szükséges  engedélyek  birtokában  begyűjtötük  a

szükséges  mintákat  (I.  Függelék).  A  mintavételezés  szempontja  volt  a  felirathordozók  és

építészeti  kontextusuk  jellemzése,  a  feliratokban  és  a  szöveghordozókon  lévő

anyaglerakódások elemzése, a téglák kiégetési korának meghatározása és szövetének leírása,

valamint az emlékek közöti hasonlóságok és különbségek természetudományos módszerekkel

történő feltárása.

A vargyasi és homoródkarácsonyfalvai kőzetmintákat polarizációs mikroszkóppal és

röntgen  difraktométerrel,  a  habarcs  és  lerakódás  mintákat  röntgen  difraktométerrel  és

stabilizotóparány-mérő tömegspektrométerrel vizsgáltuk. A méréseket az MTA CSFK Földtani

és  Geokémiai  Intézete  Ásvány-  és  Kőzetanalitikai  Laboratóriumában  és  Stabilizotóp

Laboratóriumában  végezték.  A  kőzetminták  polarizációs  mikroszkópos  (II.  függelék)  és

röntgen-difrakciós (III. függelék) vizsgálatából az alábbi következtetések vonhatók le:

A vargyasi feliratos faragvány olyan homokkő, melynek anyaga áthalmozot andezit

piroklasztit. A vargyasi templom régészeti feltárásakor felszínre került falak közül napjainkban

a középkori épület helyén álló református templomban csak a nyugati homlokzat alapzatának

egy  része  hozzáférhető.  Ennek  kőzetanyaga  a  begyűjtöt három  minta  alapján  meszes

kötőanyagú  homokkő.  Keménységét  tekintve  mindketőtől  különbözik  a  templom
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sekrestyéjéből  előkerült  másik  keresztelőmedence,  mely  a  mintavételkor  sokkal  kevésbé

ellenállónak, puhának bizonyult, mállot, morzsalékos volt. A kőzetani vizsgálatok alapján a

sekrestye  romjai  közül  előkerült  gótikus  keresztelőmedence  anyagának  mind  ásványos

összetétele, mind szövete megegyezik a nyugati homlokzat alapját alkotó meszes kötőanyagú

homokkőével. A látszólagos ellentmondás magyarázata lehet, hogy az azonos kőzetípusba eső

kövek más-más geológiai kifejlődésből származnak: a környéken többféle homokkő-kifejlődés

is  megtalálható.  A  kőzetek  provenienciájának  meghatározásához  további  vizsgálatok

szükségesek.

A homoródkarácsonyfalvai feliratos faragvány kőzetanyaga piroxén andezit, szemben

a szakirodalomban feltételezet homokkővel. Az azonos toronyszint másik két (nyugati és déli)

lőrésablakának  szemöldökköve  meszes  kötőanyagú  homokkő,  tehát  különbözik  a

felirathordozó anyagától, de eltér a vargyasi templom késő gótikus bővítésekor használt meszes

kötőanyagú homokkőtől  is.  Ugyan a homoródkarácsonyfalvai  és a vargyasi  feliratos  kövek

ásványos összetétele igen hasonló, de a kőzetek szövete eltér. A vizsgált kőzetek mindegyike

megtalálható a környéken. A torony ránézésre vegyes kőanyagának, és az évszámos (1496)

késő gótikus kapu kőanyagának meghatározásához további részletes vizsgálatok szükségesek.

A  vargyasi  feliratos  faragvány  oldalán  és  peremén  látható  fehéres

anyaglerakódásokból  vet mintákat  a  röntgendifrakciós  vizsgálat  szerint  alapvetően  kalcit

alkotja.  (A  szakirodalomban  olvasható  leírással  szemben  a  székely  betűk  véseteiben  nem

találtunk anyagmaradványokat.) A minták stabilizotóp-elemzése alapján valószínűsíthető, hogy

a  faragvány  felszínén  a  talajból  származó  (pedogén)  karbonát  található  és  nem  meszelés

maradványa.  Erre  utal  az  a  tény is,  hogy a  templomból  előkerült  bordaívtöredék felszínén

látható  meszelés-  és  vakolásmaradványnak  tűnő  fehéres  rétegek  stabilizotópos  összetétele

szignifkánsan  eltér  a  felirathordozóról  vet minták  értékeitől,  az  eltérés  a

Homoródkarácsonyfalván, a torony 3. és 5. szintjéről vet, in situ habarcsok összetételi irányába

mutat.

A  homoródkarácsonyfalvai  templom  3.  szinti  habarcsainak  vizsgálata  arról

tanúskodik,  hogy  a  feliratos  kő  közvetlen  környezetéből  vet minta  mind  ásványos,  mind

izotópos összetételét tekintve jelentősen eltér az egyazon szintről, megegyező magasságból, de

más pozícióból begyűjtöt másik két habarcsmintától. A megfgyelés értelmezéséhez további

elemzések  szükségesek  a  torony  falából  és  a  szemöldökkövek  környezetéből  vet

habarcsmintákon.

A homoródkarácsonyfalvai feliratos kövön megfgyelt, a szakirodalomban középkori
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meszelésként  azonosítot fehér  anyaglerakódás  a  röntgendifrakciós  vizsgálatok  alapján

egyértelműen nem tekinthető meszelésnek. Az anyag fázisai: plagioklász, talk, félhidrát, kvarc,

magnézium-laurát,  glicerol,  nátrium-tartarát  hidrát.  Ez  az  összetétel  megfeleltethető a

gipszmásolat  készítésekor  használt  leválasztó  anyagnak.  A feliratról  a  szakirodalom szerint

kétszer is vetek le mintát (1944-ben valamint 1974-ben). Messziről szemlélve, anyagvizsgálat

híján, könnyen meszelésnek tűnhetet.

A Székelyderzsi és a Székelyudvarhelyi Feliratot hordozó téglák, valamint a vargyasi

és  a  székelyderzsi  templomból  előkerült  boltozati  bordaív-töredék  kiégetési  idejét

termolumineszcens  kormeghatározással  vizsgáltuk  (V.  függelék).  A  méréseket  a  Szegedi

Tudományegyetem  Természeti  Földrajzi  és  Geoinformatikai  Tanszékén  működő

Luminenszcens Laboratóriumban végezték. A székely feliratos emlékek esetében ezek az első

természetudományos módszerrel történt kormeghatározások.

A Székelyderzsi Felirat esetében a TL mérés végeredménye (1380–1500)  megerősítete

a szakirodalomban olvasható, legtöbb szempontot fgyelembe vevő datálást (1490-es  évek). A

feliratos  téglával  voltaképpen egyidős a templom körüli  munkák során másodlagos helyről

előkerült bordaív-töredék (1420–1500). A két, egyidős durvakerámia (feliratos tégla, bordaív)

nyersanyaga  nagy  hasonlóságot  mutat,  mindkető illites-kloritos,  meszes  agyag.  A

röntgendifrakciós  vizsgálatokat  összefoglaló táblázatban látható fázisösszetételi-különbséget

magyarázhatja az eltérő funkciót kiszolgáló technikai (égetési hőmérséklet) különbség.

A  Székelyudvarhelyi  Feliratot  más  fogódzó  híján  a  jelek  paleográfai  sajátosságai

alapján a  XV–XVI.  századra datálták.  A termolumineszcens kormeghatározás etől jelentősen

eltérő értéket adot: a téglát 1680–1760 közöt égeték ki.

Vargyas középkori templomának késő gótikus bővítését az építkezés utolsó fázisának,

a  hajó beboltozásának  terminus  ante  quemjével  határozhatjuk meg.  A késő gótikus bővítés

idejével  kapcsolatos,  régészeti-építészetörténeti  megfontolásokon  alapuló  szakirodalmi

feltételezést (XV. század vége,  XVI. század eleje) megerősíti a régészeti feltárás során felszínre

került boltozati bordaív-töredék termolumineszcens kormeghatározásának 1490–1550 értéke.

A székely  írásos  emlékek archeometriai  vizsgálata  segítet tisztázni  a  szakirodalmi

ellentmondások  egy  részét.  A  korai  datálás  perdöntőnek  hit érvei  nem  igazolódtak.  A

kőanyagok további, átfogó vizsgálata szükséges ahhoz, hogy a feliratos faragványok kőanyagát

értelmezni lehessen.

8



A  kutatás  résztvevői  elkötelezték  magukat  a  munka  folytatása  mellet. Az

archeometriai-irodalomtudományi kutatás fnanszírozása egyelőre megoldatlan.

2) Művelődéstörténeti kontextus

A  szakirodalomban  egységesen  legkorábbinak  tartot székely  írásos  feliratok

(Homoródkarácsonyfalva, Vargyas) korai,  xiii. századi datálását az archeometriai vizsgálatok

nem erősíteték még. (Egyaránt szükség lenne a szintén a korai  emlékek közöt emlegetet

Székelydályai  Felirat  archeometriai  feldolgozására,  amire a  bemutatot kutatásban nem volt

módunk.) Az archeometriai vizsgálatok során több esetben tévesnek bizonyultak viszont olyan

érvek,  amelyek  az  emlékek  korai  datálását  kétséget  kizáróan  eldöntheték  volna.  Így  a

Homoródkarácsonyfalvai és a Vargyasi Felirat esetében akkor járunk el helyesen, ha a feliratok

keletkezési idejét tágabb intervallumban jelöljük ki, ahol a terminus post quem a felirathordozó

faragványok  valószínűsítet kialakítása  ( xiii.  század),  a  terminus  ante  quem pedig  azok

másodlagos felhasználása (xv. század vége). Fontos hangsúlyoznunk, hogy nincsen olyan adat,

ami  kizárná,  hogy  a  feliratok  akár  közvetlenül  a  másodlagos  beépítés  előt kerültek  a

felirathordozókra. Nemcsak a Vargyasi és Homoródkarácsonyfalvai Felirat, hanem más korai

emlékek (pl. Székelyderzs, Bágy, Dálnok, Bögöz) esetében is igaz, hogy a keletkezésük vagy a

felirathordozók elhelyezése  a  templomok  xv.  század  végi  –  xvi.  század  eleji,  késő gótikus

átépítésével összefüggésben vagy azzal egy időben történt.

Székelyföld  egész  területén  találhatók  késő  Árpád-kori,  illetve  xiii–xiv.  századi

műrészleteket őrző templomok. Az Árpád-kori templomokat kisméretű hajó és félkör záródású

szentély jellemezte,  az egyenesen záródó szentély és a templomtorony nagyon ritka.  A  xv.

század második, és a  xvi. század első felében a középkori templomok jelentős, késő gótikus

átalakításon estek át, amit egyházi és társadalmi átalakulások befolyásoltak. A késő gótikus

átalakítások  nagyjából  egybeesnek  a  székelyföldi  templomvárak  korai  csoportjának

kiépülésével. Az erődítéseknek több típusa különíthető el: a kerítet templomok, a templomhoz

építet homlokzati tornyok, a védelmi tornyos- és/vagy bástyás templomvárak, ill. a védelmi

emeletek.  A disszertációfejezet röviden vázolja több, székely írásos feliratot őrző székelyföldi

templom  (Homoródkarácsonyfalva,  Vargyas,  Székelyderzs,  Székelydálya,  Bágy,  Dálnok)  fő

jellemzőit és épületének középkori történetét.

A Dálnoki Felirat jelentősége abban áll, hogy a vele összefüggő latin szöveggel együt

a legkorábbi ránk maradt, az építkezés idejét és az építő mester nevét megőrző építési felirat. A

dálnokinál  korábbi  adatra  Benkő Elek hívja  fel  a  fgyelmet:  a  csak másolatban megmaradt

Csíkszentmihályi/Csíkszentmiklósi Felirat a szöveg belső datálása szerint 1501-ben készült, öt
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mester, köztük egy kovács nevét tartalmazza székely írással.

A mestereket is megnevező építési feliratokat közel kétszáz év választja el a történelmi

Magyarország legrégebbi építési feliratától.  A legkorábbi ismert építési feliratok 1290-ből és

1299-ből  származnak,  Aranyosgerend  református templomában  találhatók,  megnevezik  az

építkezés idejét, a templom egykori védőszentjét, papját és az építetőket. Hasonló székelyföldi

felirat csak másolatban maradt meg az aranyosszéki Bágyon templomából (1338). Benkő Elek

szerint a XIII–XIV. századi székelyföldi templomokhoz (az aranyosgerendi és a bágyoni építési

felirat kivételével) nem kapcsolódnak feliratok vagy okleveles források.

A disszertációfejezet kitér a kőfaragójelek kérdésére is. Kőfaragójegyek Udvarhelyszék

és  Háromszék  több  templomában  maradtak  ránk:  Székelydályán,  Homoródjánosfalván,

Dálnokon,  Küsmödön,  Székelykeresztúron.  A  székelykeresztúri  mesterjegyes  kváderkő

kivételével, melyről Dávid László nem közölt részletesebb leírást, az ismertetet kőfaragójegyek

mind a késő gótikus átépítésekhez kötődnek.

A Homoródkarácsonyfalvai és a Vargyasi Felirat a  xiii.  században nemcsak székely

írásos,  de  latin  betűs  párhuzam  nélkül  állna.  A  feliratok  xiii.  századi  keletkezése  esetén

valamivel idősebbek vagy nagyjából  egyidősek lennének a legkorábbi ismert magyarországi

építési feliratokkal, amelyek azonban a kivitelezőkről hallgatnak. A székely írásos emlékek a

legkorábbi, a kivitelezőket is megnevező építési feliratot, ha a xiii. században készültek volna,

több, mint két évszázaddal előznék meg.

A Homoródkarácsonyfalvai  és a Vargyasi  Felirat  xv.  század végi,  xvi.  század eleji,

vagyis a késő gótikus építkezéseken történt felhasználással egyidejű keletkezése ugyanakkor

jól illeszkedne az immár kőfaragójeleket is használó székelyföldi mesterek közegébe és a késő

gótikus  átépítésekkel  összefüggésben  születet székely  írásos  feliratok  (Székelyderzs,

Csíkszentmihály/Csíkszentmiklós, Bágy, Dálnok) sorába.

A  középkorban  a  művész  helyzete,  köztük  a  kőfaragók  és  építészek  helyezte,

jelentősen  megváltozot. A  disszertációfejezet  átekinti  a  középkori  építési  szervezetek

(építőműhelyek,  páholyok,  céhek)  helyzetét,  valamint  összehasonlít  két  korabeli  forrást,  a

pozsonyi  vár  Zsigmond-kori  számadását  (1434)  és  kolozsvári  kőfaragók  és  kőművesek

céhlevelét (1589).

A székely írás feliratos emlékeinek többsége, amint előbb Németh Gyula, utóbb Benkő 

Elek megfgyelte, a középkori Udvarhelyszék területén található, csak elvétve ismert más 
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székek területéről, mint a kézdiszéki Dálnok, a marosszéki Berekeresztúr, az orbaiszéki Gelence

és aranyosszéki Alsószentmihályfalva esetében.

Felmerül a kérdés: van-e összefüggés a templomi feliratokat készítő személyek közöt,

hálózatot alkotak-e? Ahhoz, hogy erre választ kapjunk, a székely feliratokat őrző templomok

közöti hasonlóságok  további  művészetörténeti  vizsgálata  szükséges.  Kézenfekvő

munkahipotézisnek kínálkozik,  hogy a  xv.  század végén,  xvi.  század elején volt  az erdélyi

kőfaragóknak  egy  székelyföldi  megrendeléseket  is  vállaló,  székelyföldi  építkezéseken  is

dolgozó csoportja, talán lazább építőműhely, melynek egyik jellemzője volt, hogy tagjai székely

írásos feliratot hagytak maguk után.

A székely  írás  legkorábbi  emlékeinek (a  Vargyasi,  a  Homoródkarácsonyfalvai  és  a

szintén  korai  Székelyderzsi  Feliratnak)  valószínűbb,  a  Székelydályai  Felirat  egyelőre  nem

kizárható  xv.  század  végi  keletkezése  egybeesik  a  székely  írás  legkorábbi  ábécéjének,  a

Nikolsburgi Ábécének (OSZK, MNy 70) a szakirodalomban feltételezet lejegyzésével.

A  disszertációfejezet  a  kurrens  szakirodalom  adatait  bővíti  az  ábécét  lejegyző

Philippus  de  Penczicz  pártfogójának  tekintet Filipec  János  Antonín  Kalous  rekonstruálta

itineráriumából.  Az  itinerárium alapján biztosan kijelenthető,  hogy Penczicz  és  Filipec  egy

időben tartózkodtak Párizsban. Figyelemre méltó, hogy  Filipec az idő tájt, amikor Penczicz a

könyvét  bekötöte és  aláírta,  a  tulajdonosi  bejegyzésben  megjelölt  helyek  környékén

tartózkodot. A rendelkezésre álló adatok alapján elképzelhető, hogy Penczicz nemcsak párizsi

útján volt Filipec kíséretének része, hanem vele tartot évekkel később is.

A  disszertációfejezetben  ismertetjük  Sándor  Klára  elképzelését,  milyen  lehetséges

forrásból  jutot a  székely  ábécé  Mátyás-udvarába.  Sándor  elképzelésében  a  főszereplők  a

ferencesek:  erre  utal  szerinte  a  székely  írás  emlékeinek  ferencesekhez  kötődő  csoportja

(Bolognai  Emlék,  Kájoni  János  ábécéi,  Bonyhai  Moga  Mihály  margináliái),  a  hun-magyar

párhuzam Laskai Osvátnál, valamint a  XV. század derekán a szkítiai magyarok megtérítésére

induló, sikertelen útját követően Lengyelországban működő obszerváns ferences László testvér.

Sándor  tagadja,  hogy  a  székely  írás  Mátyás-kori  udvari  kultusza  és  a  korabeli

székelyföldi  templomokban  megjelenő  emlékek  közöt kapcsolat  lehetne.  A  disszertáció

ugyanakkor bemutat egy lehetséges  csatornát Mátyás király és az obszerváns ferencesek, az

erdélyi építőmesterek és az udvar közöt, amire ez idáig senki sem fgyelt fel.

A  kolozsvári  Farkas  utcai  református  (egykor  ferences)  templom  építésének

előkészületeiről és kezdeteiről három okleveles forrás is fennmaradt. Az első a városi tanács
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rendelete a telek átadásáról (1486), a második Mátyás király munkálatokat sürgető oklevele

(1487), végül Mátyás király röviddel halála előt, Visegrádon kelt parancslevele (1490 januárja),

melyben  részletesen  rendelkezik  a  fnanszírozási  és  munkaszervezési  kérdésekről,  utasítja

Tárcai  Márton  sókamarai  ispánt  arról,  hogy  mindenben  megbízotjának,  János  testvérnek

útmutatását kövesse. A szakirodalom Nagy Zoltán meghatározó dolgozata (1944) után egyetért

abban, hogy János obszerváns ferences volt. Abban már a kérdést érintő kutatók (Entz Géza, F.

Tóth Rózsa, Marosi Ernő, Buzás Gergely) közöt nincs egyetértés, hogy János testvér – amint

arra  a  budai  és  visegrádi  palota  több késő gótikus  műrészlete  utal  –  része  volt-e  a  király

építőműhelynek, vagy csak ismeretségben volt velük. Abban sincsen egyetértés, hogy János

testvér állt-e, és ha igen, milyen összefüggésben állt jól dokumentált kolozsvári építkezésének

számos  analógiájával  (Nyírbátor,  Szeged,  Dés,  Torda,  Kolozsmonostor,  Medgyes  stb.).  A

vélekedések egy része János testvér és műhelye hatásának tulajdonítja az erdélyi késő gótikus

építészet XV. századvégi felvirágzását.

Visegrád  késő  középkori  ferences  kolostorának  területen  lefolytatot közelmúltbeli

ásatások feltárták a kolostorhoz tartozó kőfaragó- és kovácsműhely maradványait.  A Buzás

Gergely közzétete eredmények szerint nemcsak stiláris párhuzamok állapíthatók meg, hanem

a kőfaragóműhelyben talált  kőzetmaradványok anyagi  összetétele is a palota- és a kolostor

gótikus kőfaragóinak azonosságát támasztja alá. Az új eredmények megerősítik Nagy Zoltán

elképzelését,  miszerint  Mátyás  király  Kolozsvárra  János  testvér  személyében  egy  bizalmát

élvező, több királyi építkezésen foglalkoztatot építőmestert küldöt.

János  testvér  személyében  nevesíteni  tudunk  olyan  Mátyás  budai  és  visegrádi

palotájához  kötődő  személyt,  aki  dokumentáltan,  Mátyás  király  megbízásából  erdélyi

építkezésen is részt vet Kolozsvárot. János testvér műhelyével több erdélyi építkezéssel szoros

kapcsolatban lehetet, de a neki köszönhetően elterjedt stiláris elemek távolabbi, provinciális

analógiái  Udvarhelyszéken is  megtalálhatók.  Művészetörténeti  vizsgálatokra  volna  szükség

ahhoz,  hogy  a  székely  írásos  emlékeket  megőrző  székelyföldi  épületek  esetleges  stiláris

párhuzamait  feltárják.  János  testvér  nemcsak  építőműhelye  révén  kerülhetet kapcsolatba

székelyföldi  kőfaragókkal,  hanem a  szalvatoriánus  obszerváns  ferenceseken  keresztül  is.  A

ferences kötődésű Bolognai Emlék székely ábécéje és Philippus de Penczicz Filipecen keresztül

Mátyás udvarához köthető Nikolsburgi Ábécéje közöti eltérések kizárják, hogy közvetlenül

egymás másolatai  lennének.  A bennük megtalálható közös hiba,  az  ö és  ü hangok székely

grafémájának  felcserélése  ugyanakkor  közös  forrásra  utal.  János  testvér  kapocs  lehetet a

királyi udvar és a ferencesek, valamint a királyi udvar és a késő gótikus kőfaragók közöt is.
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III. A székely írás és a humanizmus

1) Adalékok a Mátyás-kori Atila-kultuszhoz és a hun-toposz háteréhez
A közelmúltban Szörényi László és Pajorin Klára új szempontból elemezte Atila hun

király  alakjának  Mátyás-kori  hasznosítását.  Szörényi  Janus  Pannonius  II.  Pál  pápa  előt

elmondot követi beszédének (1465) újszerűségét emelte ki, miszerint Atilát a magyar királyok

közöt, a hunokat pedig a magyarok elődeiként említete, jelen ismereteink szerint elsőként a

szentszéki magyar követek közöt. A  XIII. elégia (De inundatione) példájából Szörényi szerint

kitetszik, hogy Janus „1468-ra átment lelkes hunba”. Pajorin Klára a Janus-életműből további

példákkal igazolja Szörényi eredményeit: Mathias Rex Hungarorum, Antonio Constantio, poetae

Italo c.  versének soraival,  illetve Mátyás diplomatája,  Bajoni  István követ vadászkalandjáról

szóló De venatione Stephani de Baion oratoris c. vers kezdetével.

A fejezet további adalékkal szolgál a Mátyás-kori itáliai Atila-propagandához. Az első

külföldön,  de  magyar  szerzőtől  megjelent  nyomtatvány,  a  Breviarium  Strigoniense (1480)

előzéklapjának latin verse szintén Atila alakját idézi: „Sorte noua rediit hunorum clarissima

quondam. / Tempore que fuit atile victoria regis”. A kötet velencei kiadásának tudatosságára

utal, hogy megjelenésekor magyarországi nyomda is rendelkezésre állt volna. Atila emlegetése

baljós lehetet a Mátyással háború határán álló velenceiek számára: az itáliaiak, különösen a

velenceiek számára a hun király a pusztulás és menekülés emlékét idézte.

A disszerens választ keres arra a kérdésre, hogy a hun–magyar azonosság ilyen fokú

túlartikulálása  kizárólag  Mátyás  és  a  vezető  magyar  értelmiségiek  ötlete  volt-e,  vagy

közrejátszot benne valamilyen külső motiváció? Kézai Simon gesztájában (1282–1285 közöt)

olvasható  először,  hogy  az  erdélyi  székelyek  valamilyen  írással  rendelkeznek,  amit  Kézai

szerint, miután összekeveredtek velük, a blackoktól (blacki) vetek át. Kézai mellékes említését

Turóczy  János  krónikája  (1488)  jelentősen  átalakítja,  hangsúlyozza,  a  székelyek  írása  ősi,

szkíta örökség, és a toposzt a könyv előszavában is megjeleníti. A disszerens szerint Turóczy

ezzel akarta árnyalni azt a negatív képet, amit Aeneas Sylvius Piccolomini, a későbbi II. Piusz

pápa festet a székelyekről,  akiket  a Turóczy által  is  felhasznált  munkáiban kizárólagosan

tekintet igazi  magyarnak.  A  hun-magyar  azonosság,  rokonság  hangsúlyozása  ellenkezés

Aeneas Sylvius többhelyüt megfogalmazot állításával szemben, aki tagadta, hogy a magyarok

a hunoktól származnának.

2) A Wolfenbüteli Emlék

Ágost,  braunschweig-wolfenbüteli  herceg  (1579–1666)  1592-ben  kezdet ifúkori

forilégiumában (Wolfenbütel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 22 Noviss. 8o) Förköli

Gábor  bukkant  székely  írásos  bejegyzésre.  A  disszerenssel  együt közölt  dolgozatban
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Wolfenbüteli Emléknek nevezet szöveg a füzet utolsó írásos lapján, a 438. oldalán található.

Az oldal felső részén a cirill ábécé román változatának jelei és a betűk elnevezései szerepelnek,

alata a  székely  írásos  szöveg.  A  két  bejegyzést  lapszéltől  lapszélig  tartó  vízszintes  vonal

határolja.  Feltételezésünk  szerint  a  két  írásrendszer  a  földrajzi  közelség  okán  kerülhetet

egymás  mellé.  Noha  hosszan  tartó  peregrinációja  több  egyetemet  érintet és  egyetemi

anyakönyvekből  több  lehetséges  magyar  kapcsolatot  tártunk  fel,  nem sikerült  tisztáznunk,

hogy Ágost herceg milyen forrásból jutot a székely szöveghez. A  XVI.  századi a nyelvészeti

irodalomban a héber és a magyar nyelv rokonsága elterjedt nézet volt, a székely írást a héber-

magyar nyelvrokonság bizonyítékának tekinteték. A XVI. század végétől adatolható a székely

jelek  titkosírásként  való  használata  (Szamosközy  Istvánnál)  és  az  írásrendszer  nyugati

tanulmányúton  lévő  magyarok  album  amicorumában  is  felbukkan.  Ágost  herceg  egyaránt

érdeklődöt az egzotikus írások és a titkosírások iránt. Gustavus Selenus álnéven jelent meg

titkosírásos tankönyve, a Cryptomenytices et Cryptographiae libri IX (1624), amiben a székelyek

írásáról nem ejtet szót és a jeleket sem közölte.

A Wolfenbüteli  Emlék szövegének forrásait  sikerült  azonosítanunk.  A tizenhat sor

székely írásos szöveg voltaképpen nyolc sornyi protestáns zsoltárkompiláció, ebben a formában

máshonnan  nem  adatolható.  Első  sora  a  Minden  állat  dicsér,  Úristen,  tégedet (RPHA  170)

zsoltárfordításból  való,  a  második  sortól  a  Dicsérem az  Istent  az  én  életemben (RPHA 253)

szövegét  követi.  A  kompiláció  ismeretlen  szerzője  a  forrásokat  igen  szabadon  kezelte.  A

változtatások egy része nyelvtani természetű, máshol a nyomtatot változatok szavait cserélte

fel  rokonértelmű kifejezésekkel.  A  székely  írásos  szövegben  található  hibák  (hasonló  jelek

összetévesztése)  alapján  megállapítható,  hogy  a  szöveg  biztosan  másolat.  Feltételezhető

leszármazása: 1. RPHA 952 + RPHA 253 (latin betűs kompiláció), 2. székely írásos átirat (talán

szövegjavítással), 3. a székely írásos szöveg másolata Ágost herceg füzetében (szövegromlással).
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1. A székely írás kutatásának története1

1.1. A modern kutatások kezdetei és előzményei

A székely írás legkorábbi kéziratos emlékei közül számos idegen anyanyelvű, idegen

nemzetiségű  közvetítők  révén  maradt  az  utókorra.  A  több  évszázados  külföldi  érdeklődés

ellenére a székely írás kérdése a  xx. század végére a magyarság belügyévé vált.  A magyar

kutatók  közül  néhányan  rendszeresen  közölnek  tanulmányokat  e  tárgyban,  de  a  felmerült

problémákkal  kapcsolatban  közmegegyezés  nem  alakult  ki.  Az  egymásnak  ellentmondó

álláspontok megmerevedtek, nincs érdemi párbeszéd. A tudományos közvélemény a székely

írással távolságtartó és ez a távolságtartás számos esetben elfojthata vagy elfojthatja a tudós

érdeklődést. Könnyen előállhat, ahogyan Sándor Klára nyelvész fogalmaz, hogy „elővigyázatos

kutató vonakodva köti a nevét olyan tárgyhoz, amelyről jobbára csak tudománytalan, délibábos

írások jelennek meg”.2 Márpedig ilyenek nemcsak napjainkban születnek, hanem a xix. század

végén, xx. század elején is akadtak bőséggel.

Vilhelm Tomsen (1842–1927) dán turkológus, aki a keleti türk írás pontos leírásával

és részleges megfejtésével szerzet hírnevet a xix. század végén,3 minderről valószínűleg nem

1 Megjelent nyomtatásban: Tubay Tiziano, A székely írás kutatásának története, Bp., OSZK, 2015 
(Információtörténeti műhely, 2). A kutatástörténeti fejezetet 2015 nyarán zártam le, az azóta megjelent 
munkák kurrens irodalomként nem kerülnek bemutatásra.

2 Sándor Klára, A székely írás megíratlan története(i)?, Erdélyi Múzeum, 58(1996)/1—2; 
htp://epa.oszk.hu/009900/009979/009011/07sandor.htm (letöltés: 2014. 02. 26.)

3 Ernst Doblhofer, Jelek és csodák, Bp., Gondolat, 1962, 302–310. ; David Diringer, Te Alphabet. Te Key to 
the History of Mankind, I, London, Hutchinson, 1968, 245–7; Ua., II, 234.
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tudot, ha ide nem számítjuk egy lábjegyzetét, 4 amelyben a török írásjelek és a „hun-szkíta”

ábécé rokonságát elvetete. Dadai Király Pál (1857–1927) angol nyelvű írásán5 és annak „gyarló

írásmutatványain” túl mást nemigen ismerhetet. Így lehet, hogy amikor Franz Babinger (1891–

1967)  német  orientalista  1913-ban,  Hans Dernschwam  (1494–1568/9?)  kézirataiban6 egy

konstantinápolyi  rúnafelirat  másolatát  találta,7 lelkesen  megküldte  annak  fényképét

Koppenhágába.  Tomsen  érdeklődve  fogot a  titokzatos  jelek  kibogozásába.  Amint  azt

Sebestyén Gyula (1864–1946) írásából  tudjuk, a magyarul  is beszélő dán tudós rájöt, hogy

magyar nyelvű szöveggel van dolga. A fordítással hamarosan mégis elakadt és  „köztörténelmi

és nyelvtörténeti segédforrások igénybevétele nélkül már nem tudot” továbblépni, nem tudta

kibetűzni a neveket és a régebbi szavakat. Megfejtési kísérletét Babingerhez visszaküldte és a

kutatót Sebestyén Gyulához irányítota.8

A Konstantinápolyi Felirat Dernschwam-féle másolatának felfedezése a századelő első

felének  jelentős  eseménye,  de  nem  az  egyetlen.  Ez  idő  tájt  fgyelt  fel  Sebestyén  Gyula  a

Bolognában  levéltári  kutatásokat  végző  Beliczay  Jónás  (1847–1890)  beszámolójában  egy

érdekes  híradásra.  E  szerint  Luigi Ferdinando Marsigli  (1658–1730)  olasz  hadmérnök  a

Székelyföldön talált egy fát vagy fatáblát, amely állítólag „ezen föld keresztényeinek a változó

napokra eső ünnepeinek naptárát tartalmazza”. Az emléket (más egyebekkel együt) Sebestyén

kitartásának köszönhetően ismerhetjük. Sebestyén bevallása szerint ugyanakkor „az 1515-iki

rovásírásos  konstantinápolyi  felirat  meglepően romantikus története nélkül  csakugyan nem

tudta[ ...] volna a bolognai másolat ügyét komolyan venni”.9

Hasonlóan  jelentős  szenzáció  volt  a  Nikolsburgi  Ábécé  megjelenése  is,  amit

Jakubovich  Emil  (1883–1935)  nyelvtörténész  a  Gilhofer & Ranschburg könyvkereskedő  cég

budapesti  képviselője,  Ranschburg  Gusztáv  (1900–1945)  könyvkereskedő  megkeresésére

azonosítot (1933) és mutatot be röviddel halála előt. 10 A pergamenlapot őrző ősnyomtatvány

a  herceg  Dietrichstein-család  nikolsburgi  vára  (ma  Mikulov,  Csehország)  árverésre  került

4 Vilhelm  Thomsen,  Inscriptions  de  l'Orkhon  déchifrées,  Helsingfors,  Société  de  Litérature  Finnoise,  1896
(Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 5), 54.

5 (Dadai) Király Pál, Researches in Hunno-Scythic, London, 1893.
6 Dernschwam kéziratát Babinger adta ki: Hans Dernschwam's Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und 

Kleinasien (1553-1555) nach der Urschrif Fugger-archiv, Hrsg. Franz Babinger, München, Leipzig, Duncker & 
Humblot, 1923. (Utánnyomás: Ua., Berlin, München, Duncker & Humblot, 1986.) A kéziratok, főleg az 
útinaplók közül több magyarul is hozzáférhető: Dernschwam János, Tardy Lajos ford., Utazás 
Konstantinápolyba. 1553–55 = Rabok, követek, kalmárok az Oszmán Birodalomról, T. L. szerk., Bp., Gondolat, 
1977. ; Hans Dernschwam, Erdély. Besztercebánya. Törökországi útinapló, ford. Tardy Lajos, Bp., Akadémiai, 
1984. 

7 SEBESTYÉN Gyula, A magyar rovásírás hiteles emlékei, Bp., MTA, 1915, 25.
8 Uo., 26.
9 Uo., 28.
10 JAKUBOVICH Emil, A székely rovásírás legrégibb ábécéi, Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1935, 2—6.
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könyvtárának11 volt  része.  Végül  az  ősnyomtatványt  nem,  csak  az  abból  leválasztot

pergamenlapot vásárolta meg a Országos Széchényi Könyvtár.12

A századelőn kerekedet indulatos vita termékenyítően hatot.

Történt  ugyanis,  hogy  a  millenniumi  lázban  égő,  ezeresztendős  Magyarország

ünnepelt  szobrászművésze,  Fadrusz  János  (1858–1903)  számos  emlékműve  közül  egyetlen

egyen(!),  Tuhutum (Töhötöm) zilahi  emlékműve obeliszkjén más pogány jelképek (mint  az

obeliszk  tetején  ülő  turulmadár  vagy  a  talapzat  négy  oldalán  levő  dárdák  és  lókoponyák)

mellet, a magyarok bejövetelét ábrázoló fríz alá, egy székely írásos feliratot is elhelyezet. A

honfoglalásról  való  méltó  megemlékezésben,  (amit  Sándor  Klára  kissé  érzéketlenül

„millennium körüli nemzetieskedésnek” nevezet,13 megfeledkezve többek közöt a világvárossá

építet Budapestről  és a magyar historizmus felemelő alkotásairól) 14 a  szobrászat „sajátosan

nemzeti  programja”  szerint  „a  monumentális  köztéri  emlékműszobrászat  meghatározó

szerepet” játszot.15 Nem véletlen hát, hogy a nagyjából Mátyás király grandiózus kolozsvári

emlékművével egy időben (1902) készülő kis zilahi obeliszk is a fgyelem középpontjába került,

méghozzá  a  rávéset rovásfeliratal  együt. De  honnan,  milyen  forrásból  jutot Fadrusz  a

felvéset szöveghez?

Rovás és  rovásírás című könyvének utolsó  fejezetében Sebestyén Gyula részletesen

beszámolt arról, tudomása szerint hogyan fogalmazódot meg Fadrusz fejében a gondolat és

hogyan  került  hozzá  a  szöveg.  Fadruszt  a  vele  egy  kerületben  lakó  ismerőse,  Király  Pál

„megbabonázta”.16 A felirat önmagában talán még nem is keltet volna botrányt. Ám Fadrusz,

ismerőse tanúsága alapján, még az emlékmű leleplezése előt egy cikket is közzétet a feliratal

összefüggésben, amiben határozot nézeteket fogalmazot meg a rovásírással kapcsolatban. 17 Az

előzmény igen szövevényes.

11 Auktion XI: Bibliothek Fürst Dietrichstein, Schloss Nikolsburg. Versteigerung am 21. und 22. November 1933, 
Luzern, H. Gilhofer & H. Ranschburg Aktiengesellschaf, 1933.

12 Vö.: Jakubovich levélfogalmazványa a Nikolsburgi Ábécé megtalálásával kapcsolatban, MTA KIK Kéziratár, 
jelzete: Ms 4820/280 ; A Nikolsburgi Ábécéről készült első fényképfelvétel egyéb székely írással kapcsolatos 
felvételek közöt, MTA KIK Kéziratár, jelzete: Ms 4821/85 ; Jakubovich beszámolója a pergamenlap 
megvételéről. MTA  KIK Kéziratár, jelzete: Ms 4820/276-291.

13 Sándor, i. m.
14 Révész Emese, A magyar historizmus, Bp., Corvina, 2005.
15 Bellák Gábor, Jernyei Kiss János, Keserü Katalin,  Mikó Árpád, Szakács Béla Zsolt,  Magyar művészet, Bp.,

Corvina, 2009, 247—249.; a századforduló emlékmű-állításairól ld. Kovács Ákos szerk., Monumentumok az első
háborúból, Bp., Corvina, 1991 [19851].

16 Sebestyén Gyula, Rovás és rovásírás, Bp., Tinta, 2002, 313.
17 Idézi: Sebestyén, Rováss, i. m., 314.
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1.1.1. A székely ábécé és Bél Mátyás

Vizsgálódásunkat  Bél  Mátyás  (1684–1749)  latin  nyelvű  tanulmányánál  érdemes

kezdenünk.  1718-ban  Lipcsében  jelent  meg  De  vetere  literatura  Hunno-Scythica  exercitatio

címen.18 Maga  az  írás  beleilleszkedik  a  polihisztor  azon  törekvésébe,19 hogy  az  akkori

Magyarország teljes leírását közölje,20 így nem meglepő, hogy foglalkozik a magyar nyelvvel és

annak rokonságával. Mindez illik abba az értelmezési keretbe, amelyben kora a magyar nép és

a magyar nyelv eredetéről gondolkodot.

Ennek tárgyalását a xvi. század eleje, Sylvester János (1504?–1553?) munkássága óta

meghatározza  egy  gondolat :  a  magyar  nyelv  héber  rokonságának  lehetősége.  Sylvester

készítet először összefüggő nyelvtani rendszert. A szórványos megfgyelésekhez (pl. Galeoto

Marzio [1427–1497?] latin nyelvű,  De egregie,  sapienter,  iocose dictis  ac factis  Mathiae regis

című munkájának [1485 k.] anekdotái közöt felbukkanókhoz 21) képest módszeresen dolgozot,

az  iskolai  tanulmányaiban tapasztalt,  szigorú nyelvtani  rend és az  azt  megalapozó antik és

humanista  nyelvtanok  szerint.  Tanúskodik  erről  mind  a  Rudimenta  grammatices  Donati

(Krakkó,  1527),  mind  a  Grammatica  Hungarolatina (Sárvár,  1539) névadása.  E  munkák

tartalmukban nem szorítkoznak latin nyelvészeti  forrásokra.22 Első nyelvtanírónk, amint azt

Balázs Jánosnak (1914–1989) köszönhetően tudjuk, héber grammatikákból is merítet, például a

magánhangzók  rendszerezésével,  a  hangok  írás-  és  ejtésmódjával,  a  birtokos-  és  igei

személyragoknak a személyes névmásokkal való egyeztetésével kapcsolatban.23

A héber  és  magyar  nyelv  összehasonlítása,  rokonítása  hosszú  időn át  jellemezte  a

magyar  nyelvészetet,  még Révai  Miklós  (1750–1807)  idejében is  élő  nézet  volt. 24 Komlóssy

Gyöngyi  hangsúlyozta: Bél Mátyás rovásírás-monográfájának „vezérfonala, hogy a magyar –

18 Mathias Belius, De vetere literatura Hunno-Scythica exertitatio, Lipsia, Petrus Conradus Monath, 1718.; Bél 
munkájának magyar fordítása: Uő., Déri Balázs ford., Tanulmányok a régi hun-szkíta irodalomról = 
Hungáriából Maearország felé, Tarnai Andor szerk., Déri Balázs, Donáth Regina, T. A. ford., Szépirodalmi, 
1984 (Magyar Ritkaságok), 91–130.

19 Bél Mátyást már 1713-ban foglalkoztata a magyar nyelv eredete. Ismert egy felhívás is, amelyet egy lipcsei
tudományos folyóirat, a Deutsche Acta Eruditorum oder Geschichte der Gelehrten xvii. évfolyamának 420—
434. oldalain tet közzé. Ebben “kora tudós férfainak a segítségét kéri: mindazt, amit a magyar nyelv létrejötéről
és  történetéről  tudnak  és  valaha  leírtak,  küldjék  el  neki”.  Ld.  Komlóssy Gyöngyi,  Bél  Mátyás:  Hungari  et
Transsylvani Aliquot Eruditioniset Scriptis Celebres Fama, Lymbus, 2009, 113—134.

20 Vö. Tarnai Andor, Bél Mátyás = Hungáriábóls, i. m., 7—33.
21 Szathmári István, Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk, Bp., Akadémiai, 1968, 64—67.
22 Sylvester munkásságáról, forrásairól l. Bartók István, „Nem eeéb, hanem maear poézis”: Sylvester János 

nyelv- és irodalomszemlélete európai és maear összefüggésekben, Bp., Universitas, 2007. A Grammatica 
Hungarolatina kritikai kiadása: Ioannes Sylvester, Grammatica Hungarolatina, Edidit, introduxit et 
commentariis instruxit Stephanus Bartók, Bp., Akadémiai, Argumentum, 2006 (Bibliotheca Scriptorum Medii
Recentisque Aevorum, Series Nova, 15.).

23 Uo, 89.; továbbá: Balázs János, Sylvester János és kora, Bp., Tankönyvkiadó, 1958, 185—237.
24 vö. Pápay József, A magyar nyelvhasonlítás története, Bp., MTA, 1922.
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s a vele történetírói hagyomány alapján rokonítot hun és szkíta – rovásírás betűi közvetlenül a

héber ábécéből származnak”.25 Az ebbe a hagyományba tartozó művek közül Bél szinte minden

fontosabb munkát ismert. Ezek „megjegyzéseit fel is használta”: Geleji Katona István (1589–

1649)26 és  Komáromi  Csipkés  György  (1628–1678)27 grammatikáit,  valamint  közvetlen

előzményként  Otrokocsi  Fóris  Ferenc  (1648–1718)  Origines  Hungaricae című28 munkáját

(Franeker,  1693).29 Otrokocsi  Fóris  munkája  kora  nyugat-európai  honismereti  irodalmába

illeszkedik, a gályarabságot is megjárt, reformátusból katolikus hitre tért szerzőre hatással volt

a  pietista  és  az  irénista  mozgalom.  A  franekeri  egyetemen  tanárai  buzdítására  a

Magyarországot és a magyarságot ismertető írásba fogot, bemutatandó „keleti rokonságunkat

és közvetlen leszármazásunkat a zsidóságtól”.30 Céljával nem vallot kudarcot, művét Leibniz is

ismerte.31 Az első kötetben közölt rovásjelekhez Velencében jutot hozzá egy barátjától, aki a

„régi hunok ábécéjét” (Alphabetum antiquorum Hunnorum) Nyugat-Magyarországon „kapta

valakitől”.32 Kritikus szemléletét kiemelendő Sebestyén magyarul is idézte: „Minthogy azonban

[…]  ezek  a  betűk  magam előt is  még  gyanúsak,  különösen  azért,  hogy  a  magánhangzók

(melyeknek  száma  nyelvünkben  hét)  a  mássalhangzókkal  vegyesen  vannak  az  európaiak

módjára elősorolva, azért azok közzétételét, vagy a rólok való bizonyosabb ítéletemet addig

elhalasztom, míg – ha Isten is megsegít – rólok máshonnan jobban értesülendek. Mert az az

ember vagyok, a ki nem szeretek semmit homokra építeni.”33

Bél Mátyásnak a székely írással kapcsolatos ismeretei nem hétköznapi használatból

vagy néprajzi gyűjtésből, hanem kizárólag irodalmi forrásból valók. Székely ábécéjét Kaposi

Sámuel (1660–1713) gyulafehérvári tanártól kapta és Valentin Ernst Löscher (1673–1749) héber

nyelvészeti  munkája,  a  De  causis  linguae  Hebraicae egy  írásjel-táblázatába34 helyezte  be.35

Löscher  a  táblázatban  héber  betűket  hasonlítot össze  az  „egyiptomi,  kopt,  görög,  latin

markomann, gót és runa ábécékkel”, az egyezések és hasonlóságok alapján elemezte azokat. A

bizonyítás során, „ahol az egyes hangok jelei nem egyeztek kellőképp”, magyarázatot kereset,

25 Komlóssy Gyöngyi, Ősi betűk – mitikus történelem, ItK, 110(2006)/5, 529.
26 Geleji  Katona István,  Magyar  Grammatikatska,  Gyulafehérvár,  1645  (RMNy  2103[2]).  Ld.  továbbá:

SEBESTYÉN, A magyars, i. m., 6.
27 Komáromi  Csipkés  György,  Hungaria  illustrata,  Utrecht,  1655 (RMNy 2618).  Ebben Komáromi  Csipkés a

magyar nyelvet a keleti nyelvek közé (héber, káld, szír, arab, perzsa,  török) sorolja, minthogy  „írásmódja”
jobbról balra tart. Vö. SEBESTYÉN, A magyars, i. m., 6—7.

28 RMK iii 3797.
29 Komlóssy, Ősis, i. m., 534.
30 Uo.
31 Uo., 535.
32 Sebestyén, Rovás..., i. m., 248. 
33 Uo., 248—249.
34 Valentin Ernst Löscher, De causis linguae Ebraeae iii, Frankfurt, Leipzig, 1706, 225.
35 Komlóssy, Ősis, i. m., 535.
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miért változot az idők során maga a héber karakter is. 36 Bél ezzel szemben megelégedet a

Kapositól kapot ábécével,  és „midőn […] a jegyek rokonságát a héber, syr, arab, aethiopiai

irásokban felismerte”, megerősítve érezhete magát, hogy a küldemény megbízható. Ám ezen

felül is túlzásokba eset, ugyanis tévesen etimologizálva „arra az eredményre jutot, hogy ez a

hun-schytha írás volt az, a melyet Jafet kis unokája, Fenisius, vagy Fenius elterjesztet”.37

Bél  könyvének  legjelentősebb  része  az  abban  közölt  székely  ábécé  (Alphabetum

Hunno-Scythicum). Könyve igen népszerű let, és az „erdélyi székelyek »hun-szkytha«, vagy

»ős-magyar« betűit  széles körben ismeretessé” tete.38 Sőt,  az ábécé nemcsak a székely írás

monográfájában  és  a  Notitia elkészült  fejezetében  jelenik  meg,39 hanem  például  Bélnek

Moliboeus álnéven kiadot Der Ungarische Sprach Meister (Pozsony, 1729) című, német nyelvű

magyar  nyelvkönyve40 13.  kiadásának  címlapján  (Pest,  1829).  It a  romantika  ízlésének

megfelelően,  egy  kidőlt  régi  kőlapon  szerepel  a  székely  ábécé,  amire  a  metszet  előterében

beszélgető három férf közül egy magyaros viseletű és arcszőrzetű  úr büszkén mutat rá.41

Maga  az  ábécé  a  Kaposi-féle  alfabétumhoz  képest  is  torzult.  Sebestyéntől  úgy

tudhatjuk, hogy az írásképet már a megelőző században „megfosztoták a rovás technikájától

folyó merevségtől”,  szerinte ezért „Bél jegyeinek gömbölyítésre törekvő vonalvezetésén sem

fogunk megütközni”.42 A székely írás, vagy ha úgy tetszik „hun-szkíta írás” ábécéje, még ha

torzult formában is, Bél Mátyásnak köszönhetően vált közismerté.

A közönség ártatlan érdeklődését egyre többen kihasználták, a „hamisítók rendszerint

valamely  égető  szükségletet  kivánnak  bűnös  úton  fedezni”.43 A  székely  írás  tudományos

megítélése a hamisítványok miat hamar romlani kezdet. A hamisítók forrása Bél munkája

volt,  ezért  a  folyamat  végső  soron  a  De  vetere literatura Hunno-Scythica  exercitatio

megjelenésével kezdődöt. 

1.1.2. A xix. századi hamisítványok és kritikájuk. Az első 
vizsgálóbizotság a század végén

Sebestyén Gyula a turóci fakönyv példáján illusztrálta, hogy a hamisítványok milyen

változatos utat járhatak be. A turóci fakönyvre újságcikkek alapján Jerney János (1800–1855)

36 Uo., 535—536.
37 Sebestyén, Rovás..., i. m., 251.
38 Uo., 293.
39 Komlóssy, Béls, i. m., 113.
40 Szili Katalin, Bél Mátyás Sprachmeistere újra és újra, MNy, 108(2012)/3, 341—357. 
41 Uo., 343.
42 Sebestyén, Rovás..., i. m., 251.
43 Uo., 294.
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őstörténész fgyelt fel, ami Cherven Tamás besztercebányai kanonok közvetítésével el is jutot

hozzá.  Jerney  végül  1840-ben  a  Magyar  Tudományos  Akadémián  bemutata,  majd  a

Tudománytár lapjain közzétete azt.44

A „sötét-barna nyirfahéjra írot régiség” töredékeit Stubnyán állítólag maga Cherven

Tamás „fedezte fel”, Turóc vármegye főadószedőjénél, Jezerniczky Istvánnál, aki arra „állítólag

a  Raksányi-család  levéltárában  bukkant”.  A  töredékeket  szintén  Cherven  állítota össze  és

ragasztota vissza a régi papírra, amelynek latin szövege alat a következő töredékes magyar

nyelvű megjegyzés szerepelt (állítása szerint a xvii. századból): „Ezen írás van … lyet a pogan

lev … decel … … meg … tot Ivan …… pniky …… ania lcc Indert…”. A székely jelek feloldásával

sem  maradt  adós.  Bél  Mátyás  és  Révai  Miklós  mutatványai  alapján  a  magyar  szöveget

megfejtete és  megállapítota,  hogy  „a  pontok  közé  foglalt  betűk  tulajdonkép  számot

jelentenek”.45

Jerney,  aki  végzetségét  tekintve  jogász  volt,  hamar  felfgyelt  arra,  hogy  az  „it

előforduló 127 névnek csaknem a fele megtalálható abban a 1391-iki Turóczi Regestrum-ban, a

melyet Bebek Imre országbíró készítet Zsigmond király számára”. Ez a Monumenta Hungarica

lapjain meg is jelent 1809-ben.46 A részletes összehasonlítás ellenére Jerney nem foglalt állást a

forrás hitelességét illetően, azonban úgy vélekedet, hogy „irományunk, legyen bár valódi vagy

költöt, kételenül érintésbe jö az ugy nevezet  turoczi regestrummal”.47 Ebben nem is tévedet.

Sebestyén szerint  a  „turóci  fakönyv”  jeleinek elemzése  révén,  a  csalót  „nem is  történelmi,

hanem  irodalmi  téren  érte  utól  a  hamisítók  végzete”.  A  jelek  formai  sajátosságai  (pontos

egyezések az a, b, c, d, e, k, l, n, o, p, r, R, s, Sz, v esetében; valamint olyan különbségek a g, k, t

jelek esetében, amelyekre maga Cherven hívja fel a fgyelmet) alapján ugyanis megállapítható,

hogy a szöveg egy „olyan hamisítótól származik, aki Bél Mátyás közkézen forgó könyveiből

merítete fogyatékos írástudományát”.48

Somogyi Antal tete közzé a  Régi maear énekek füzeteit (Arad, 1873). Ebben olyan

énekek  szerepelnek,  amelyek  Cicero  De  ofciis  című művének  egy  nyomtatot változatába

kötöt jegyzetlapokon vannak, valamint egy bizonyos „elveszet” Komáromi énekeskönyvben

olvashatóak,  szintén rovásjelekkel.49 A tájékozotabb olvasók tudhaták, hogy az énekeskönyv

Szekeres  Mihálynak  köszönhetően  már  1864-ben  ismert  volt.50 Az  énekeket  egy  Győr

44 Jerney János, Aʼ hún-scitha betűkkel irot Turocz vármegyei régiségről, Tudománytár, 8(1840), 109—129. 
45 Uo., 296.
46 Uo., 296—297.
47 Jerney, i. m., 127.
48 Sebestyén, Rovás..., i. m., 298.
49 Uo., 299—301.
50 OSzK Kéziratár, jelzete: Oct. Hung. 483.
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vármegyei mészárosmester gyűjtöte egybe 1701-ben,51 vagyis a kézirat a székely betűs szöveg

állításával szemben nem lehetet már 1583-ban Bajcsi nuncius tulajdonában. 52 A hamisító nem

ügyelt a nyelvújításkori szóképzésekre sem. Amint a Budapesti Szemle egy névtelen olvasója –

a  szerkesztő  Gyulai  Pál  (1826–1909) szerint  jó  barátja,  maga  Arany  János  (1817–1882) –

megjegyezte, „könyve csupa mystifcatio. E régi énekekben oly szók és szófordulatok vannak

bőven,  melyeket  csak  Kazinczy  óta  ismer  a  magyar  nyelv.  Az  ámítás  oly  világos,  hogy

iskolásgyermek is észreveszi. Hogy a kiadót szedte-e rá valaki, vagy ő maga hamiskodik, ez

keveset tartozik a dologra”.53

A szókimondó vádakkal szemben többen Somogyi védelmére keltek, így Márki József

(1815–1888) bibliográfus. Márkinak Szarvas Gábor (1832–1895) válaszolt, bizonyítván, hogy a

„régi  énekek  ugyanannak  a  Somogyi  Antalnak  a  koholmányai,  a  ki  1871-ben  A  nyelv

huszonnée hangjarul,  mint  a  szótár  és  nyelvtan  megannyi  eleméről  czímű  badar  munkát

kiadta”.54 Somogyi ennek ellenére sem hagyta abba a hamisítványok gyártását. 1881-ben régi

nyomtatványokhoz (Hieronymus Treutlerus 1606-os marburgi, valamint Dominicus Arumaeus

1619-es  jénai  kiadványához)  kötöt székely írásos  szövegeket,  majd  ezt  Karacsay Clemence

grófnőnek ajándékozta.  Karacsaytól  „Tallóczy Lajos útján Király Pál  birtokába került”,  aki

1888-ban  „lándzsát  tört  hitelessége  mellet”.55 Ezt  követe a  zűrzavart  orvosolandó  az  első

akadémiai vizsgálóbizotság felállítása (1903), tagjai Fejérpataky László (1855–1923) történész-

paleográfus,  if. Szinnyei  József  ( 1857–1943)  nyelvész  és  Sebestyén  Gyula  voltak.  Írásos

véleményüket az Akadémiai Értesítőben teték közzé,56 a „kérdéses kéziratot Somogyi Antal

hamisítványának”  ítélték.57 Sebestyén  Gyula,  saját  kutatásainak  eredményeit  ismertetve,

paleográfai és textológiai  érveket mutatot be („Somogyi Antal gyárának jegyei”, „a kéziratok

egyező betűsora”, „a Bél-féle hibás betűk”).58

Király Pál a „Karacsay-kódex” ügyetlen hamisítása ellenére meg volt győződve annak

hitelessége felől. Környezetében többeket meggyőzöt a székely írás régi voltáról. Tanítványa,

Sinoros  Szabó  Sándor,  egy  üdülése  alkalmával  Omoron  (Temes  vármegye),  Király  ügyét

előremozdítandó,  felkereste  a  helyi  protestáns  tanítót,  hogy  régi  könyvek,  írások  után

51 Sebestyén  téves  adatával  (1711)  szemben  valójában  1701-ben,  vö.  Stoll Béla,  A  magyar  kéziratos
énekeskönyvek és vesrgyűjtemények bibligráfája (1542-1840), Bp., Balassi, 2002, 100—101.

52 Sebestyén, Rovás...., i. m., 300.
53 Budapesti Szemle, 1873/3, 5, 224, idézi: Sebestyén, Rovás..., i. m., 300—302.
54 Uo., 302.
55 Uo.
56 Akadémiai Értesítő, 14(1903), 193—210.
57 Sebestyén, Rovás..., i. m., 302—303.
58 Uo., 303—308.
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érdeklődjék. A tanító egy helybelihez, Tar Mihályhoz küldte, aki beszámolt egy régi írásról,

„ezt rovásirásnak hívják, mert botokra róták a régiek”, majd ígéretének eleget téve levelezésbe

kezdet előbb Sinoros Szabóval, majd Király Pállal. Ontota magából a rovásjeles szövegeket,

aminek technikáját állítása szerint nem könyvekből, hanem húsvér emberektől, apjától,  egy

öreg bojtáruktól  és egy másik öregembertől tanulta.59 A szaporodó számú levelekben egyre

változó  jelekkel  írt  szövegek  ellenére  Király  nem gyanakodot, személyesen  is  meg  akarta

látogatni  a  földművest,  aki  ekkor  levélben fordult  rokonaihoz.  Ám hiába.  Sebestyén Gyula

szerint „levelének tartalma Csorváson nagy feltűnést keltet, a széleskörű érdeklődés semmi

rovot irás nyomára nem vezetet”. 60 Pedig Tar levélében azt is megírta, hogy az ő írását vésik

fel  egy  bizonyos  Tuhutum-emlékműre,  Zilahon.  Dadai  Király  Pál  ugyanis  már  a  látogatás

meghiúsulása előt meggyőzte Fadrusz Jánost a „nép tulajdonában fennmaradt rovásírással”

kapcsolatban. A kialakult helyzetben pedig megszaporodtak az önjelölt írásszakértők, de buzgó

kutatómunka ellenére sem akadt „a nép fai közt egy lélek sem […] aki Tarék tudományának”

művelője let volna.61

1.1.3. Az első korpuszok

Tévedés  volna azt  gondolni,  hogy az  első  akadémiai  vizsgálóbizotság előt ne let

volna  szándék  a  székely  írás  hitelének  vizsgálatára.  Számosan  voltak,  akik  Bél  Mátyás

munkájának  hatására  ragadtak  tollat.  A  xix.  század  derekán  Szabó  Károly  (1824–1890)

történész a  Budapesti  Szemle hasábjain közölt,  három részes  tanulmányában foglalkozot a

kérdéssel, összeállítota az általa hitelesnek vélt emlékek korpuszát. 62 Dolgozataira Sebestyén

Gyula a  maga munkáiban számtalanszor  hivatkozot, így – a tartalmi  eltérések,  különböző

motivációjuk  és  az  eltérő  kiindulópontjuk  indokolta  óvatossággal  –  Szabót  Sebestyén

előzményének tekinthetjük. A század vége felé Fischer Károly Antal (1838–1926) kísérelte meg

az írásrendszer kapcsán emlegetet emlékek vizsgálatát.63

59 Uo., 308—9.
60 Uo., 313.
61 Uo., 316.
62 Szabó Károly, A régi hún—székely irásról 1, Budapesti Szemle, v, 1866, 114—143.; Uő., A régi hún—székely 

irásról 2—3, Budapesti Szemle, vi, 1866, 106—130, 233—277. 
63 Fischer Károly Antal, A hun-maear írás és annak fennmaradt emlékei, Bp., Heisler, 1889.
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1.1.3.1. „A régi hún-székely írásról”

Szabó Károly dolgozatának három részében különböző kérdéseket járt körül. Az első

közleményben  terminusa,  a  „hún-székely  irás”  megindoklása  után,  némileg  annak

alátámasztása  véget a  történetírókat  és  grammatikusokat  idézte  meg.  A  beszámolókat

történelmi  bizonyosságként  kezelte,  ismertete a  Kézai  Simon  krónikájától  az  őstörténeti

elbeszélésekben  rendszeresen (ugyanakkor változatos, egymásnak is ellentmondó formában)

megjelenő hagyományt a székelyek írásáról. A kritikák megfogalmazásától nem tartózkodot,

tagadta például, hogy a Szamosközy István által Firenzében talált régi nyomtatvány székely

írással készült volna.64 A történeti leírások később Sebestyénnél is kitüntetet helyen jelentek

meg,  ám csak valamivel  távolságtartóbban,  mint  a  „magyar  rovásírás  irodalma”  összegezte

őket. 65

1.1.3.1.1. A Szabó összeállítota korpusz

Szabó a második közleményben foglalkozot a fennmaradt emlékekkel. A korpusz két66

voltaképpeni  emléke  a  másolatban fennmaradt  Csíkszentmiklósi  Felirat  és  az  akkor  ismert

egyetlen feliratos emlék, az Orbán Balázs (1829–1890) felfedezte Énlakai Felirat. Utóbbiról a

felfedező közléseiből tájékozódva és annak engedélyével Szabó már 1864-ben, az Arany János

szerkesztete Koszorú  lapjain  tudósítot, 67 mígnem  Orbán  maga  is  publikálta  az  emléket  a

Székelyföldet leíró monumentális munkájában.68

Fontos  megjegyeznünk,  hogy  Szabó  közleményében  olyan  emlékeket  is  közölt,

amelyek szerinte nem sorolhatók be a  székely írás  emlékei  közé.  Az osztályozás során két

halmazt különítet el, úgymint a korábbi irodalomban „emlegetve s vitatva” bemutatotakét és a

más írásrendszerhez tartozókét, valamint az „újabb kori koholmánynak tartandó” emlékeket.

Az  első  csoportba  tartozik  a  Szamosközy  István  által  megírt  frenzei  régi  nyomtatvány,

melynek kapcsán Szabó már korábban is kritikával illete a humanistát és Toldy Ferencet. Toldy

64 Szabó, A régi hún—székely irásról 1, i. m.
65 Sebestyén, A magyars, 3—9.
66 Szabó eredetileg három emléket tárgyal, a harmadik a Csíkszentmihályi Felirat, amelyet azonban Sebestyén 

óta a Csíkszentmiklósi Feliratal azonosnak tartanak, a következetlen címadás (Csíkszentmihály, 
Csíkszentmárton) a másoló tévedése, vö. Sebestyén, Rováss, i. m., 191—193.

67 Szabó Károly, Az enlakai egyház ős székely betűkkel irt fölirata, Koszorú, 2(1864)/22, 522—523.
68 Orbán Balázs,  A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból, I–VI., Pest, 

1868–1873.; reprint: Orbán Balázs, A Székelyföld leírása: Történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei 
szempontból, I–II, Szekszárd, Babits k., 2002.
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irodalomtörténetében  a  Szamosközy  elbeszélésében  felbukkanó  könyv  alapján  a  székely

írásnak  a  mongolokéhoz  hasonló  vertikális  sorvezetést  tulajdonítot,69 noha  azt

ellentmondásosan  (az  általa  egyébként  is  bizonytalan  hitelűnek  vélt)  írásrendszer  emlékei

közöt fel  sem  tüntete. 70 Szabó  a  székely  írással  tévesen  rokonítot emléknek  tartota a

titokzatos Rohonci kódexet71 is, amelynek hitelességével kapcsolatos gyanúját kifejezve arra a

lehetőségre is felhívta a fgyelmet, hogy a kötet esetleg a „koholási készségéről és ügyességéről

ismert Literati Nemes Sámuel kezéből” került ki.72

Az  újabb  hamisítványok  közöt csak  a  már  tárgyalt  turóci  fakönyvet  említete, 73

amelyet Sebestyén később a xix. századi hamisítási kísérletek illusztrálására használt. A „gellei

imádságos-könyvet”  Szabó  a  székely  írástól  eltérő  jelkészletel  rögzítet szövegek  közöt

tüntete fel, de helyezhete volna a hamisítványok közé is. Ő volt ugyanis, aki a másolatokban

megmaradt,  a  titkosírások  tudatos  jelalkotását  mutató  imádságoskönyvről  kimutata,  hogy

annak szövege Kájoni János  Cantionale Catholicum74  szövegközlésével nemcsak megegyezik,

hanem  helyesírási  sajátosságait  is  követi.  Méghozzá  „oly  tökéletes  hűséggel  és

következetességgel vissza tudta adni, hogy lehetetlen mást gondolnunk, mint hogy a szöveget

az  előte fekvő  nyomtatot Cancionaléból  irta  ki  saját  titkos  jegyeivel”.  A  könyvecske

keletkezésével kapcsolatban annak lehetőségét is felvetete, hogy „a tudományos világban nem

épen hallatlan, sőt a jó czélért némelyek által megbocsáthatónak hit s ártatlannak tartot »pia

fraus«-nak köszöni eredetét”.75

1.1.3.1.2. Szabó Károly kutatástörténeti átekintése

Szabó  harmadik  közleménye  a  székely  írás  kutatás-történetének  összefoglalását

tartalmazza. Ahogy első cikkében a történeti elbeszélések javának bizonyságát kétkedés nélkül

fogadta, úgy bocsátkozot it (nem egészen pártatlanul) vitába a szkeptikusabb tudósokkal.

69 Toldy Ferenc, A maear nemzeti irodalom története, Pest, 1851, 27. (továbbá javítot kiadásai : Pest, 18522, 38;;;; 
Pest, 18623, 39;;;; rövidítet változata: Ua., Pest, 1864–5, 7.).

70 Szabó, A régi hún—székely irásról 2, i. m., 119—120.
71 A Rohonci kódex az MTA KIK Kéziratárában található, jelzete: K 114. Hozzáférhető mikroflmen ugyanot, 

jelzete: MF 1173/II. Kutatásának, sikertelen megfejtési kísérleteinek legfrisebb összefoglalását ld. Láng 
Bendek, A rohonci kód, Bp., Jafa, 2011.; Uő., Titkosírás a kora újkori Magyarországon, Bp., Balassi, 2015, 172—
179.

72 Szabó, A régi hún—székely irásról 2, i. m., 119, 123—4.
73 Uo., 119, 124—130.
74 RMK i 1188 = RMK ii 1376
75 Szabó, A régi hún—székely irásról 2, i. m., 119, 120—123. Tóth Béla (1857—1907) a gellei imádságoskönyvet 

Szabó után a hamisítot nyelvemlékek közöt sorolta fel: Tóth Béla, Magyar ritkaságok, Bp., Athenaeum, 1899, 
2–5.
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Elsőként  egy  korábbi  szerzővel,  Johannes  Tröster  (1640?–1670)  erdélyi  szász

humanista  történetíróval  foglalkozot. Tröster  Das  Alt-  und  Neu-Teutsche  Dacia (Nürnberg,

1666)76 című munkájában  a  németek  kontinuitását  bizonyítandó  a  szászokat  a  galloktól  és

cimberektől  eredeztete.  A hunoktól  származtatot magyarok és  székelyek kapcsán pedig –

ahogy arra Balogh F.  András germanista felhívta a fgyelmet – a „germán erő bizonyítékát

abban  is  felleli,  hogy  az  eredetileg  hun származású  magyarok  és  székelyek  »németszkíta«

nyelvet  beszélnek”,  amit  számos  németből  átvet idegen  szóval  bizonyítot. 77 Máskülönben

Tröster és a xvii. századi szász történetírók a dákoktól való származás felvetésével nemcsak a

magyarok és székelyek történeti elbeszéléseivel összefüggésben vizsgálhatók, hiszen – amint

arra Pál Judit történész utalt – törekvésük a jelenlétük legitimációjával kapcsolatos politikai

vitában  előnyt  kovácsolt  nekik  a  románokkal  szemben  is,  akiket  a  korszakban  „általában

kizárólag római eredetűnek tartotak, többek közöt, mert a dákok már  »foglaltak voltak«”.78

Szabó Trösterrel nem szállt minden részletkérdésben vitába, cáfolta viszont, hogy a székely írás

a Tröster közölte jelsorokkal  megegyeznék.79

Bél  Mátyás  munkáját  dióhéjban  foglalta  össze.  Szabó  tisztában  volt  a  De  vetere

literatura  Hunno-Scythica  exercitatio jelentőségével,  de  nem  hallgata el,  hogy  Bél  Mátyás

értekezése ennek ellenére inkább fokozta, semmint, hogy eloszlata volna a tudósok kétségeit.

xviii. századi tudósainkat két alapvető csoportra osztota: egyik részük bizonyos abban, hogy a

székelyek saját, ősi írással rendelkeznek, mások kétkedve értekeznek a székely írásról. Szabó az

előbbiekkel értet egyet, ám vállalt rokonszenve sem gátolta meg, hogy egynémely részletekben

vitába  ne  bocsátkozzék  velük.  Szabó  dolgozatából  ugyanakkor  az  is  kiviláglik,  hogy  az

írásrendszert hiteles történelmi örökségnek tekintők sem fogadták el Bél téziseit kivétel nélkül

igaznak. Amennyire a párhuzamos életutak lehetővé teszik, Szabó átekintése kronologikus.

A szkeptikusabb szerzők közül először Timon Sámuel (1675–1736) jezsuita történészt

idézte, aki a hiányzó emlékek okán kétkedve nyilatkozot a székelyföldi régi írásokról.80 Szabó a

76 Johannes Tröster (Cibinio), Das Alt- und Neu-Teuschte Dacia. Das ist: Neue Beschreibung des Landes 
Siebenbürgen / Darinnen dessen dessen Alter, und jetziger Einwohner / wahres Herkom(m)en / Religien/ 
Sprachen/Schrifen/Kleider/Gesetz/ und Siten/ nach Historischer Warheit von zweytausend Jahren her erörtert: 
Die berühmteste Städt in Kupfer eigentlich abgebildet: dabey viel Gothische und Römische Antiquitäten und 
Anmahnungen entdecket werden. Neben etlichen andern Kupfern/ und einer geschmeidigen emendirten 
Landkarten das erste mahl herausgegeben von Johanne Tröster/ Cibinio Transylv. SS.T. & Philosoph. Medicae 
Studioso, Nürnberg, Johann Kramers, Christoph Gerhard, 1666.; fakszimile: Johannes Tröster, Das Alt- und 
Neu-Teuschte Dacia. Das ist: Neue Beschreibung des Landes Siebenbürgen. Unveränderter Nachdruck der Ausgabe
Nürnberg 1666, Einf. Ernst Wagner, Köln, Wien, Böhlau, 1981.

77 Balogh F. András, Az erdélyi szász irodalom magyarságképe, Bp., Litera Nova, 1996, 20—22.
78 Pál Judit, Erdély népeinek eredetmítoszai: a székely hun eredetének mítosza = Hatalom és kultúra, II, Jankovics 

József, Nyerges Judit szerk., Bp., Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2004, 182–189, itt: 187.
79 Szabó, A régi hún—székely irásról 3, i. m., 233—234.
80 Timon Sámuel, Imago antiquae Hungariae, repraesentans terras, adventus res gestas gentis hunnicae. Historico 

genere strictim perscripta, Kassa, 1733. (továbbá: Nagyszombat, 17352;;;; Bécs, 17543;;;; Bécs, Prága, Trieszt, 17624;;;; 
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történész halálát követően ismerté vált feliratok miat Timon gyanakvását alaptalannak, az

esetleges hamisítás felvetését megdöntötnek tekintete.81

Az  írásrendszer  régi  voltának  elfogadása,  pontosabban  egy  régi  írásrendszer

létezésének  elfogadása  számos  kérdés  megválaszolására  ösztönözte  a  tudósokat.  Gotfried

Schwarz (1707–1786) iglói születésű evangélikus teológus, a kereszténység felvételét tárgyaló

történeti  munkájában82 több  helyüt szót  ejtet a  székely  írásról,  amit  a  keleti  keresztény

hitérítők munkájának köszönhetően elterjedt „szláv betűkkel”83 rokonítot. Schwarz a szláv

jelsorokat Anselm Bandur (1675–1743) horvát származású bencés bizantinológus szép kivitelű,

kétnyelvű szövegkiadásából ismerte, aki azokat Bíborbanszületet Konstantin császár (905–959)

De administrando imperio című művének kiadásába ékelve közölte.84 A „szláv betűket” Schwarz

a Telegdi  Rudimentája giesseni másolatában szereplő és a Bél közölte ábécével vetete össze.

Némely jelek közöt hasonlóságot állapítot meg: „non nullas cum characteribus Slavonorum

tantam similitudinem habere,  ut non ovum ovo sit similius”. A jelek,  amelyek szerinte úgy

hasonlítanak,  mint  két  tojás,  ennyire  talán  mégsem  egyezőek,  ugyanis  –  mint  maga  is

megjegyezte – több ízben meg vannak fordítva.  Ráadásul  a többi  jel  bizonnyal  különbözik:

„aliae leviter sunt infexae, fronte potissimum, a dextra versus sinistram converso: aliae formae,

non difteor, diversae.” Ezt Schwarz a székelyek azon sajátosságával magyarázta, hogy azok a

jeleiket  nem  papírra  írták,  hanem  fa  pálcákra  vésték  („non  calamo  scriptorio,  in  papyro

scribebant, sed ligneis baculis literas suas cultellis inciderent”). Azt is elképzelhetőnek tartota,

hogy Szkítiából  hozot írásmódjukat  utánozták. 85 Szabó  Károly  tagadta,  hogy a  megegyező

hangértékű jelek közöt alaki hasonlóságot lehetne megfgyelni, valamint Schwarz felvetésének

ellentmondásaira is felhívta a fgyelmet, miszerint, ha a Szkítiából érkezet székelyek ősi írással

rendelkeztek, szükségtelen let volna valamely szláv írás átvétele. Ha pedig képesek voltak a

Kassa, 17665, 18336) ; Uő., Imago novae Hungariae, repraesentans regna, provincias, banatus et comitatus ditionis 
hungaricae Historico genere strictim perscripta, Kassa, 1734. (továbbá: Nagyszombat, 17352;;;; Bécs, 17543;;;; Bécs, 
Prága, Trieszt, 17624). Timon Sámuel és országleírása a közelmúltban leginkább a vízszabályozással 
összefüggésben merült fel, l. Deák Antal András, Timon Sámuel: Maearország Tisza és Vág folyójának leírása, 
Magyar Vízgazdálkodás, 1988/6,26–27.;;;; Restás Atila,  Gömöri és borsodi folyóvizek Timon Sámuel 
Maearország Tisza folyójának és részben a Vágnak az ismertetése című munkájába, Gömörország : az északi 
magyar peremvidék fóruma, 14(2013)/2, 33—37.

81 Szabó, A régi hún—székely irásról 3, i. m., 240.
82 Gotfried Schwarz, Initia religionis christianae inter hungaros ecclesiae orientali adserta. Eademqve advbiis et 

fabvlosis narrationibvs repvrgata. Dissertatio historico-critica avctore Gabriele de juxta Honrad, Frankfurt, 
Lipcse, 1740.

83 A szláv (glagolita, cirill) ábécékkel kapcsolatban: Diringer, i. m., i, 373–384. ; Ua., ii, 340–343.; Kéki, i. m., 92–
96.

84 Animadversiones in Constantini Porphyrogeniti libros de thematibus et de administrando imperio, ed. Anselm 
Bandur, 118—119 = Imperium orientale sive antiquitates Constantinopolitanae, Tomus secundus, A. B., Párizs, 
Jean-Baptist Coignard, 1711.

85 Gotfried Schwarz, Initia religionis christianae inter hungaros ecclesiae orientali adserta. Eademqve advbiis et 
fabvlosis narrationibvs repvrgata. Dissertatio historico-critica avctore Gabriele de juxta Honrad, Frankfurt, 
Lipcse, 1740, 76-78.
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„szláv  írás”  eltanulására,  az  eredeti  írásirány  elsajátítása  sem  okozhatot volna  számukra

nehézséget, szükségtelen let volna forgatniuk a jeleket.86

Szabó úgyszintén kritizálta  Joannes Gotofridus  Oertelius, más formában Ertel János

Gotfried (?–1743) evangélikus lelkészt és Dezsericzky Ince (1702–1763) nyitrai piarista papot.

Előbbi 1719-ben papírra vetet nyelvészeti munkája, a Harmonia lingvarum (Witenberg, 1746)87

lapjain a magyar nyelvet a nyelvészeti hagyományokba illeszkedő módon a héber nyelvvel, a

székely írást  pedig a  héber  írással  rokonítota.88 Dezsericzky Ince munkájával  kapcsolatban

Szabó  azt  kifogásolta,  hogy  a  magyarság  korai  történetét  Noé  alakjáig  visszavezete,  és  a

székely ábécét a teremtéstörténeti időkből származtata. 89

Szabó  a  történelemtudományi  forráskritika  útörőjének,  Pray  György  (1723–1801)

jezsuita (a rend feloszlatása utána esztergomi főegyházmegyés) pap-történésznek azt vetete

szemére,  hogy  a  székely  írás  kérdésével  csak  érintőlegesen  foglalkozot. Mint  korábban  is

látuk,  a  székely  írás  hun rokonságának  elképzelése  még a  xix.  század  derekán  is  élt,  sőt

elterjedt  nézet  volt.  Pray  sokak  ellenszenvét  vívta  ki,  amikor  Annales  veteres  Hunnorum,

Avarum  et  Hungarorum  (Bécs,  1761)  című munkájában  elutasítota a  székelység  hun

származását.90 Pray  is  osztota a  székely  és  a  gót  jelek  Tröster  által  megfogalmazot

hasonlóságát.  Dissertationes  Historico-Criticae  in  Annales  veteres  Hunnorum,  Avarum  et

Hungarorum (Bécs,  1775)  című műve  egy  jegyzetében,  a  Disabul  kán  Menander  Protektor

(görögül Μένανδρος Προτέκτωρ) elbeszélte konstantinápolyi követségének szkíta betűkkel írt

levelei kapcsán Pray a következőket írta: „Habuisse igitur Majores nostros literarum usum ex

hoc  loco  utcunque  apparet.  An  autem  illae  sint,  quas  in  Transsilvania  repertas  aliqui

prodiderunt, ambigo, quod Gothicis, quas Joannes Magnus in sua Historia,  et Schedius in Dis

Germanis referunt, simillimae sunt. Ex quo suspicor Gothorum potius esse, qui has plagas ante

Hunnos, et Hungaros coluere.”91 Pray tehát kételkedet abban, hogy az „őseink” által használt

86 Szabó, A régi hún—székely  irásról 3, i. m., 240—242.
87 Johannes Gotofriedus  Oertelius,  Harmonia linguarum Orientis et Occidentis speciatimque Hungaricae cum

Hebraea [1719], Witenberg, Joannes Hlivai, 1746.
88 Uo., 113—134.
89 Josephus Innocentius Desericius, De initiis ac majoribus hungarorum liber III. Qi est exegeticon de scythis, 

amazonibus, hunnis atque magaris, opus reconditis antiquitatibus, memoriablis chronologiis, nec non insriptione 
et alphibeto scythico haud ingratum futurum, ii, Pest, 1753, 148—158.

90 Georgius Pray, Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum, ab ante natum Christum ccx. ad annum 
Christi cmxcvii, Vindobona, Georgius Ludovicus Schulzius, 1761, 179—180. Pray őstörténeti munkásságáról 
ld. Vásáry István, Az őstörténész Pray, ItK, 83(1979)/3, 287—292.; Uő., Magyar őshazák és magyar őstörténészek, 
Bp., Balassi, 2008, 153—160.

91 Georgius Pray, Dissertationes Historico-Criticae in Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum, 
Vindobona, Augustinus Bernardus, 1775, 61.
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írás  és  az  Erdélyben  felleltek  ugyanazok  volnának.  Utóbbiak  szerinte  a  gótok  írásával 92

mutatnak  hasonlóságot.  Szabó,  akárcsak  Tröster  esetében,  cáfolta,  hogy  a  székely  jelek  a

gótokkal megegyeznének.93

Szabó a  xviii.  század második  feléből  két  alakot  emelt  ki :  Bod Pétert  és Cornides

Dánielt.  Bod  Péter  (1712–1769)  református  lelkész,  irodalomtörténész  röviddel  halála  előt,

Maear Athenas (1766) című munkája előszavában foglalkozot a székelyek írásának kérdésével.

It először Baranyai Decsi János Telegdi  Rudimentájához írt latin bevezetőjét közölte. Abból

indult ki, hogy ugyan „[f]orognak aʼ tudós embereknek kezekben valami régi Magyar Betük;

mellyek  aʼ Napkeletieknek  szokásokhoz  vagynak  alkalmaztatva”,  ezeket  viszont  (bár  Bél

Mátyás könyvet is írt róluk) sokan mégis „elme futatásból költöt dolognak tartják”. Baranyai

Decsi szövege után Bod ezért elkötelezte magát: „Énnékem ha aʼ magam itélet-is ez iránt ki kell

írnom, úgy tetszik nem lehetetlen dolog azokat aʼ Betüket meg-mutatni régi Magyar Betüknek.

Mellyre  ha  Isten  időt  ád  talám lészen  még nékem-is  alkalmatosságom egy  arra  intéztetet

könyvetskében.” Régi írásaink hiányát a történelmi viszontagságoknak tudta be, a folytonos

háborúskodás,  a  tatárok és  törökök országdúlásának  rovására  írta:  „azoknak ha  mi  írásaik

vóltanak azok-is mind el-vesztenek. […] mit nem emésztet meg akkor a ʼ a Pogányság tüze

mindenüt? Ez fő oka írások és nem lételeknek és aʼ Tudós emberek kevés számoknak.”94 Szabó

Bod kéziratai közöt az ígért munkát nem találta. Bod Péter érdemének ismerte el viszont a

Csíkszentmiklósi  Felirat  megfejtését,  amelyet  Cornides  Dániel  (1732–1787)  történész,

könyvtáros felkérésére készítet el 1768-ban.95

Cornides székely írással kapcsolatos érdeklődését Szabó a tudós leveleiből olvasta ki,

De literatura Hunno-Scythica luburatio című értekezéséhez96 a Magyar Tudományos Akadémia

Könyvtárában nem fért hozzá. A leveleiből kirajzolódó kép alapján Cornidesben nem alakult ki

szilárd  meggyőződés  az  írásrendszer  eredetével  kapcsolatban.  A  székely  írás  fennmaradt

emlékei ugyanakkor különösen izgaták Cornidest. Hájos István Gáspár (1724–1785) piarista

szerzetessel váltot levelében 97 maga öt emléket vezetet elő, a későbbi vizsgálatok ezek közül

92 Diringer, i. m., I, 372–373. ; Ua., II, 339.
93 Szabó, A régi hún—székely irásról 3, i. m., 244.
94 Bod Péter, Magyar Athenas avagy az Erdélyben és Magyar-országban élt tudós embereknek, nevezetesebben aʼ 

kik valami, világ eleibe botsátot irások által esméretesekké letek, ʼs jo emlékezeteket fen-hagyták historiájok, h. 
n., 1766.

95 Szabó, A régi hún—székely irásról 3, i. m., 244.
96 Cornides tanulmányát e sorok szerzője sem lelte meg MTA KIK Kéziratárában. Megtalálható azonban az 

OSzK Kéziratárában a Hájos Gáspárhoz írt levele, l. alább.
97 Daniel Cornides de vetere literatura Hunnica ad Casparum Hajós (Pestini 1780). Megtalálható az OSzK 

Kéziratárában, jelzete: Qart. Lat. 1878.
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egyedül a Csíkszentmiklósi Feliratot fogadták el hitelesnek. A többi négy emléket Cornides

maga is kétkedve sorolta, így a Szamosközy leírásából ismert frenzei könyvet, a Komáromi

Csipkés  György  említete debreceni  könyvet,  a  csíkszentmihályi  templom  feliratát,  melyet

később a Csíkszentmiklósi Feliratal azonosítanak, valamint a gellei imakönyvet, amelyet eltérő

jelei okán nem tekintet a székely írás emlékének. Mindezek, valamint a levelekben ismertetet

irodalmi források és tudós értekezések alapján Szabó Cornidest azon tudósaink közé sorolta,

akik a székely írás ősiségével kapcsolatban nem kételkedtek.

Hájos István dolgozata (Cornideséhez hasonlóan) szintén nem látot nyomdafestéket, a

Literaturae Scythico Magaricae Monumentum (1781) kéziratból ismert.98 Hájosnak szerepe volt a

Horváth Benedek hagyatékából származó másolatok, így a Csíkszentmiklósi Felirat mellet a

székely írás három ábécéjének fennmaradásában.

Bél Mátyás után a székely írás a nyelvtani és irodalomtörténeti munkák többségében

felbukkan. Az irodalomtörténészek közül Bod Péteren kívül Szabó után említhetjük Wallaszky

Pált (1742–1824). Wallaszky  Conspectus reipublicae literaturae in Hungaria  (Pozsony, Lipcse,

1785)  című munkájában a  kérdésnek külön  fejezetet  szentelt,  számos  ponton kritizálta  Bél

fejtegetéseit és kétkedet Telegdi ábécéje és a hunok írásának egyezésében. 99 Szabó Wallaszkyt

leginkább azért kritizálta, mert a székely írást kiveszetnek mondta.100

Simonchicz Ince (1750–1807) piarista tanár 1794-ben megjelent éremtani könyvében

máshonnét közelítet Bél értekezéséhez. A De vetere literatura beszámol ugyanis egy érméről,

amelyen Atila nevét székely jelekkel tünteték fel. Bél az érme képét metszeten is közölte.101

Simonchicz szkeptikus volt azzal kapcsolatban, hogy a hunok arany és ezüst érmeket vertek

volna.  Az  írásrendszerre  az  érme  két  oldalán  megtalálható  székely  jelek  kapcsán  tért  ki.

Dezsericzky  jelsorai  kapcsán  Praynak  Ceto Benedek  (1731–1799)  piarista  történészhez  írt

levelét  idézte.  Ceto gyűjtöte össze  és  adta  ki  Dezsericzky és  Pray a  magyarok eredetével

kapcsolatos, egymásnak ellentmondó írásait.102 Pray a Simonchicz által idézet, 1763-ban kelt

98 Szabó, A régi hún—székely  irásról 3, i. m., 245—246. Hájos dolgozatát Szabó után ezen címen emlegetik, noha 
a kéziraton első fólióján más cím van feltüntetve: Stephani Hájos, Monumentum Literarium Hunno—
Scythicum. Megtalálható az MTA KIK Kéziratárában, jelzete: M. Nyelvt. 2-r. 3. sz.

99 Paullus Wallaszky, Conspectus reipublicae literariae in Hungaria ab initiis regni ad nostra usque tempora 
delineatus, Posonium, Lipsia, Antonius Loewe, 1785, 35—52; Buda, 18082, 43—64.

100 Szabó, A régi hún—székely irásról 3, i. m., 246—247.
101 Belius, i. m., 68—69.
102 Josephi Innocentii Desericii Hungari Nitriensis clerici regularis e Scholis Piis et Georgii Pray Societatis Iesu 

sacerdotis Dissertationes ita collectae ut argumenta argumentis excipiantur. Pars prima de origine Hungarorum, 
[ed. Benedictus Cetto], Coloca, Ioannes Iosephus Wagner, 1768. A Dezsericzky és Pray közöti vitáról ld. 
Juhász Vince, Desericzky Ince élete és művei, Bp., 1915 (Művelődéstörténeti értekzések, 69), 42—43.; Vásáry, 
Az őstörténész..., i. m.; Uő., Magyar őshazáks, i. m., 153—160.; Szörényi László, Nyelvrokonság, őstörténet és 
epika a xviii. századi magyarországi jezsuita latin irodalomban = Sz. L., Studia Hungarolatina. Tanulmányok a 
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levelében, a gót jelekkel való hasonlósággal kapcsolatban a később nyomtatásban is megjelent

vélekedésének  adot hangot.  Az  idézet  bővebben:  „Certe  ingens  similitudo  cum  Gothicis,

dissimilitudo autem ab Scytho-Mungalicis  characteribus,  quos  Joan.  Strahlenbergius  […]  ad

fuvium  Jenisei  sepulchrorum  lapidibus  inscriptos  reperiri  afrmatsatis  rem  mihi  reddunt

verosimilem, hos characteres veterum Hunnorum non esse.”103 Pray nemcsak a gót írással való

hasonlóságot  hirdete tehát,  hanem  a  székely  írás  különbözőségét  is  a  Philip  Johann  von

Strahlenberg  (1676–1747)  svéd  geográfus  által  közzétet104 Jenyiszej-menti  török  írásoktól.

Szabó elmarasztalta Simonchiczet, aki szerinte azzal, hogy Pray megfgyeléseinek hitelt adot és

Szent István előt használt székely jelek forrását tisztázandónak ítélte, azt bizonyítota, hogy a

„székely írás kérdését alaposan nem tanulmányozta”, mert a „két alphabetben az egymáshoz

hasonló betűjegyek jelentése egészen más”.105

Simonchicz értekezésével egy időben látot napvilágot Gyarmathi Sámuel (1751–1830)

nyelvtankönyve,  az  Okoskodva  tanító  maear  nyelvmester (Kolozsvár,  1794).  Gyarmathi  Bél

Mátyás  ábécéje  mellet közölte  a  Csíkszentmiklósi  Felirat  jeleit  is,  azok  megfejtésével  és

olvasatával  egyetemben.  Gyarmathi  olvasói  tudtára  adta  szándékát:  „Feljegyzem  hát  ide

Másodszor azt aʼ valoságos régi Magyar irást mellyet Bél sem láthatot, de mások sem épen

mindenek fogtanak látni,  hogy leg alább bé dughassuk szájokat azoknak az idegen nyelvü,

Magyarok otsárlóinak, aʼ kik méltatlanul azt tsevegik (minthogy ök nem látak az eʼféléket)

hogy aʼ régi Magyaroknak aʼ Déák Betükkel valo élés előt, tulajdon ösi betüjök sohá sem let

volna, hanem mindenkor tsupa Irástudatlanok voltak.”106 Szabó Károly Gyarmathi könyvéből

azt olvasta ki, hogy a szerző a székely írás valódisága felől meg volt győződve. Megfejtésével

kapcsolatban  megállapítota,  hogy  Gyarmathi  Bod  Péterét  nem  ismerte,  megoldása  pedig

gyarlóbb  annál.  Így  szerinte  aligha  meglepő,  hogy  „ezen  megfejtéssel,  melynek  erőltetet

magyarázata  több  helyt  szembe  szökő,  a  fölirat  hitelességét  a  kétkedők  és  tagadók  előt

kivívnia  nem  sikerülhetet”.107 Gyarmathi  olvasatának  legfeltűnőbb  hibája  a  felirat  belső

datálásának téves megfejtése: 1501 helyet 1401 szerepel.

A Csíkszentmiklósi Felirat és a székely írás  hitelességét egyaránt kétségbe vonták

viszont a debreceni  Maear Grammatika (Bécs, 1795) szerzői. Gyanújuk háterében a székely

régi magyar és a neolatin irodalomról, Bp., Kortárs, 1999, 73—83.
103 Innocentius Simonchicz, Dissertatio de numismatica Hungariae diplomaticae accomodata, Vienna, A. 

Blumauer, 1794, 114–115.
104 Philip Johann von Strahlenberg, Das Nord-und Ostliche Teil von Europa und Asia, Stockholm, 1730.
105 Szabó, A régi hún—székely  irásról 3, i. m., 249.
106 Gyarmathi Sámuel, Okoskodva tanító maear nyelvmester, Kolozsvár, Hochmeister Márton, 1794, 4.
107 Szabó, A régi hún—székely irásról 3, i. m., 248.
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írás jelkészletének magánhangzókat jelölő grafémái álltak,  melyek a mássalhangzókat jelölő

grafémákkal  azonos  méretűek  és  azok  közöt, éppen  a  „deák  betűk  rendi  szerint  vagynak

elhelyeztetve”, ellenkezően a „napkeleti betűk tulajdonságaival”. A szerzők bizonytalankodtak,

eleink  éltek-e  egyáltalán  azokkal,  a  Csíkszentmiklósi  Felirat  jeleiben  „régi  orosz  betűket”

ismertek  fel.  Gyarmathitól  datálása  (1401)  kapcsán  pedig  úgy  vélekedtek,  az  „nem  ollyan

feletébb régi idő, hogy ha azokkal még akkor avvagy tsak a Székelyek is éltek vólna; valamelly

azon  őltőbeli  levelekbenn  eféle  Betűk  ne  találtathatnának;  mivel  azelőt két  három  szász

esztendőkkel  íródot leveleket  is  lehet  találni,  de  melyek  mind  Deák  vagy  Barát  Betűkkel

íródtak.”108 Szabó Károly helyesen kötöte a debreceni  grammatika szerzőit  a magyar nyelv

héber  rokonságát  hirdető  szellemi  irányzathoz.  Ebből  vezete le  a  héberrel  rokonnak  vélt

írásrendszer magánhangzó-jelölésével kapcsolatos elvárásaikat. Mindezek a nézetek a magyar

nyelv  fnnugor  nyelvrokonságának  felderítésével  alapjukat  veszteték.109 A Csíkszentmiklósi

Felirat hitelessége Szabó szerint Gyarmathi hibás megfejtése alapján nem vitatható, azt pedig

határozotan cáfolta, hogy a felirat orosz betűkkel íródot. Ennek akadálya szerinte az orosz

ajkú lakosság hiánya a Székelyföldön. Mivel pedig az ország hivatalos és irodalmi nyelve a xvi.

századig – így a felirat rögzítésekor is – a latin volt, nem találta szükségesnek a székely írás

oklevelekben történő megjelenését. Szabó a krónikákból eleve az írásrendszer népi használatát

olvasta ki.110

A régészeti  kutatások útörői  közül  a  horvát származású ferences  szerzetes,  Matija

Petar Katančić, latinosan Mathias Petrus Katancsich (1750–1825) foglalkozot röviden a székely

írással.  De  Istro  ejusque  adcolis  commentatio (Buda,  1798)  című  könyvében,  [kora  frissebb

szakirodalmának  ismeretében  (Wallaszky,  Dezsericzky,  Gyarmathi)]  bizonytalankodva

nyilatkozot arról,  hogy  a  hunoknak  tulajdonítot írás  nem  későbbi  hamisítvány-e.  A

Csíkszentmiklósi Felirat alapján, amit Dezsericzky közléséből ismert, elképzelhetőnek tartota,

hogy a székelyek valamilyen sajátos írással bírtak. A jeleket – mivel Bod megfejtésének híján

volt – maga is igyekezet kibogozni. Ennek sajátos végeredménye azonban tévútra csalta, mivel

az  első  szavakból  kiolvasható  datálást  nélkülöző,  téves  megfejtése  alapján  azt  a  Haloti

Beszéddel  közel  egykorúnak  hite.  A  jelkészlet  azonosítására  tet kísérletében  Bél  Mátyás

ábécéjét elvetete és a felirat írásrendszerét a göröggel rokonítota. A krónikások elbeszélését

szem  előt tartva  Katancsich  hihetőnek  tartota,  hogy  az  írásrendszer  a  honfoglalás  és  a

108 Maear Grammatika, mellyet készítet Debreczenbenn ee maear társaság, Bécs, 1795, 1—2.; A nyelvtankönyv 
szerzőiről, ld. Harsányi István, A Debreceni grammatika szerzői, ItK, 35(1925)/1—2, 121—123.

109 Szabó, A régi hún—székely irásról 3, i. m., 250.
110 Uo., 52—53.
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keresztény hit felvétele után sem veszet ki a használatból. Vizsgálódását a történeti források

elbeszéléseinek és más írásrendszerek (héber, glagolita stb.) leírásának kereteibe illesztete.111

Szabó ellenezte a Telegdi-féle ábécé hitelének vitatását és a Csíkszentmiklósi Felirat jeleinek

görögös rokonítását, korábbi, a gót jelekkel való kapcsolatot cáfoló érveit ismételte meg.112

Szabó Károly leghevesebb reakcióját Sándor István  (1750–1815) bibliográfus váltota

ki. Sándor Sokféle című műve lapjain 1803-ban tagadta, hogy a pogány magyarok írásbeliséggel

rendelkeztek  volna.  Úgy  gondolta,  hogyha  a  székely  írás  valóban  elterjedt  let volna,  az

emlékekkel  alátámasztható volna:  „Ezek a  botokra  róvot betűk,  ha egykor  divatban letek

volna, kivált a székelyek közt, kik többire külön laknak egyéb nemzetektől. Bizonnyal az íróik

imit-amot a kősziklákon is hátra hagyták volna azokat, valamint Szibériában a régi csinálatlan

népe az akkor betűit, melyek hasonmásait Strahlenbergnél láthatni.”113 Kibővítete a debreceni

Maear  Grammatika szerzőinek  felvetését,  akik  a  Csíkszentmiklósi  Felirat  esetében  orosz

írásról beszéltek. Sándor István Kézai elbeszélését magyarázva a glagolita írás mellet érvelt:

„Ezek az oláh betűk nem lehetek mások, hanem az úgy nevezet glago vagy is galagy betűk,

melyek most immár orosz betűknek hívatatnak. Gyanakszom, hogy az előhozot sz.-miklósi

fenirás  is  ezen  betűkkel  iratatot.”114 Szabó,  bár  a  krónikások  szavait  általában  történelmi

bizonyságnak  tekintete,  Kézai  kapcsán  már  első  közleményében  kritikát  engedet meg

magának. Alaptalannak nevezte a székely írás román gyökereit, egyfelől azért, „mert hogy az

oláhoknak saját betűi voltak volna, annak a történelemben legkisebb nyomát sem találjuk”,

másfelől  azért,  mivel  azok a  cirill  írásjegyeket  a  szlávoktól  kölcsönözték.  Márpedig a  cirill

betűk a székely ábécétől egészen különböznek.115 Szabó szerint Sándor István írásából a szerző

hiányos írástörténeti műveltsége világlik ki, „kinek, mint látszik, fogalma sem volt az orosznál

sokkal régibb s atól eredetére és jellemére nézve tökéletesen különböző glagol írásról […] ő

soha a glagol írást az oroszszal egybe nem hasonlítota s történelmi fejlődésükről, mivoltukról

semmi ismeretet nem szerzet”.116

Schwartner  Márton  (1759–1823)  statisztikust,  az  oklevéltan  és  címertan szakértőjét

111 Mathias Petrus Katancsich, De Istro eiusque adcolis commentatio in qua autochthones Illyrii ex genere Tracio 
advenae item apud Illyrios a primis rerumpublicarum temporibus ad nostram usque aetatem praesertim quod 
originem linguam et literaturam eorumdem spectat, Buda, 1798, 306—320.

112 Szabó, A régi hún—székely  irásról 3, i. m., 253—255.
113 Idézi Szabó: Uo., 256.
114 Idézi Szabó: Uo.,257.

A glagolita írásról ld. Diringer, i. m., 382–384.; Ua., II, 340–341. ; Kéki, i. m., 92–95.
115 Szabó, A régi hún—székely irásról 1, i. m.,117—118.
116 Uő, A régi hún—székely irásról 3, i. m., 257.

35



írástörténeti műveletlenséggel aligha vádolhata, minthogy  Introductio in artem diplomaticam

praecipue Hungaricam (Pest,  1790) című oklevéltani  munkájában érintete az írásrendszerek

kialakulásának kérdését is.  Általános írástörténeti  kiindulópontja az volt,  hogy először nem

szavakat  írtak,  a  képírások  megelőzték  az  egyéb  írásrendszereket.  Az  írás  feltalálását  a

föníciaiaknak  tulajdonítota,  akiktől  az  a  görögökön  keresztül  jutot a  rómaiakhoz,  akik  a

germánoknál és magyaroknál terjeszteték el.117 Könyve második, bővítet, Introductio in rem

diplomaticam aevi intermedii praecipue Hungaricam című (Buda, 18022) kiadásában az írások

keletkezéséről  szóló  részt  jegyzetekkel  egészítete ki,  amelyek  két  oldalt  meghaladó

terjedelmükkel bőven felülmúlják az alig fél oldalnyi, kommentált paragrafust. Némileg maga a

főszöveg is  változot. Az  írás  feltalálóinak  továbbra  is  a  föníciaiakat  tartota,  de  melletük

immár az egyiptomiak is  megjelennek, ketejük találmányát kölcsönözték volna a görögök,

innét aztán a rómaiak közvetítésével  eljutot a germánokhoz és Európa barbár népeihez.  A

magyaroknál az ábécét a kereszténységgel együt olasz és német szerzetesek terjeszteték el. A

második kiadás tárgyunk szempontjából legjelentősebb többletét mégsem ezek a változtatások

teszik ki, hanem a székely írással kapcsolatos jegyzetek. Amint ezekből kivehető, Schwartner

jól  ismerte  a  két  kiadás  közt  megjelent  könyvek székely írásos  vonatkozásait  (Simonchicz,

Wallaszky, Gyarmathi, Katancsich és a debreceni grammatikusok munkái), többet a korábbiak

közül (Cornides, Pray írásai). Aztán külföldi tudósok munkáit, így a George Hickes (1642–1715)

angol nyelvész által közölt,  első ismert nyomtatot ábécét, 118 valamint Nicolas Fréret  (1688–

1749)  francia  történész  és  nyelvész  kapcsolódó  megjegyzéseit.119 Természetesen  nem  volt

ismeretlen előte a  xviii.  századi kutatások ösztönzőjének, Bél Mátyásnak értekezése sem.120

Mindezek mellet sem mondható el Schwartnerről, hogy határozot álláspontra helyezkedet

volna. Szabó két dolgot ítélt meg negatívabban. A székely írás alfabetikus voltával kapcsolatban

értetlenkedőnek találta, és elítélte azt, hogy a „hún-scytha literaturáról írt kisérletek egy sorba

helyezendők az özönvíz előti könyvtárakról és tudós társaságokról írt értekezésekkel”. 121 Szabó

valójában tévesen értelmezte  Schwartner  írását,  aki  a  következőképpen fogalmazot: „Et  si

117 Martinus Schwartner, Introductio in artem diplomaticam praecipue Hungaricam, Pest, Franciscus Augustinus 
Patzko, 1790, 38—39.

118 Georgius Hickesius, Antiquae literaturae Septentrionalis Libri Duo. Institutiones grammaticae Anglo-Saxonicae, 
et Moeso-Gothicae, Oxonia, 1703, Praef. Pag. viii.

119 Nicolas Fréret, Réfexions sur les principes généraux de l'art d'écrire et en particulier sur les fondements de 
l'écriture chinoise, Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Letres, 6(1729), 618. ; Uő, Réfexions sur 
les principes généraux de l'art d'écrire et en particulier sur les fondements de l'écriture chinoise = Œuvres 
complètes de Fréret, Secrétaire de l'Académie des Inscriptions et Belles-Letres. Histoire, v, éd. M. de Septchénes, 
Paris, 1796, 248—249.

120 Martinus Schwartner, Introductio in rem diplomaticam aevi intermedii praecipue Hungaricam, Buda, 1802, 55
—57.

121 Szabó, A régi hún—székely irásról 3, i. m., 259—260.
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eisdem humani furtassis contigit aliquid, nonne exertitationes de Literatura Hunno-Scythica

eodem  loco  habendae  sint,  quo  habentur  Commentationes  illae,  quae  de  Bibliothecis  et

Societatibus  Scientiarum antediluvianis  scriptae  sunt?”  Megválaszolatlanul  hagyot kérdései

előt is Bél hipotézisét említete utoljára, ráadásul a kérdésben egyértelműen nevesítete a De

vetere  literatura  Hunno-Scythica  exercitatió-ra  utal,  amelyben  Bél  maga  kötöte az  írás

feltalálását  Jáfet  unokájához,  téves  etimologizálással  bibliai  őstörténeti  keretbe  foglalva  az

eredet  kérdését.  Ennek  vitatása  (a  félreértés  híján)  aligha  kínált  volna  lehetőséget  az

ellentmondásra,  a  hipotézis  ugyanis  Szabó  Károlynak  sem  jelentet többet  „szerencsétlen

szójátékon” alapuló kultúrtörténeti érdekességnél.122

Szabó Károly kritikájából kijuthatot azoknak is, akik őszinte meggyőződéssel hitek a

magyarság régi  írásában. A korai magyar regényirodalom első nagy könyvsikere,  az  Etelka

(Kassa, Pozsony, 17881;;;; Pozsony, Pest, 17912, 18053)123 lapjain, a számtalan jegyzet egyikében a

szerző, Dugonics András  (1740–1818) piarista foglalkozot a kérdéssel. Arra törekedet, hogy

megteremtse a hunoktól származó régi írás és a fnnugor nyelvrokonság szintézisét. Dugonics a

magyar  nyelv  fnnugor  kapcsolataival  Sajnovics  János  (1733–1785)  jezsuita  csillagász,

matematikus  Demonstratio.  Idioma Ungarorum et  Lapponum idem esse (Koppenhága,  17701;;;;

Nagyszombat, 17702) című útörő munkájából szerzet tudomást. A Demonstratióban Sajnovics

az  1769-es  Vénusz-átvonulás  észlelésére  szervezet csillagászati  expedíció  során  gyűjtöt

megfgyeléseit  adta  közre,  ezzel  a  magyar  és  a  lapp  nyelv  rokonságát   elsőként  írta  le,

megalapozta  a  modern  magyar  nyelvészetet.124 Dugonics,  Sajnovics  felismerését  az  Etelka

második kiadásának (1791) első kötetében, jegyzetben ismertete.125 Természetesen a fnnugor

nyelvrokonság összeférhetetlen volt nemcsak a héber rokonsággal, hanem a magyarság hun

gyökereivel is,  ez pedig élénk vitát gerjesztet. Az új ismeretek hatására többen revideálták

korábbi  nézeteiket.  Így  Gyarmathi  Sámuel  is,  aki  nyelvtanában  a  magyar  nyelvet  a  keleti

nyelvekkel (főként a héberrel) rokonítota, mígnem újabb nyelvészeti kutatásai összefoglalása,

122 Uo., 236.
123 Kritikai kiadása: Dugonics András, Etelka, Penke Olga kiad., Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth 

Egyetemi Kiadó, 2002 (Csokonai könyvtár. Források. Régi kortársaink, 8.).
124 Joannis Sajnovics, Demonstratio Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse, Hafnia, 17701;;;; Ua., Tyrnavia, 

17702. Sajnovics munkájának magyar kiadása: Sajnovics János, Demonstratio. Bizonyítás. A maear és a lapp 
nyelv azonos, Szíj Enikő szerk., Constantinovitsné Vladár Zsuzsa ford., Bp., ELTE, 1994 (Biblitheca 
Regulyana, 2). 

125 Dugonics András, Etelka. Első könyv, Pozsony, Pest, Füskúti Landerer Mihály, 17912, 270—273.; 18053, 296—
299.; Uő, Etelka, i. m., 116—117.
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az  Afnitas  linguae Hungaricae126 kiadásával  a fnnugrisztika újabb jelentős  alapkövét rakta

le.127 Mivel a kérdés íróinkat sem hagyta hidegen,128 nem meglepő, hogy a történeti érdeklődésű

Dugonics sem kerülte ki tárgyalását. A szélesebb közönség az ő magyar nyelvű tolmácsolásából

értesülhetet a magyar nyelv rokonságával kapcsolatos újabb eszmékről. It azonban Dugonics

nem állt meg. A velünk rokon nyelvű fnnek hun-gyökereivel kapcsolatban sem volt híján a

magyarázatoknak. „Hogy pedig Atilánknak maradékjai jötenek ezen helyekre; innen tetszik-

ki: hogy amaʼ Fineknél (Saxo Grammaticusnak bizonyítása szerént) Atila-nevezet közönséges

vala. Az után abból-is: hogy őket közönségesen Királyi Scitháknak (Scythae Regii) nevezték a ʼ

Régiek.” Dugonics szerint Karjel etimonja ez a „királyi” jelző.129

A hagyományosan a hunoktól származtatot vagy héberrel rokonítot jelek az  Etelka

második  könyvében  bukkannak  fel.  Amint  a  jegyzet  kezdetéből  sejthető  is,  Dugonics  a

székelyek  írásával  kapcsolatban  sem  törekedet a  problémakör  szegmentálására:  „Kik  a ʼ

Scitákat,  Honnusokat  és  Magyarokat  azzal  gyalázzák,  hogy  sem  írni,  sem  olvasni  nem

tudtanak; sőt betőik sem vóltanak, mellyekkel élniek lehetet vólna: azok bizonnyára vagy

vakmerőül  hazudnak,  vagy  esztelenségeket  mutogatják”.  A  történeti  irodalomból  felsorolt

szerzőket annak tanúságául idézte,  hogy a hunok,  később a magyarok rendelkeztek írással.

Székelyhídi Nethleb Mihály 1743-es írásából úgy tudta, hogy ez az írás a xviii. században is élő

örökség.130 Szabó a kései elbeszélést a fába rót jelek okán hiteltelennek találta, és elmarasztalta

Dugonicsot, hogy a „székely írás múltjáról szóló hiteles régi adatoknál […] egy egészen újkori

tanú teljesen bizonyítatlan állítását  többre  becsülte”.131 Dugonics  ugyanakkor a  történetírók

közül  Lisznyai  Kovács  Pál  (1630–1695)  debreceni  református  tanár  Maearok  cronicaja

(Debrecen,  1692)  című könyvét is  idézte.  A csupán fél  századdal  korábbi  munkából szintén

126 Samuelis Gyarmathi, Afnitas linguae Hungaricae cum lingvis Fennicae originis grammatice demonstrata. Nec 
non vocabularia dialectorum Tataricarum et Slavicarum cum Hungarica comparata, Gotinga, Joannes 
Christianus Dieterichus, 1799. ; Gyarmathi könyvének magyar fordítása: Uő, Afnitas. A maear nyelv 
grammatikailag bizonyítot rokonsága a fnn eredetű nyelvekkel, Constantinovitsné Vladár Zsuzsa, 
Koszorús István ford., Szíj Enikő  szerk., Bp., Tinta, 1999 (Biblitheca Regulyana, 3).

127 Bereczki Gábor, A maear nyelv fnnugor alapjai, Bp., Universitas, 2003, 6. ; továbbá: Domokos Péter, 
Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság és az őstörténet kérdéskörének visszhangja irodalmunkban, Bp., 
Akadémiai, 19901. ; Universitas, 19982. ; Szathmári István szerk., Tanulmányok a maear és fnnugor 
nyelvtudomány történetéből (1850–1920), Bp., Tankönyvkiadó, 1970.

128 Margócsy István, „A tiszta magyar”. Nemzetkarakterológia és nemzeti történelem összefüggései Bessenyei és 
kortársai nyelvrokonság-felfogásában, Szabolcs-Szatmári Szemle, 1997/4, 432—439; Ua. = A szétszórt rendszer. 
Tanulmányok Bessenyei György életművéről, Csorba Sándor, Margócsy Klára szerk., Nyíregyháza, Bessenyei 
György, 1998, 131—140.

129 Dugonics, Etelka. Első s, i. m., 17912, 271—2.; 18053, 296—9. ; Uő, Etelka, i. m., 116—7.
130 Uő, Etelka. Második könyv, Kassa, Pozsony, Füskúti Landerer Mihály, 17881, 295–298;  Pozsony, Pest, Füskúti 

Landerer Mihály, 17912,327—331, it: 327—328. ; 18053, 366—370 ; Uő, Etelka, i. m., 308—309. 
131 Szabó, A régi hún—székely  irásról 3, i. m., 258.
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írásbeli  gyakorlatról  értesült és arról,  hogy az írás Erdélyben akkor még használatban volt,

levelezés során éltek vele. Ismerői közül Lisznyai Kovács egy „Tsulai nevű” püspököt konkrétan

említet is. 132 Szabó  rosszallása  az  azóta  ismerté let kéziratos  emlékeknek  köszönhetően

különösen szerencsétlennek tűnhet. Dugonics hiszékenysége ellenben Csulai György újabban

előkerült székely írásos bejegyzése133 fényében kevésbé indokolatlannak tetszhet, noha székely

írással írt könyvről azóta sem tudhatni. Jóval későbbi felfedezéseket persze lehetetlen Szabó

Károlyon  számon  kérni,  mindez  így  is  a  székely  írás  kutatásának  fordulatos  történetét

illusztrálja.

A piarista bölcsészprofesszor, Révai Miklós néhány évvel halála előt megjelent, latin

nyelvű  nyelvtani  munkája,  az  Elaboratior  grammatica  Hungarica (Pest,  1803–1806)  első

kötetében  foglalkozot a  székely  írással.  Rövid  leírásában  józan  távolságtartással  kezelte  a

kérdést. A székelyek betűit a hunokéval nem tekintete azonosnak, azokat későbbi alakításnak

vagy  koholmánynak  (fgmenta)  mondta:  „Ostentant  Siculi  Transiuani  quasdam  literas

peculiares,  quas  pro  Hunno  Scythicis  haberi  volunt,  a  dextra  ad  sinistram  procedentes.

Complures  etiam Viri  docti,  comprimis  Belius,  acriter  pro iis  depugnant.  Sed  rem penitius

expendentibus  vltro  patet,  fgmenta haec  esse  aeui  posterioris.”134 Abban,  hogy  a  hunok

valamilyen írással rendelkeztek, Révai maga is biztos volt, nem világos azonban, hogy a hunok

és magyarok közöt milyen kapcsolatot feltételezet. A jelekkel kapcsolatban sem alakjukban,

sem rendjükben nem fedezet fel  keleti  vonást.  Igen megfontolandó Révainak az az elejtet

megjegyzése, melyben rávilágítot a székely írás hagyományának változékonyságára, valamint

román és szláv kapcsolatainak, már Kézainál és később másoknál felbukkanó leírására: „Deinde

et traditio, qua Hunnicae reliquiae esse iactantur, non est constans, et communis. Nam Simon de

Keza, et alii, qui de iis mentionem fecerunt, Valachicis potius, et Slauicis similes dexerunt; licet

et  isti  non  recte  sint  locuti”.135 A  gellei  imádságoskönyvvel  kapcsolatban  olvasóit  magyar

irodalomtörténeti könyvéhez utalta.136 Révai az  Elaboratior grammatica Hungarica  mellékletei

közt kiadta Bél ábécéjét és „mások” jelsorát, valamint a harmadik oszlopban a gellei titkosírás

132 Lisznyai Kovács Pál, Magyarok cronicaja. Melly be foglal m. c. xcvi. Esztendőket. Avagy Christus születésenek
268-1464. Esztendei alat let dolgait a ʼ magyaroknak: Mellyet Chronologice az az: Christus Urunk Esztendeinek
folyása szerint illendö rövid formában, Debrecen, Kassai Pál, 1692 (RMK i 1421), 172–173.

133 Benkő Elek,  Rovásírásos  bejegyzések  Miskolci  Csulyak  István  peregrinációs  albumában,  Erdélyi  Múzeum,
56(1993)/1—2, 81.

134 Kiemelés tőlem – TT.
135 Kiemelés tőlem – TT.
136 Ioannes Nicolaus Révai, Elaboratior grammatica Hungarica. Ad genuinam patrii sermonis indolem fdeliter 

exacta, afniumque lingvarum adminiculis locupletius illustrata. 2 volumina, utrumque in totidem tomos 
subsidium, Vol. I., Pesthinum, Mathias Tretner, [18031] 18062, 126—128.
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jeleit ;  a  lap  alján  ligatúrákat  mutatot.137 A  név  nélkül  közölt  ábécék  Simonchicz  Incétől

származnak, aki 1793. március 17-én levelében küldte el azokat Révainak, vagyis az ábécék már

könyve megjelenése előt egy évtizeddel birtokában voltak. 138 Az ábécék forrásának felderítése

(majd egy évszázad múltán) Sebestyén Gyula érdeme.139

Az  ígért  irodalomtörténeti  kötet  megjelenése  Révai  halálával  (1807)  hosszú  időre

meghiúsult.  A  kéziratok  és  a  szöveg  sajtó  alá  rendezését  végül  Horvát  István (1784–1846)

történész-irodalmár végezte el. Mikor a Tudományos Gyűjtemény újdonsült szerkesztőjeként

erre módja nyílt, Révai irodalomtörténeti tanulmányát a közönség rendelkezésére bocsátota. A

székely  írásról  a  Maear  Literatura,  vae is :  A ʼ Maear  Deáki  Történet címen  megjelent

tanulmány  csak  kis  része  szólt,  ugyanakkor  nemcsak  terjedelmét,  de  részletgazdagságát

tekintve az így is felülmúlja Révainak még életében megjelent munkáját. A „székely betűk”

tárgyalását  a  magyarországi  írásbeliség  kulcsfogalmai  meghatározása  előzte  meg,  illetve  a

hunok írásbeliségéről értekezet.140 Hogy a hunok írással rendelkeztek, „éltek betűkkel, akármi

durvákkal  is,  aʼ szükség  hiteti  el  velünk”.141 Révai  jól  ismerte  a  történetírók  és  kora

közelmúltjának tudósai által a székelyek jeleiről írtakat, valamint a hunok írásbeliségéről szóló

antik elbeszéléseket. Elutasítota, hogy a hunok és a székelyek írása megegyezne. Révai szerint:

„hogy csak aʼ Székelyeknek találmányok ezek aʼ betűk már it laktokban.  El  gondolhatjuk

pedig az okát, hogy ez aʼ régi, és magát aʼ többi Magyaroktól igen meg külömböztető nemzet,

különös betűk nélkül sem akart lenni. Aʼ meszsze fel menő eredetet, aʼ régi származással való

ditsekedés  mellet, igen  könnyen  súgallota a ʼ másik  gyarlóbb  testvér  aʼ kérkedés.  Korán

teheték  ezt  aʼ Székelyek:  mivel  korán  vagyon  már  eʼ különös  betűkről  is  aʼ szó,

nevezetesebben  Kézai  Simonnál,  noha  hibásan.  De  nagyobb  világosságra,  az  ő  tulajdon

képekben, igen is későn jötek, Telegdi János által. Aʼ  Hunniai betűket is tehát, aʼ mellyeket

tsak  ugyan  el  nem  lehet  teljességgel  tagadnunk,  ezekből  aʼ Székely  betükből  meg  nem

mutathatjuk:  hogy  mitsodásak  vóltak  az  ő  valóságos  eredeti  képekben.”142 A  latin  betűk

átvételének  bemutatásakor  megismételte:  „Tagadhatatlan,  hogy  aʼ pogány  Magyaroknak  is

voltak különös saját betűik; noha nem tudhatjuk, mitsodásak voltak, ʼs aʼ Székely betűket sem

esmérhetjük azoknak. Ezektől el szoktak lassanként, és helyökbe, aʼ Latán, vagy Római betűket

137 Uo., 146.
138 A levélről Sebestyén Gyula tudosítot: Sebestyén, A magyars, i. m., 59, 129. ; A levél az OSzK Kéziratár 

Levelestárában található, jelzete: Simonchicz Incze levele Révai Miklóshoz 1793.
139 Sebestyén, A magyars, i. m., 59, 127—131.
140 Révai szerint: deákság lat. ʼliteraturaʼ, deák lat. ʼliteratusʼ stb., a deák szó etimonja, szláv közvetítéssel a διδαχή

ógr. ʼtanításʼ.
141 Révai Miklós, A Maear Deáki Történet, Tudományos Gyűjtemény, 17(1833), 53.
142 Uo., 60.
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fogadták,  mindjárt  aʼ Kereszténységnek  fel  vételelével,  aʼ tizedik  századnak  fogytán,  ʼs  aʼ

tizenegyedik elején.”143 Szabó úgy gondolta, hogy Révai a székelyek írásával kapcsolatban azért

szorult hipotézisek megfogalmazására, mert tagadta a székelyek hun-származását. Felróta neki

aztán, hogy Révai nem szólt az írásrendszer emlékeiről. Ahhoz pedig, hogy székely írás hun

eredetét  cáfolja,  Szabó  Károly  szerint  egy  másik  európai  vagy  keleti  forrást  kellet volna

felderítenie. Ennek híján, nézetei alátámasztására Révai „kénytelen volt önkényes és egészen az

ő saját fölfogásán alapuló hypothesishez folyamodni, hogy a székelyek már it laktokban, de

még Kézai  kora előt, találták  s  illetőleg  koholták betűiket,  hogy ősi  hún eredetökkel  való

kérkedésöket ezzel is támogathassák”. A feltételezés valószínűtlenségének illusztrálására Szabó

a világi írásbeliség sok évszázadon át tartó hiányát és a xv. századi magyar főnemesek hírhedt

analfabetizmusát idézte meg, aminek tükrében „lehetetlennek fogjuk tartani, hogy az Erdély

bérczei  közé szorult székelység […] senki által kétségbe nem volt hún eredetét,  épen eféle

koholt betűkkel akarta volna igazolni”. Máskülönben sem ismert példát arra, hogy „egy nemzet,

ősi eredetével való kérkedésből magának saját írást koholjon”. Lehetetlennek vélte, hogy ha

egy  „ember  valaha  ily  czélból  külön  betűket  koholt  volna  is,  azokat  egy  egész  nemzet

sajátjainak  elfogadhata,  s  századokon  át  mint  ősi  ereklyéket  kebelében  híven  föntartota

volna”.144 Szabó  Károly  érvei  több  ponton  elégtelenek.  Ahhoz,  hogy  egy  írásrendszer

eredeztetését  vitassuk,  nem  szükséges  másik  forrást  kijelölnünk,  ráadásul  az  általa

emlegetet v–xiii.  században több  szerkesztet ábécéről  van  tudomásunk,  amilyen a  gót,  a

glagolita vagy a cirill ábécé, amik máskülönben sem világi, hanem egyházi értelmiségieknek

tulajdoníthatók. A Szabó által hitelesítet emlékek alacsony számának tükrében is túlzó, hogy a

székely írást „egy egész nemzet” elfogadta és fenntartota volna. Különösen annak fényében,

hogy kivétel  nélkül  olyan közegben keletkeztek,  ahol  szükségszerűen lennie  kellet a  latin

írásbeliségben  jártas,  iskolázot személyeknek  (klerikusoknak,  diplomatáknak).  Horvát

Istvánnal Révai posztumusz megjelent műve és Schwartner Márton könyvéről írt recenziója

kapcsán még találkozunk.

Szabó  összefoglalásának  következő  részében  Pápay  Sámuel  (1770–1827)  útörő

irodalomtörténeti  munkájának  témánkhoz  kapcsolódó  fejezetével  foglalkozot. Bár  írásában

álláspontja bekezdésről bekezdésre változot, kétkedő hangvételét Pápay mindvégig megőrizte.

Kora  közelmúltjának  tudósai  közül  többeket  számba  vet. A  Csíkszentmiklósi  Felirat  jeleit

Sándor Istvánt követve az orosz betűkkel rokonítota. Pápay szerint „alig lehet pedig elhinni,

143 Uo., 63.
144 Szabó, A régi hún—székely irásról 3, i. m., 260—264, 263.
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hogy  ha  azon  betűkkel  valaha  régi  pogány  őseink  éltek,  azok  vagy  tsak  egy  kis  darab

monumentomonn is, ezen fürkésző világnak szeme eleibe ne kerűltek volna.” A problémákat,

mint a jelek alaki változatossága és az ellentmondásos történetírói elbeszélések, sejtések okozta

nehézségek,  végül  nem  oldota még:  „[m]ég  most  is  megoldhatatlan  tsomó  marad  tehát

előtünk,  ha  Eleinknek  voltak-e  valaha  ollyan  saját  betűik,  mellyekkel  aʼ Kereszténységʼ

felvétele előt az írás ʼ mesterségét űzték volna; mert hogy valami hieroglif formájú jegyekʼ

metszésével éltek, azt könnyen engedhetjük. […] Minthogy ma nagy fogyatkozásnak tartatik,

írni ʼs olvasni nem tudni, azt gondollyuk, hogy igasságtalanság aʼ régi Németeket, Magyarokat

illy  nagy  fogyatkozással  vádolni.”145 Pápay  arra  is  kínált  mentséget,  ha  valaki  mégis  ilyen

„igazságtalanságot” követne el. Hadviselő és vadászó eleink csak az európai bejövetelük után

jutotak  olyan  ismeretekhez,  amelyek  a  „majd  bekövetkező  Irástudásnak  felvehetésére

lassanként alkalmatossabbá formálták, ʼs ezért is mondgyuk hogy már ekkor serdűlni kezdet

nyelvünk”.146 Szabó,  a  Sándor  Istvánról  alkotot véleményétől  eltérően,  viszonylagos

megértéssel kezelte Pápay tanácstalanságát, a régi magyarok analfabetizmusát Szabó Károly

sem festete volna le  szégyenletesnek: „elismerni  Pápayval  együt bizony én sem tartanám

nemzetünkre nézve kisebbségnek, ha igazán úgy állana a dolog: de megvallom, sem az ő sem

azok kedvéért, kik után beszél, nem tarthatom jó lelkiismeretel eldobhatónak annyi hiteles

régi írónk tanubizonyságát, s nem tagadhatom meg a csík-szent-miklósi s enlakai föliratok és

az ezek által igazolt Telegdi- és Bél-féle székely alphabet hitelességét”.147

Jankovich Miklós  (1772–1846)  nyelvész,  a  Maear Szo-nemzés ötven példákkal című

könyvében (Pest, 1812) a székelyek írását nyelvtörténeti keretben tárgyalta. A betű szavunkat a

betűz ʼbebök,  bevésʼ szavakból  származtata.  Albrecht  Dürer  (1471–1528)  rézmetszeteiben

megmutatkozó tehetségének háterében Erdélyhez közeli,  békési  származását  sejtete,  „mert

valóban  az  Erdélyi  Székelyiek,  kik  az  Atila  halála  után  it maradot Húnoknak  vagy  is

Kúnoknak maradéki tűzés módját legrégiebb időktől aʼ mi emlékezetünkig fenntartoták”.148 A

történetírók  közül  többre  tartota Turóczyt,  Oláh  Miklóst  és  Székely  Istvánt,  akik  a

székelyeknél  használt  írást  szerinte  csak  hallomásból  ismerő  Kézainál  bővebb  beszámolót

hagytak hátra. A magyaroknak nemcsak bevéset „betűket”, de „[r]ovások által” számokat is

tulajdonítot. Etimológiáját  követve  úgy  gondolta,  hogy  „az  Irás-módja  ifabb  lévén,  köz

meghatározással aʼ tűzés vagy vésésnél, és így aʼ Magyarok Literatúrája, az az Betűkkel való

145 Pápay Sámuel, Aʼ magyar literatúra esmérete, i, Veszprém, Számmer Klára, 1808, 340—347, 344.
146 Uo., 345.
147 Szabó, A régi hún—székely irásról 3, i. m., 264—265.
148 Jankovich Miklós, Magyar Szo-nemzés ötven példákkal, Pest, Eggenberger Jósef, 1812, 48—52, 47.
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élések is idősebb az Irás találmányánál”. Mindemellet Jankovich a székely írás hitelének teljes

bizonyosságát a Cornides székelyföldi útján fellelt kőírások közzétételétől remélte. 149 Szabó a

betű szó  Jankovich  kidolgozta  etimológiáját  „alaptalan  szójátéknak”  minősítete és

hangsúlyozta azt is, hogy minden alapot nélkülöz Cornides állítólagos székelyföldi kutatóútja

is.  „Hogy honnan vehete Jankovich ezt az alaptalan állítást, el  nem tudom gondolni;  mert

Cornides általam idézet leveleiből kétségtelen, hogy ő a csík szent-miklósi fölirat másán kivűl

semmi eféle  székely-földi  emléket  nem ismert,  s  a  legújabban fölfedezet enlakai  fölirat  is

ismeretlen volt előte”.150

Horvát István írásai közül időrendi okok miat első helyen említendő a Tudományos

Gyűjteménybeli, Schwartner Márton  Introductio in rem diplomaticam aevi intermedii praecipue

Hungaricam (1802) című könyvéről írt recenziója. Horvát eredménytelennek találta Schwartner

kutakodását, ezért felhívta a fgyelmet a helyes kérdésfeltevés fontosságára: „Eʼ tárgy, ha jó

móddal tétetnek aʼ kérdések, nem közelít semmit az álmadozáshoz.” Négy kérdést fogalmazot

meg. A magyaroknak voltak-e saját betűik a kereszténység felvétele előt, illetve utána? Éltek-e

a székelyek saját, a latintól különböző betűkkel? Milyenek voltak ezek a betűk? Az első két

esetben források és maradványok híján nemleges feleletet adot. A történetírók és a korabeli

tudós értekezések után viszont úgy tartota, hogy a székelyek „századokig különös és nem deák

betűkkel éltek”.151 Hogy azonban ezek mifélék voltak, az egymásnak ellentmondó (oláh, hun,

szkíta) eredeztetések és a székely írásosnak mondot emlékek (a Csíkszentmiklósi Felirat és a

gellei  imádságos  könyv)  fényében  Horvát  homályosabbnak  ítélte  és  nem  nyilvánítot

véleményt.  A  tisztánlátáshoz  szerinte  „szükséges  volna,  hogy  aʼ többektől  többféle  képen

kiadatot betűk is nagy gonddal egy Táblába öszve szedetnének,  ʼs újabb próba tétetnék eʼ

szerént az olvasásban”. A jövőt illetően a következő jóslatot fogalmazta meg: „Ha mi Magyarok

eʼ fáradságot kerűlnők is, találkozhatik még ollyan idegen, ki ezzel örömest foglalatoskodni

fog.”152 Horvát jóslata nem teljesedet be.

Kudarcos  jóstehetségénél  sokkal  sötétebb képet  fest  Horvát  Istvánról  Rajzolatok  aʼ

Magyar  Nemzet  legrégiebb  történeteiből  (1825)  című  munkájának  zagyva  diletantizmusa.

149 Uo., 50, 49.
150 Szabó, A régi hún—székely irásról 3, i. m., 265.
151 Horvát István, Könyv-vizsgálat. Martini Schwartner, Bibliothecae Reg. Scient. Universitatis Pestae Custodis 

Primi, et Professoris Diplomaticae, Introductio in Rem Diplomaticam Aevi Intermedii, Praecipue Hungaricam. 
Cum Tabulis v. Aeri Incisis. Editio secunda auctior et emendatior. Budae, Typis Regiae Universitatis Pestanae 
mdcccii. - Előbeszéd xvi. Oldal. Maga a Munka 403. oldal, nyoltzadrétben., Tudományos Gyűjtemény, 
3(1819)/10, 72—99, it: 75, 80.

152 Uo., 82—83.
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Horvát, bár a székely írás kérdéséhez korábban higgadt módszerességgel közeledet, később

mértékletességét  megtagadva  élénk  fantáziájának  engedet és  a  magyarság  őseit,  rokonait

látata szerte az ókor történetében. 153 Horvát minden alapot nélkülöző, széles körben annál

népszerűbb eszmefutatását és a „Horvatianismus”-t számos kortársa lenézte és elítélte. Köztük

olyan tekintélyes szerzők, mint Kölcsey Ferenc (1790–1838), Vörösmarty Mihály (1800–1855),

Bajza  József  (1804–1858)  és  Kazinczy  Ferenc  (1759–1831).  Nem  túlzot Vásáry  István

orientalista, mikor a magyar őstörténeti kutatásokról írt összefoglalásában a következőképpen

fogalmazot: „Horvátra  jellemző  a  kritikátlanság,  a  felfuvalkodot nemzeti  gőg,  a

provincializmus,  a  szájtépő  hazafasság,  az  önhit korlátoltság.  Mindez  pedig  a  vármegyei

kisnemesség világképe, mely minden józanságot, megfontoltságot, szélesebb látókört nélkülöz.”

Kaotikus,  a  hunokat,  avarokat  és  magyarokat  egyként  kezelő  nézetei  terjedéséhez  Vásáry

szerint az is hozzájárult, hogy „a józanabb emberek egyszerűen nem érteték Horvát őskáoszát,

de  hazafas  hangneme miat nem is  utasíthaták  vissza” 154 Klaniczay  Gábor  történész  ezzel

szemben a  Horvát  által  felhasznált  széles  tudományos  eszköztárnak tulajdonítota a  szerző

sikerét,  ami  kritikusainak  kényelmetlen  helyzetet  eredményezet: „Tough  it  would  be

misleading to  suggest  that  everyone  accepted  Horvát’s  absurd  reasoning,  it  is  nonetheless

worth mentioning that his work, though spectacularly eccentric, was supported by his use of a

disturbingly rich array of modern tools of scholarship, and this put his critics in an awkward

situation.  Some  of  his  contemporaries  actually  shared  similar  views  on  the  origin  of  the

Hungarians”.155

Szabó Károly nemcsak Horvát István őstörténeti fantáziáit, a nyilvánvalóan aránytalan

túlzásokat  kritizálta,  hanem a szerző tárgyilagosabb értekezéséről  is  negatívan nyilatkozot.

Rosszalta, hogy a történész a székelyek hun származását bizonytalannak nevezte. Abból, hogy

a  különböző  jelsorok  táblázatos  összehasonlítását  szükségesnek  mondta,  Szabó  arra

következtetet, hogy  Horvát  ismeretei  hiányosak  voltak,  hiszen  ilyen  táblázat  már

rendelkezésre állt  (a marosvásárhelyi Teleki könyvtár kéziratában „a múlt században sokkal

nagyobb kiterjedésben végrehatjva láthatjuk”).156

A  következő  szerző,  akivel  Szabó  foglalkozot dolgozatában,  szintén  Schwartner

153 Horvát István, Rajzolatok aʼ Magyar Nemzet legrégiebb történeteiből, Pest, Petrózai Tratner Mátyás, 1825.
154 Vásáry István, Őstörténet és nemzeti tudat a reformkorban, ItK, 84(1980)/1, 15—25, it: 20—21..; Uő., Magyar 

őshazáks, i. m., 168—171. 
155 Gábor Klaniczay, Te Myth of Scythian Origin and the Cult of Atila in the Nineteenth Century = Multiple 

Antiquities - Multiple Modernities. Ancient Histories in Nineteenth Century European Cultures, G. K.,  Michael 
Werner, Otó Gecser eds., Frankfurt, New York, Campus Verlag, 2011, 185—212, 186.

156 Szabó, A régi hún—székely irásról 3, i. m., 265—270.
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Márton hatására vizsgálódot. Perger János  (1791–1838) jogtudós az eredetileg latin nyelven

megjelent  könyv  magyar  nyelvű  kiadásának  munkálatai  során  ütközöt a  székely  írás

terjedelmes  problémakörébe.  Schwartnerhez  hasonlóan  ő  is  a  betűk  feltalálásáról  szóló

paragrafus jegyzeteként illesztete be rövid összefoglalását. „Voltak e’ a Magyaroknak tulajdon

Nemzeti betűi? E’ről mostan is vetélkednek a’ Tudósok, de fáradozások mind e’ koráig semmi

bizonyost nem szülhetet. Találkoztak ugyan ollyan Irók, kik igyekeztek azt megmutatni, hogy

a’  Magyaroknak  tulajdon  Nemzeti  betűi  letek  volna.  Nevezetesen  Bél  Mátyás  […],   nem

különben Gyarmathy Sámuel  […].  Úgy Katancsich,  ’s  mások is;  de  a’  kiknek sokan ellene

mondotak. Némellyek, kik a’ Székelyeket a’ Magyarokkal ugyan egy Nemzetnek tartják lenni,

azt álítják: hogy a’ Székelyek régenten a’ Latán betűktől különböző betűkkel éltek légyen, és

azokat Turóczy János és Oláh Miklós szerént régenten nem is íróhártyára irták hanem botra

metszeték; de ha vallyon tulajdon Nemzeti betűi voltak e azok a’ Székelyeknek; vagy pedig

másoktól kölcsönözték légyen azokat? nem bizonyos. A’nyi mindazonáltal még is bizonyos,

hogy a’  Székelyek több Századokig nem Latán,  hanem más különböző betűket  használtak.”

Olvasóit végül Horvát István fentebb bemutatot recenziójához irányítota.157

Perger néhány évvel később, A’ maear, és hazája régenten című kötetében (1831) tért

vissza a  székely  írás  kérdéséhez.  A „szitya  felekezetbeli  népeknél”  felbukkanó irodalomról

értekezet, és  a  Horvát  István  által  gazdag  fantáziával  megrajzolt  mesés  őstörténethez

hasonlóan a magyarokat a szityákkal azonosítota. Ennek tudta be azt is, hogy mind a régibb,

mind  az  újabb  írók  közöt akadtak  olyanok,  akik  „a ’ Nemzet  eránt  való  gyülölségből,  ’s

irigységből;  de  részszerént  tudatlanságból  is,  a’ nagy  Szitya  Nemzetet,  ’s  ezek  után  a’

Magyarokat is  nem a’ legkezdvezőbb szinnel  festeték le,  ’s  azokat  minden kiméllés nélkűl

pallérozatlan, tudatlan, durva,  ’s kegyetlen Nemzeteknek lenni állítván, töllük minden szépet

jót annyira megtagadtak, hogy a’ később időkben még az is kérdésbe jöt, ha vallyon tudtak e ’

a’ Szityák,  ’s  Magyarok valaha  irást,  vagy is  voltak e’ azoknak tulajdon betüi?”  Perger  a

föníciaiakat szitya népnek tartota, magát az írást is szitya találmányként aposztrofálta, és a

szitya írás mutatványaként Bél Mátyás és Dezsericzky Ince után metszeten kiadta a székely

ábécét  és  a  Csíkszentmiklósi  Feliratot.  A  Horvát  által  az  egyiptomi  és  latin  betűkkel

párhuzamba  állítot és  rokonítot írás  emlékeinek  pusztulását  a  történelmi  viszontagságok

számlájára írta. Elismerte, hogy a magyarok többsége a keresztény hit felvételekor a latin írásra

tért át, de a történetírók szavát követve hitet tet amellet, hogy az erdélyi székelyek közt az

157 Perger János, Bé vezetés a’ diplomatikába vagy is az oklevél esméret tudományába, [Pest], Petrószai Tratner 
János Tamás, 1821, 75.
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írásrendszer  xvii. századig fennmaradt.158 Pergert, Szabó Horvát vak követőjeként ábrázolta,

aki  azt,  amit  elődje  a  „szitya-magyarság  száz  meg  száz  felekezetéről  összeábrándozot,

birálatlanul  utánbeszélve  bátran  kimondja”.  Rámutatot a  szerző  következetlenségére  is,

minthogy Perger a régi szitya írás tisztázatlan voltát és Horvát vázlatait egyaránt hirdete,

még  ha  az  abban  megfogalmazotak  Pergeren  kívül  nem  is  találhatak  a  tudósok  közöt

követőre.159

Kállay Ferenc (1790–1861) művelődéstörténész a székelyek eredetéről írot könyvében

nem kerülte ki a székely írás kérdését. A Historiai értekezés a’ nemes székely nemzet’ eredetéről

(1829)  első  fejezetének  elején,  Székelyföldnek  és  a  székelyek  különböző  eredeztetésének

vázlatos leírása után, a hun-eredet hazai kútfőinek bemutatását követően tárgyalta  „hunnus

írás”  terminus  alat.160 Kállay  munkája  a  hun-eredet  elterjedt  közhelyeinél  nemigen

tartalmazot többet. A dolgozatot  középszerűsége miat Szabó Károly sem értékelte nagyra, a

Szamosközy hírül adta frenzei könyv melleti érveit és a Csíkszentmiklósi Felirat megfejtésével

kapcsolatos tanácstalanságát pedig  negatívumként emelte ki.161 Annál többre becsülte a szerzőt

Finn-maear  nyelv (1844)162 című  munkája  miat Vásáry  István.  Kiemelte  higgadt

tudományosságát, azt pedig, hogy „[a] magyar őstörténet-kutatás és a nyelvhasonlítás máig

nem értékelte  kellően Kállay  vállalkozását”  helytelenítően vete tudomásul.  Vásáry  szerint :

„[t]ermészetes, hogy Kállay józansága nem vehete föl a versenyt  társadalmi hatásában Horvát

István  tanaival.  De  az  igazi  nemzeti  önismeret  útjai,  mondanunk  sem kell,  nem a  Horvát

Istvánok, hanem a Kállay Ferencek működése nyomán épültek.”163

Kiss Bálint (1772–1853) református lelkész, történész a magyar-héber nyelvrokonság

kései  hívei  közé  tartozot. A nyelvtudományi  fordulat  ellenére  továbbra  is  népszerű  szkíta

kapcsolatot maga  is elvetete, helyete a magyar nyelv kezdeteit őstörténeti időkre helyezte.

Terjedelmes gyűjteménnyel igyekezet a szír-méd, a zsidó és a kaldeus szavakkal való alaki és

jelentésbeli  hasonlóságot  kimutatni.  Maear  Régiségek (1839)  című  könyvében  dolgozta  ki

rendszerét a legrészletesebben, it foglalkozot a székelyek írásával is, melyet „honos-madjar”

betűknek nevezet és a föníciai,  héber,  szír  és görög betűkkel  vetet össze.  Az írásrendszer

158 Perger János, A’ magyar, és hazája régenten, Pest, Tratner-Károlyi István, 1831, 25—34, 25.
159 Szabó, A régi hún—székely  irásról 3, i. m., 270—271.
160 Kállay Ferenc, Historiai értekezés a’ nemes Székely nemzet’ eredetéről, hadi és polgári intézeteiről a régi időkben,

Nagyenyed, Friedler Gotfried, 1829, 18–37. (Hasonmás kiadása: Ua, Bp., Históriaantik, 2010.)
161 Szabó, A régi hún—székely  irásról 3, i. m., 271.
162 Kállay Ferenc, Finn-maear nyelv, Pest, Landerer, Heckenast, 1844. (Hasonmás kiadása: Ua, Bp., Históriaantik,

2011.)
163 Vásáry, Őstörténets, i. m., 23.; Uő., Magyar őshazáks, i. m., 172. 
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legfőbb erényének azt láta, hogy a jelek által a „magyar beszédbeli minden hangokat ki lehet

tenni; és hogy minden magokbanhangzók valamint minden ketősök is külön külön betűkkel

íratnak ki: következésképpen nem lehet ezeket valami hijábavaló költeménynek tartani, nem

lehet  ezeket  szégyenleni,  mert  ezek  aʼ magyar  szavainknak  előadására  minden  esmeretes

betűknél alkalmatsabbak, mi egyszersmind bizonysága annak is, hogy ezek nem más, hanem

egyedűl aʼ Magyar-Hunosokʼ betűi.”164 Kiss összegzésül azt írta: „Mind természeti okoskodáson,

mind históriat előadásokon épűlt, hegybenhagyható okaink vannak tehát nekünk arra: hogy

ezeket nemzetünkʼ régi betűinek elfogadjuk, úgy nézvén mint 800 esztendők óta elhagyatot

szegény  árvát,  kinek  mind  formája,  mind  öltözete,  mind  bizonyságlevelei  mutatják  régi

őseinktől  let származásukat.  És  ennek  elfogadása,  nem  is  szolgál,  sem  régi  atyáink ʼ

tudományos  előmenetelének,  sem most  élő  késő  unokáinknak  kisebbségökre  –  inkább  azt

mutatja, hogy szeretjük nemzetünket, és régi eleinknek ereklyéi is becsesek előtünk.” Bevallása

szerint  annak  alátámasztását,  hogy  a  „hunos-magyar  betűk”  esetleg  hét-nyolcszáz  évesnél

fatalabbak  lehetnek,  csak  akkor  tarthata volna  bizonyító  erejűnek,  ha  az  az  ismert  jelek

helyet rámutatna,  milyen  írást  használtak  a  régi  magyarok,  kiknek  írástudatlanságát  Kiss

egész egyszerűen nem hihete. Ha cáfolhatatlan bizonyítékok zárnák ki, hogy a tárgyalt betűk

használatban letek volna, akár csak billogként vagy titkosírásként is, Kiss Bálint szerint akkor

sem gondolhatnánk mást, minthogy „aʼ ki ezeket formálta, nem szabad képzelődése szerént

cselekedte,  hanem mindʼ a betűkʼ eredeti  jelentésökre,  mind pedig az assyro-phoenicziai  és

zsidó betűkʼ formáira fgyelmezet, mert történetből ezen betűk közt ennyi egyenlőséget ejteni,

szinte lehetetlen; és hogy az, ki ezeket először elintézte, abban az értelemben volt, hogy a ʼ mi

magyar nemzetünknek első hazája, beszédjeʼ és írásaʼ születésének helye Assyria, és Madaj-Ara

volt; és hogy azon betűk, mellyeket az emberi nemzet elsőknek tart, aʼ mieinknek testvérei

voltak”.165 Kiss  megfgyeléseit  Szabó  Károly  egészében  elvetete.  Úgy  vélte,  hogy

„palaeographiai kérdéseket ily korlátozot szakismeretel, ily erős képzelődéssel s ily gyenge

birálatal, mint a milyenről Kiss Bálint nézetei tanúskodnak, eldönhetőknek nem tarthatunk”. 166

Fontos hangsúlyoznunk azonban, hogy Kiss Bálintnak az írásrendszer esetleges szerkesztésével

kapcsolatos megállapításai – miszerint az alkotó a keleti írások, különösen a héber mintájára

dolgozhatot, valamint hogy a magyar nyelvet a keletiekkel rokonítva a nyelv kialakulását is

azokkal  közös  helyen  képzelhete –  a  szakirodalom  későbbi  fejleményeinek  fényében

jelentősen felértékelődnek. A forráskritikai irányzat képviselői (Hunfalvy, Réthy) a székely írás

164  Kiss Bálint, Magyar Régiségek, Pest, Fűskúti Landerer Lajos, 1839, 75–89, it: 86–87.
165 Uo., 88—89. 
166 Szabó, A régi hún—székely  irásról 3, i. m., 272.
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szerkesztésének  felvetésekor  az  alkotó  eszmei-szellemi  körülményeit  egészen  hasonlóan

vázolták.

Kiss  Bálint  dolgozatára  a  Tudományos  Gyűjteményben  Fény  Kereső  álnév  alat

érkezet válasz,  ennek szerzője  Szabó Károly szerint  egy soproni  tanár,  Szabó István.  Fény

Kereső a médek ismert írása miat elzárkózot Kiss ötletétől és a debreceni Grammatika után a

székely  írást  a  cirillel  rokonítota.  Ennek  alapján  tet kísérletet  a  Csíkszentmiklósi  Felirat

megfejtésére is.167

Szabó  tudománytörténeti  átekintésében  Jerney  János  következik,  kinek

tanulmányával a  xix. századi hamisítási  kísérletei  kapcsán már találkoztunk. A korábbiakat

kiegészítendő  it jegyezzük  meg,  hogy  Jerney  dolgozata  elején  maga  is  felsorolt  számos

kapcsolódó szöveget,  saját  véleményét  a  közlemény zárásakor  megfogalmazotak fejezik ki.

Jerney  (az  általa  tárgyalt  hamisítvány  ellenére)  úgy  gondolta,  a  „hún-scitha  literaturának

valósága historiai hiteles adatokon alapul; elfogultság volna tehát minden illy jellemü emléket

költeménynek  ʼs  ábránd  ész  szüleményének  kiáltani.  Huzamosb  vizsgálódások,

egybehasonlítások fogják csak fölvilágosítani, mi való mi nem eféle maradványaink nevében”.

Ezért honftársait felszólítota, az esetleg birtokukban lévő, „ismeretlenül heverő jegyzeteiket”

tárják a nyilvánosság elé. Azokat pedig, akik az írásrendszer vizsgálatára adták fejüket, Gustav

Tormod  Legis  (1806–1867)  skandinavistának  a  rúnákkal  kapcsolatos  munkáihoz  utalta,

minthogy a rúnákkal való megismerkedéssel szerinte „kielégítő világosításokra találhatni, hún-

scitha betűinkʼ nyomozásánál tudományosan alkalmazhatókra”.168 Szabó Károly a szerző egy

másik munkáját is megemlítete: Jerney Keleti utazása című könyvét (Pest, 1851), amelyben az

1844–45 közöti kutatóútjának leírását adta ki. 169 A Fekete-tenger térségének északi részében,

Levédiában fellelt, különböző népcsoportok által emelt síremlékek, kőszobrok kapcsán Jerney

arra hívta fel a fgyelmet, hogy – a hunok írásbeliségére mutató történeti utalások ellenére – az

általa a szkíta-hun népcsoporthoz sorolt besenyő és kun (feltáratlan vagy csupán feltételezet)

emlékek  semmilyen  írást  nem  viselnek  magukon.  Pedig  a  morvaországi  kun  sírkövekről

ismertek különböző feliratok. Jerney sürgete, hogy a többnyire ismeretlen népekhez tartozó

sírok  feltárására  (egyben  a  történeti  forrásokat  igazolandó)  kutatóexpedíció  alakítassék.170

Szabó  Károly  mértéktartását  dicséri  ez  ügyben,  hogy  a  pusztán  irodalmi  forráson  alapuló

167 Fény Kereső [Szabó István], Aʼ Csik Szt. Miklósi templomon lévő régi Felirásról, Tudományos Gyűjtemény, 
24(1840)/5, 99–102. ; Szabó, A régi hún—székely  irásról 3, i. m., 272–273.

168 Jerney, Aʼ hún-scithas, i. m., 129. 
169 Vásáry, Őstörténets, i. m., 24.; Uő., Magyar őshazáks, i. m., 173. 
170 Jerney János Keleti utazása aʼ magyarok őshelyeinek kinyomozása véget: 1844 és 1845, II, Pest, 1851, 95—108.
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véleményalkotástól tartózkodot: „ismeretlen jellemű írás megítélésében senki helyesnek hit

tapintata után biztosan nem indulhatok, s azért e kérdést,  míg magok a kövek felfedezve s

ismertetve nem lesznek, eldönthetetlennek tartom”.171

Szabó Károly tudománytörténeti átekintésében az utolsó helyen Toldy Ferenc (1805–

1875)   sokszor  kiadot irodalomtörténeti  munkáját  mutata be.  Toldy  könyvének  harmadik

kiadása és rövidítet, tankönyvi változata időben is alig néhány évvel előzte csak meg A régi

hún-székely írásról megjelenését. A székely írással Toldy A maear nemzeti irodalom története

(Pest, 18511,  18522,  18623)  lapjain foglalkozot bővebben. A krónikások után kétségtelen volt

számára,  hogy  a  székelyek  (akik  a  krónikák  és  a  hagyomány  szerint  Atila  hunjainak

leszármazotai) saját írással rendelkeztek. Ám hogy az írást erdélyi betelepülésük után találták

volna fel,  Toldy nem hite: „erre semmi szükség által nem utasítatak, miután a körülötök

annyira elterjedt romai írásjegyek egyszerű alkalmazása sokkal természetesebb és könnyebb

volt volna”. A nyugati kultúrában elterjedtekétől különböző íráshordozójára és sorvezetésére

tekintetel,  amelyet  tévesen  vertikálisnak  hit és  a  mongollal  rokonítot, Toldy  az  írás

keletkezési  helyét  „minden  európai  befolyás  kizártával  egyenesen  Közép-Ázsiára”

valószínűsítete. A székely ábécét eszerint egykor szélesebb közösség használta. Az „egész hún

törzsöké  volt”,  kiknek  az  írásbeliségéről  tudósító  rövid  szöveghelyekből  és  utalásokból

kiindulva, Toldy vallási és történeti irodalmat tulajdonítot. A hunok, magyarok ősi öröksége az

erőszakkal terjesztet kereszténység miat veszet ki, s hogy a „székelynél sem kerülte el az

elenyészést,  miután  ezek  a  rovással  csak  közéletben  s  magán  viszonyokban  élhetek,  nem

jogiratokban, vagy irodalmi munkákban is”. Toldy Ferenc szerint „ee ilyen régi írot emlék sem

maradt  fenn  az  ősidőből”.172 Későbbi  korokból  származó  emlékeket  azonban  felsorolt,

megjegyezvén, hogy „azok valódisága, vagy misége legalább, végkép kivíva még nincsen”, így a

morvaországi  kun  sírfeliratok,  a  Csíkszentmiklósi   Felirat  és  az  atól  különbözőnek  hit

csíkszentmihályi  felirat,  valamint  a  Komáromi  Csipkés  említete régi  debreceni  könyv,  a

Rohonci kódex és a Jerney publikálta turóci fakönyv esetében. Toldy ez utóbbi jeleit Bél Mátyás

ábécéjével egyezőnek találta, egyben a legrégibbnek és leghitelesebbnek tartota.173 Az oktatási

célra átdolgozot, rövidítet változat, A maear nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a

jelenkorig (1864–65) a korábbiakat nem tartalmazza. Tömören vázolta csak, hogy a magyarok

elődei az v. században már ismerték az írást, amit a „nyelvrokon” mongolok jeleihez hasonlóan

171 Szabó, A régi hún—székely irásról 3, i. m., 273.
172 Kiemelés tőlem – TT.
173 Toldy Ferenc, A maear nemzeti irodalom története, i,  Pest, 1851, 26–28, it: 26, 27 (továbbá javítot, bővítet 

kiadásai: Pest, 18522, 18623, 37–40, it: 38, 39).
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fapálcákra,  fentről  lefelé  rótak.  Ezekkel  „izenetek  váltására  (levél)  is  éltek,  talán  vallásos

szövegek és történeti nevezetességeik fenntartására is”. Toldy szerint az is következik ebből,

hogy  költészetük  volt,  vallásos,  gyász  és  politikai  énekeik,  mondáik.174 Szabó  az

irodalomtörténész  több  tévedésére  is  felhívta  a  fgyelmet.  A  legsúlyosabbnak  vélhetően  a

székely  írás  vertikális  sorvezetését  tartota,  melyet  a  Szamosközy  által  leírt  régi  frenzei

nyomtatvány  ihletet és  a  fennmaradt  emlékek  jobbról  balra  tartó  sorainak  fényében

nyilvánvalóan téves. Maga is osztozot az írásrendszer észak-ázsiai keletkezésének nézetében,

mindazonáltal  úgy  fogalmazot: „megvallom,  adatok  hiányában  nem  tarthatom

elhatározhatónak, vajjon az oly szélesen kiterjedt hún faj minden törzse, s így az Árpád alat

bejöt magyarság is élt-e ezen betűkkel”. A székely írással összefüggésbe hozotak közül Szabó

három  (valójában  kető)  emléket  ismert  el  hitelesnek,  tudomása  szerint  mindegyik  (a

csíkszentmiklósi/csíkszentmihályi, az énlakai) egyházi környezetben készült. Ami nemcsak azt

cáfolja, hogy az írás használatában magánviszonyokra szorítkoztak volna, hanem azt is, hogy a

Toldy  megnevezte  okok  miat pusztultak  volna  ki.  Szabó  Károly  az  emlékek

megsemmisülésében a kései utókor felelősségét hangsúlyozta, hogy a feliratok, „melyek még a

múlt  században  fen  voltak,  mai  nap  nem  léteznek,  az  csak  a  helybeliek  hanyag

gondatlanságának s a tudatlanság rombolásának tulajdonítható”. Toldy szemére vetete, hogy

olvasóit a székely írás emlékeivel kapcsolatban, s így az írás „valódiságának és hitelességének

kérdésében a legnagyobb  bizonytalanságban hagyja”, annak látszatát kockáztatva mindezzel,

hogy a kérdés tisztázható-e egyáltalán.175

Érdemes  hosszabban  idéznünk  dolgozatának  záró  sorait,  hogy  Szabó  Károlyról

teljesebb képünk lehessen: „Az én czélom tanulmányom közzétételében az volt, hogy ez annyi

tagadással,  gyanusítással,  s  kételkedéssel  találkozot kérdést  világosságba  helyezzem,  s

tehetségem szerint közre munkáljak, hogy az e fölöt folyt vita nemzeti tudományosságunk

érdekében  valahára  be  lehessen  fejezve.  S  reménylem,  hogy  közleményeimmel  sikerült

meggyőznöm a közönséget, hogy a székely írás valósággal létezet, hogy annak kétségtelen

hitelű emlékei maradtak ránk, hogy ezen írás alphabetje annyira kifejlet s önálló egyediséget

képez, hogy egyetlen egy ismert alphabetel sem hozható rokonságba; eredete pedig, melyet a

régi  krónikáinkban  és  íróinknál  fönmaradt  hagyomány  részint  Scythiába  helyez,  részint

fajrokon elődeinknek, a húnoknak, tulajdonít, az Európába költözködésünket megelőzőt korra

s fajunk ősi,  éjszak-nyugati ázsiai honába helyezendő, végre hogy ezen írásnak a székelyek

174 Uő., A maear nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig, Pest, Emich Gusztáv, 1864–51, 7. 
175 Szabó, A régi hún—székely  irásról 3, i. m., 273—276.
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közöti fennmaradása, mert történelmi adataink és emlékeink azt hazánkban csak a székely-

földön hirdetik divatozotnak, azon ősi hagyományt támogatja, melyszerint a székelyek Atila

húnjainak maradványai.”176

1.1.4. Az írásrendszerrel kapcsolatos kételyek a xix. század végén

A  nyelvészet  Sajnovics  János  nevével  fémjelezhető  fordulatához  hasonló

tudománytörténeti korszakváltás a történelemtudományban atól csak majd száz évvel később

valósult  meg.  A  székelyek  eredete  (a  székely  írás  vonatkozásában  is  jelentős)  kérdésének

kutatását  Kordé  Zoltán    történész  foglalta  össze  1991-ben,  dolgozatában  a  modern

forráskritikai irányzat útörői közül Hunfalvy Pál (1810–1891) nyelvész, történész jelentőségét

emelte  ki.  Hunfalvy  volt  az  első,  aki  a  székelység  eredetét  módszeresen,  a  források

összehasonlításával és az ellentmondások feltárásával közelítete meg.177 Első jelentős műve, a

Maearország ethnográfája (Budapest, 1876) lapjain Hunfalvy határozotan elutasítota a Kézai

óta hagyományozódó hun eredetet:  „A hun monda idegen lévén általában, s idegen földrül

jutván a magyar krónikákba, az tehát így, a mint bírjuk, történelmi alap nélkül szűkölködik;

mesénél  nem egyéb.  Világos ennél  fogva,  hogy az  is  csak mese,  a  mit  a krónikások abbul

származtatnak;  mesénél  nem  egyéb  a  székelyek  hun  eredete  is.”178 Az  irodalmi  források

vizsgálatán  túl  a  nyelvészeti  megfgyeléseknek  is  fontos  szerepet  szánt,  Hunfalvy  szerint

ugyanis nyelvjárásuk vizsgálata egyértelműen cáfolja a székelyek hun származását: „A székely

nyelv tehát maga is  megczáfolhatatlanul bizonyítja,  hogy a székelyek nem lehetnek hunok,

hanem ollyan magyarok mint a többiek,  mert nyelvök ugyanazon társadalmi és míveltsége

lefolyás  alat képeződöt”. 179 Anélkül,  hogy  az  eredetvita  részleteibe  bocsátkoznánk,  fontos

megemlítenünk,  hogy  Hunfalvy  újszerű  nézetei  jelentős  feltűnést  keltetek  és  élénk  vitát

gerjesztetek, legfőbb vitapartnere Szabó Károly volt.180

176 Uo., 376—377.
177 Kordé Zoltán, A székelykérdés története, Székelyudvarhely, Haáz Rezső Kulturális Egyesület, 1991 (Múzeumi 

Füzetek, 4), 5.
178 Hunfalvy Pál, Magyarország ethnographiája, Bp., MTA, 1876, 299.
179 Uo., 301.
180 Szabó Károly, A székely” nemzeti névről, Századok, 14(1880), 404—410.; Uő., A magyarországi székely 

telepekről, Századok, 14(1880), 490—499.; Hunfalvy Pál, A székelyek: Felelet a székelyek scytha-hun 
eredetűségére, Bp., Franklin, 1880.; Uő., A székely kérdéshez: Első közlemény, Századok, 15(1881), 97—114, 193—
206.; Uő., Die Ungarn oder Magyaren, Wien, Teschen, Prochaska, 1881 (Die Völker Österreich-Ungarns. 
Ethnographische und culturhistorische Schilderungen V.), 183.; Szabó Károly, Királyi telepítvényesek-é a 
székelyek?, Marosvásárhely, Imreh S., 1884.; Hunfalvy.,  A magyar nemzeti krónikák, Századok, 24(1890), 377
—395, 457—467, 537—543.; Szabó Károly, A székelyek régi törvényei és szokásai. A régi székelység. Székely 
történelmi és jogi tanulmányok, Kolozsvár, Stein János, 1890.
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Különleges  sérelem  lehetet Szabó  Károly  számára  Hunfalvynak  a  székely  írással

kapcsolatban kialakítot véleménye. Die Ungern oder Maearen című német nyelvű munkájában

(1881) a székely írás hitelességével kapcsolatban a teljes tagadás álláspontjára helyezkedet. A

magyar nyelv szókészletében meglévő kifejezésekkel (ír,  író stb.) kapcsolatban úgy vélekedet,

azok nem jelenthetik szükségszerűen, hogy a magyarok a kereszténység felvétele előt saját

betűírást  birtokoltak  volna:  „Ob  die  Ungern oder  Magyaren vor  ihrer  Christianisirung die

eigentliche  Schreibkunst  geübt  haben,  ist  uns  unbekannt.  Sie  haben  wohl  das  Wort  für

Schreiben (ir = er schreibt, iró = der Schreiber, irás = die Schrif und das Schreiben, irat = das

Schrifstück u. s. w.), aber weil es auch malen, buntmachen bedeutet: so kann man aus dem

Worte nur auf eine Zeichenschrif schliessen,  die noch nicht Buchstabenschrif war.”  Azt  a

tényt  sem mellőzte,  hogy a  keresztény papok a  magyar  szavak rögzítésére  a  latin betűket

használtak:  „Die  christlichen  Priester  verwendeten  natürlich  das  lateinische  Alphabet  zum

Schreiben  des  Ungrischen,  und  wir  fnden  nirgends  auch  nicht  die  geringste  Spur  eines

Confictes der neuen und alten Schrif. Eine solche hat vielleicht gar nicht existirt.” A főszöveg

e rövid szakászához Hunfalvy jegyzetet fűzöt.  Jegyzetében a jelentősebb irodalmi forrásokat

említve,  tömören  vázolta  a  Kézaira  visszavezetet hagyományt.  Érdemes  kiemelni,  hogy

Hunfalvy szerint Kézai a székelyek írását a román pópák cirill  betűivel azonosíthata: „Der

Chronist  Magister  Simon  v.  Kéza  im  1280  will  etwas  von  einer  besonderen  Schrif der

»hunnischen« Székler wissen, für die er die kyrillische Schrif der walachischen Popen hält.

Spätere Chroniken, wie die des Turóczi aus der zweiten Hälfe des xv. Jahrhunderts, sprechen

schon  ausführlicher  von  der  Hunnenschrif der  Székler.  Sogar  Stephan  Székely,  selbst  ein

geborener Székler und einer der ersten protestantischen Schrifsteller, erwähnt sie in seiner

Világ-krónika (Chronik der Welt, Krakau 1559), doch ohne sie zu beschreiben. Er scheint nur

das alte Gerücht zu wiederholen, dem gewiss die kyrillische Schrif der Walachen zu Grunde

lag.” Összegzésül Hunfalvy annak a nézetének adot hangot, miszerint a hun-székely ábécét a

dogmává  vált  hun-származás  hatására  szerkeszteték  meg  xvii.  századi  tudósok:  „Als  die

Hunnenschaf der Székler zum Dogma geworden war, componirten einige Gelehrte des  xvii.

Jahrhunderts ein Alphabet, das das Hunnisch-Székelyi'sche sein wollte.”181

A forráskritika kezdeteinek jelesei közé tartozot Réthy László (1851–1914) etnográfus

is.182 A székely írásról az Archeologiai Értesítőben 1888-ban közölt cikkében, Hunfalvynál jóval

181 Paul Hunfalvy, Die Ungarn oder Magyaren, Wien, Teschen, Prochaska, 1881 (Die Völker Österreich-Ungarns. 
Ethnographische und culturhistorische Schilderungen, 5), 183.

182 Kordé, i. m., 8—9.
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részletesebben  értekezet. A  forráskritikai  irányzat  követőjeként  tagadta  a  székelyek  hun

eredetét,  közleményeiben mégsem találhatjuk  az  útörő előd  szolgai  követőjének.  Réthy az

elsők közöt ismerte fel és tulajdonítot jelentőséget annak, hogy a hun eredet és hun-székely

írás leírása szorosan összefügg: „A székelyek hun-scytha eredetének theoriájával karöltve jár

egy sokat vitatot kérdés: a hun-székely írás ügyéé.”. Mivel a székelyek és a magyarok írással

kapcsolatos szókincse közös, ráadásul e szavak többségükben (ír,  írás,  betű) török eredetűek,

feltehető,  hogy jóval  a honfoglalás előt kerültek átvételre:  „[e]z adatokból kitünik,  hogy a

magyarság az írást  volgamenti  hazájában ismerte,  de arról,  hogy onnan bármi irásjegyeket

hozot volna mai hazájába, épen semmit sem tudunk”.183

A magyar nyelv latin jövevényszavain tükröződő olasz hatás a székely nyelvjárásban

éppúgy  megmutatkozik,  ebből  Réthy  arra  következtetet, hogy  e  hatás  „őket  még  a  nagy

magyar nyelvterület keretében érte”. Ez indokolja annak górcső alá vételét, „[f]eltehető-e, hogy

egy Magyarország külömböző vidékeiről Erdélybe szakadt nép, mely nemzeti egyéniségét csak

később  nyerte,  olyan  írásjegyeket  őrizhetet volna  meg,  melyekben  egy  külön  czivilizáció

maradványait szabadna feltételeznünk”. A feltevést Réthy László kizárta.184 Réthy szerint, „ha a

székelyeknek  külön  írásjegyek  voltak,  ezek  csak  későbbi  eredetűek  lehetnek  s  már  akkor

alakúltak,  mikor  a  székelység mai  lakóhelyein  együt volt”.  A keletkezés  idejének  becslése

véget a szövegkritika eszköztárát hívta segítségül. A történetírók (Kézai, Bonfni, Verancsics)

székelyek írásáról szóló beszámolóit a használat technikai sajátosságai felől közelítete meg:

hogy a jeleket fába róták (ez Turóczynál olvasható először, Réthy Bonfni leírását emelte ki),

valamint,  hogy  a  jelek  összetet jelentéssel  bírnak,  kevés  jeggyel  sok  értelmet  fejeznek  ki

(Bonfni, Verancsics). Réthy úgy gondolta, mindezekből „[l]ehetetlen fel ne ismernünk, hogy

(még  Kézayt  is  ide  számítva),  mindenik  az  erdélyi  pásztorok,  favágók,  tutajosok  és

napszámosoknál  ma  is  dívó  rovás-féle  írásról  szól,  mely  két  egymásba  illesztet pálczára

alkalmazot conventionalis  jegyekkel  egész  számadásokat  pontosan  képes  eszközölni.  […]

Erdélyben a mai írás szélesebb elterjedése előt egész művészetel tudták a rovást kezelni, a mit

több vidékről ma is mondhatunk. Az idézet források nyilván ez ügyességről szólnak, a mit

kiszínezve, túlozva adnak elő”. A „tulajdonképpeni székely írás”-nak a Szabó által közölt két

emléket és Telegdi ábécéjét tekintete. Ezekkel kapcsolatban  arra hívta fel a fgyelmet, hogy

valójában  nem  „rovás-írások”  (mint  az  előbb  felsorolt  mesterjegyek,  számadórovások  stb.),

hanem betűírások. A székely írás maga pedig „oly tökéletes, hogy a latin betűs magyar írás

183 Réthy László, Az úenevezet hun-székely írás, Archeologiai Értesítő, 8(1888), 54–60, 54.
184 Réthy László később részletesen is foglalkozot a székelyek eredetének, nevének kérdésével: Réthy László, A 

székelyek s a maear honfoglalás, Ethnographia, 1(1890), 24–37.; Uő., A székely név, Ethnographia, 1(1890), 
162–163.; ld. Kordé,  i. m., 8—9.
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ahhoz  csak  nem  is  fogható”.  Ugyanis  míg  az  számos  hangot  csak  betűösszetételekkel  és

mellékjelekkel  képes  kifejezni,  „addig  a  székely  betűk  közt  mind  e  hangokra  külön-külön

írásjegyeket találunk”.185

Az írás  három alapvető  tulajdonsága  (jobbról  balra  tartó  iránya,  a  magánhangzók

kihagyása,  a  két  k-graféma)  Réthyt  a  sémi  írásrendszerekre,  különösen  a  héber  írásra

emlékeztete.   A  hasonlóságok  két  kérdés  felvetésére  ösztönözték.  Hogyan  juthatak  a

székelyek a sémi írások ismeretéhez? Ha a sémi írások alapelve érvényesül a székely írásban,

miért nem egyezik egyetlen jele sem azokéval? Réthy úgy vélte, „nem nehéz felismernünk,

hogy a híres hun-székely írás nem egyéb a héberírás [sic!] mintájára készült  eártmánynál,

olyan elemekkel  vegyítve,  melyek elárulják,  hogy az alfabet készítője  egy fakultást  végzet

székely theologus volt,  ki  a  xvi–xvii.  század nyelvtudományának eszmeköréből  indulva ki,

mely a héberségben láta az emberi fajok és nyelvek ősforrását: tudákosságból s a kort jellemző

archaizáló törekvésekből új jegyeket komponálva, szerkesztete össze ábécéjét, s azt a magyar

nyelv hangviszonyaihoz alkalmazta”. Azzal kapcsolatban, hogy Csíkszentmiklósi Felirat belső

datálása szerint 1501-ben készült, lábjegyzetben közölte, hogy a „korai datum a székely írás

régiségét  bizonyítaná,  ha  kétségtelen volna  az  évszám  hitelessége.  A  feliratot  1749-ben  (!)

fedezték  fel,  azóta  elpusztult  és  csak  másolatban  ismerjük”.  Úgy  képzelte,  a  jelsor,

megszerkesztése után, kézről kézre terjedt és „talált hívőkre, kiknek kezéből egy-két kísérlet

maradt  ránk,  apró  templomok  gerendázatán,  ajtószárnyakon  s  olyan  exponált  helyeken

általában, hol az emberek divatos jelszavakat mindig szeretnek alkalmazni”.186

A héber minta a nyelvek hangzókészletbeli különbségei miat kezdetől elégtelen volt.

Réthy ezért szükségszerűnek találta, hogy a kompilátor a magánhangzókat más forrásból vegye

át, az [ɛ], [i], [o], [u] és [ø] fonémák esetében (Hódoly László után) a jeleket a glagolita írásból

származtata.  Ez pedig két következtetést  engedet meg,  ugyanis szerinte „ez a mesterséges

tákolás első tekintetre elárulja, hogy a székely írásnak semminemű történeti múltja nincsen, de

elárulja azt is, hogy olyan korban készült, mikor a magyar nyelv hangviszonyai s a magyar

betűírás  már  a  legújabb  stadiumot  érte  el,  mikor  pld.  a  lágyítot hangokat  már  összetet

jegyekkel  írták le.  A haloti beszéd korában a  sziszegő mássalhangzók megállapodása még

aligha jöt létre, ha tehát a székely alfabet kora az egyházi renaissance-nál régibb volna, úgy

abban árpádkori vagy még régibb archaizmusokkal is kellene találkoznunk, vagy meg kellene

benne találnunk a hangalakulások változatait s e változásokhoz való fokozatos alkalmazkodást.

185 Réthy, Az úenevezets, i. m., 55. ; A különböző mester- és tulajdonjegyekről, számadórovásokról ld. 
Sebestyén, Rováss, i. m., 31–146.

186 Réthy, Az úenevezets, i. m., 56. A kiemelések Réthytől – TT.
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[…] A természetes növés ezen öntudatlan logikáját egyáltalán nem találjuk meg it, de találunk

egy már meglevő állapotot, értem a magyar nyelv xvi. századi hangviszonyait háterül, melyre

az egész írás építve van”.187

Végül is az egyazon jelek vonalvezetésében kiütköző bizonytalanságokat a kéziratos

terjedés melleti érvként mutata be: „a székely írást a gyakorlat soha sem kötöte meg (soha

sem szabályozta) s a kik a compilator után ismerték, kézről-kézre adták, mint nemzeti ereklyét,

miközben a mechanikus másolásból csakhamar sok variáns keletkezet”.188

Tanulmánya zárásaként Szabó Károlyt idézte, hogy rögtön vitába is bocsátkozhassék

vele,  visszatérve a székelyek eredetéről  vallot, összeegyeztethetetlen nézeteik sáncai  mögé:

„Mi pedig azt hisszük, hogy a székelység, mely olyan magyar elem, mint a többi magyarság,

mely a nagy magyar területről csak a  xi. században vonulhatot kárpátaljai lakhelyére, nem

őrizhetet meg olyan emlékeket, melyek a magyarság általános történeteit előzték meg”.189

1.1.5. Fischer Károly Antal könyve

A kutatástörténet sajátos arca mutatkozik meg a Réthy dolgozatát követően megjelent

monográfában.  Fischer  Károly  Antal  (1828–1926)  A hun-maear  írás  és  annak  fennmaradt

emlékei   című könyvében  (Budapest,  1889)  kísérelte  meg  a  „hun  írás”  kérdésének  Szabó

Károlyéhoz  hasonló  összefoglalását.  Fischer  hátat  fordítot kora  közelmúltja  tudományos

eredményeinek és a forráskritika által cáfolt hun-származást hirdete. Munkáját a legelnézőbb

olvasat  mellet sem  lehet  tárgyilagosnak  mondani.  Nem  tet különbséget  a  történelmi

beszámolók közöt, szóljanak bár a hunok írásáról vagy a székelyekéről. Lényegi kritika nélkül

bemutatot forrásokat  századok  szerint  bontva  sorolta,  egészen  Szabó  Károlyig  és  Orbán

Balázsig. A „tagadók” sem kerülték el fgyelmét, de néhány mondatnál többet csak Hunfalvy

Pálra  áldozot. A  különböző  másolatokból  12  ábécét  gyűjtöt ki,  ezeket  táblázatba  szedve

közölte.  Hasonlóan  cselekedet a  kéziratok  ligatúra-mutatványaival  is.  Fischer  hitelesnek  a

következők  emlékeket  tekintete:  a  nagyszentmiklósi  aranyleleten  található  jeleket,  a

másolatokból ismert Csíkszentmihályi/Csíkszentmiklósi Feliratot, az épen megmaradt Énlakai

Feliratot,  az  elveszet debreceni  „régi  magyar betűkkel” írot könyvet és  Királyi  Pál   „hun-

magyar írásjegyekkel” készítet kódexét, valamint a Strahlenberg gyűjtöte szibériai feliratokat.

A későbbi fejlemények tekintetében ez utóbbi megfgyelése, vagyis a Jenyiszej-menti feliratok

187 Uo., 57—58.
188 Uo., 58.
189 Uo., 60.
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és  egyes  székely  jelek  közöti hasonlóságok  leírása  Fischer  monográfájában  a  leginkább

előremutató  felvetés.  Külön  fejezetbe  gyűjtöte aztán  azokat  az  „emlékeket”,  melyeket

hamisítványnak,  vagy  a  székely  írással  tévesen  rokonítotnak  talált.190 Fischernek  már  a

megjelenése pillanatában idejét múlt, téves alapokon nyugvó könyve a megfelelő éberséggel

forgatva  mégsem  volt  egészen  haszontalan,  a  monográfára  Sebestyén  Gyula  is  többször

hivatkozot. A  számos  hamisítvány  megbotránkoztata közélet  fogékony  volt  Hunfalvy  és

Réthy tagadó álláspontjára, s ezen Fischer Károly Antal kiadványa sem változtatot. Sőt az sem

zárható ki, hogy az általa újfent előcitált hun rokonság is megbújt annak háterében, hogy a

millenniumi ünnepségek nemzeti szimbolikájából a székely betűk olyannyira kiszorultak, hogy

a  zilahi  Fadrusz-emlékmű szokatlan  feliratával  országos  botrányt  váltot ki,  ami  a  Magyar

Tudományos Akadémiát végül vizsgálóbizotság alakítására szorítota.

1.1.6. Nagy Géza és a keleti türk írásokkal való hasonlóság

A  székely  írás  megítélése  a  xix.  században  jelentősen  megváltozot, a  történeti

munkák  forráskritikus  megközelítése  és  az  ismert  emlékek  alacsony  száma  és  kései  volta

Hunfalvy  Pált  és  Réthy  Lászlót  arra  ösztönözte,  hogy  az  írásrendszer  ősiségét  tagadja  és

egyfajta  „koholmány”-nak  látassa.  A  székely  írás  kutatása  azonban  e  pontnál  jelentős

fordulatot  vet. Ebben  az  egyik  legmeghatározóbb  szerepet  Nagy  Géza  (1855–1915)  régész

játszota. Két, mindössze néhány oldalas írásával egy, a mai napig meghatározó elmélet alapjait

fektete le.

Az első cikk, még csak nem is tudományos folyóiratban jelent meg, hanem egy napilap

hasábjain: A székely-iras című a Budapesti Hirlap tárcájaként látot napvilágot. Hogy a székely

írás kérdése tisztázatlan, azt Nagy a hozzászólók nézetei közöti áthidalhatatlan szakadékkal

illusztrálta. Az egyik fél  xvi. századi, archaizáló koholmánynak látja, míg a másik kritika és

módszeresség  nélkül  „nagyon  is  messze  kalandoz”,  a  legképtelenebb  rokonításoktól  sem

tartóztatja magát.  Nagy szerint a helyzet tisztázását leginkább az a körülmény akadályozta,

hogy mindössze két olyan emlék volt ismeretes, amelyek „félreérthetetlenül magukon viselik

népies  eredetük  bélyegét”.  A  vizsgálódásban  a  paleográfán  túli  szempontok  bevonását  is

helyeselte és  a krónikásokat idézte meg. A krónikás hagyományból Nagy Géza mindössze két

tanulságot vont le: „1. A székelyeknél már a xiii. század második felében el volt terjedve egy, a

latintól  különböző  írás,  melyet  –  tekintve,  hogy  a  székely  okleveles  emlékek  még  a  xv.

190 Fischer Károly Antal, A hun-maear írás és annak fennmaradt emlékei, Bp., Heisler, 1889.
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században is meglehetős gyérek – körülbelül csak a reformáció korában, a xvi. század derekán

szorítot ki a latin irás; 2. ez az irás, bár Telegdi 32 betűt sorol is fel, meglehetősen primitív volt,

mert  »kevés jel is sokat fejezet ki«, azaz egy-egy jel nemcsak bizonyos betűt jelölt, hanem

szótagot is”.191

Nagy Géza tagadta viszont, hogy a székelyek jelei ne letek volna többek a pásztorok,

tutajosok számadójegyeinél. Azzal érvelt, hogy a krónikások nem emeltek volna ki egy olyan

rovásfajtát,  amelyik  általános  ismert  és  elterjedt  volt,  amit  azzal  igazolt,  hogy  a

számadórovásokat  a  Dunántúlon  még  a  maga  korában  is  használták.  Nagy  a  jelek

kölcsönzésével  magyarázta,  hogy  egyes  székely  betűk  a  románok  körében  is  használatban

vannak. Ám – a román revas szó magyar eredetére hivatkozva – Nagy szerint ez éppen fordítva

van, mint egykor Kézai állítota. A székely rovással váltot üzenetek Oláh Miklós által leírt

szokása miat Nagy szerint felvetődik a kérdés: „a tulajdonképpeni magyarországi rovás is nem

egy – primitív ugyan, de későbbi használatához képest mégis fejletebb irásnak, az ősmagyar

irásnak a maradványa-e”? A lehetőség további igazolása véget a régész nem mulasztota el

felhívni a fgyelmet arra, hogy az írással kapcsolatos magyar kifejezések nem latin, germán,

bizánci vagy szláv, hanem török eredetűek, vagyis a magyarság az írással is „még kelet-európai

korában, a törökség befolyása alat” ismerkedet meg. Úgy láta, a székelyek ezt az ősmagyar

írást őrizték meg, éppen úgy, mint sajátos politikai szervezetüket, ami a magyarság körében a

xi. század végére teljesen felbomlot törzsi jelleget tükröz. A régész az ír- és a betű- szavunkat

„egy  a  közép-volgamenti  csuvas-nyelvvel  közelebbi  rokonságban  levő  török  dialektusból”

eredeztete. Ebből Nagy azt is kiolvasni vélte, hogy „a magyarság a volgai bolgároktól tanulta el

az  írást”.  A  Csíkszentmiklósi  Feliratból  hiányzó  e graféma  és  a  Telegdi-féle  ábécé  eb,  ecz

betűnevei  (amiket  Nagy  egész  egyszerűen  félreértet) arra  vezeték,  hogy  a  jelek  nemcsak

betűket,  hanem szótagokat  is  jelöltek.  Inkább  talált  követőkre  (leginkább  Sebestyén  Gyula

személyében) az az elképzelése, miszerint – ahogy a csíkszentmiklósi jelekből is kitetszik – a

székely betűk „jellegét a rovás, nem pedig az irás tehnikája szabta meg”.192

Nagy  Gézának  későbbi  dolgozatára  –  s  ezzel  együt a  székely  írás  kutatásának

történetére  –  nézvést  a  legjelentősebb  a  Jenyiszej-menti  feliratokkal  kapcsolatban

megfogalmazot felvetése.  Minthogy  ekkor  a  jelek  hangértékei,  s  így  a  feliratok  szövege

ismeretlen volt, Nagy az emlékekkel kapcsolatban csak a legfrissebb régészeti szakirodalomról

adhatot számot. A szerző Johan Reinhold Aspelin (1842–1915) fnn régész Types de peuples de

191 Nagy Géza, A székely-irás, Budapesti Hírlap, 1890.06.06., 1—3, 1.
192 Uo., 2.
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l'ancienne Asie centrale.  Souvenir  de l'Ieenisseei (Helsingfors,  1890)  című könyvére hivatkozot,

amelyben a feliratokat kiadta és keletkezésüket a ix. századdal bezárólag datálta.193 Az „orhoni

ujgur  feliratokkal”  való  hasonlóságok  alapján  Nagy  a  jenyiszeji  szövegekben  az  „ős-ujgur

kultúra” emlékeit  ismerte fel.  Nyelvtörténeti,  történelmi és néprajzi  megfontolás pedig arra

vezeték, hogy „a székely irást a jeniszei föliratokhoz, illetőleg az ős-ujgur iráshoz” fűzze. A

székely ábécé „görög eredet felé mutató” jelei ezzel az eredeztetéssel Nagy szerint nincsenek

ellentmondásban. Elképzelhetőnek tartota, hogy „ujgur irásjegyek a Volga és a Don vidékén a

pontusi görögök hatása alat uj jegyekkel bővültek”. Nagy azt sem zárta ki, hogy a görögök

hatására váltak pontosabbá a jelek hangértékei. Mivel azonban a jenyiszeji feliratok szövege

ismeretlen volt és így nyelvükre is csak következtetni lehetet, Nagy az eszmefutatást inkább

iránymutató tapogatózásként adta elő. Érdemes hosszabban idéznünk: „Kétséget sem szenved,

hogy  a  székely  irás  és  a  szibériai  föliratok  összefüggéséről,  ugyszintén  a  görög  befolyás

lényegéről is sokkal világosabb képet nyernénk, ha a szibériai föliratok meg volnának fejtve s

ismernénk annak a népnek a nyelvét, melytől származnak. Ezt azonban ma még nélkülözni

vagyunk kénytelenek s be kell  érnünk olyan adatokkal,  a melyek csak közvetve nyujtanak

némi  fölvilágosítást.  De  ha  a  kérdések  mostani  állásában  a  nyomozások  inkább  csak

tapogatódzásoknak  tekinthetők  is,  ugy  gondolom,  hogy  azon  adatok  az  irányt  mégis

megjelölik, melyen a további kutatásoknak haladniok kell. Mert egy dolog bizonyos: a székely

irás nem hamisítás; az egy régi kulturális emlék, mely ránk nézve annál becsesebb, mert az a

nép, mely használta, hozzánk tartozik s külön irásában az ősmagyar műveltségnek egy vonását

őrizte meg az utókor számára.”194

Nagy  Gézát  Tomsen  megfejtése  arra  sarkallta,  hogy  korábbi  elképzelését  az  új

eredményekkel  összevesse.  A  munkát  nem is  halogata sokáig:  az  Ethnographiában közölt

tanulmánya 1895-ben, vagyis a dán turkológus két könyvének megjelenése közt került ki a

nyomdából. A jelek összehasonlítását Nagy alakjuk és immár hangértékük fgyelembevételével

végezte  el.  Két  alapvető  csoportot  különítet el,  az  egyikben  a  „hasonló  vagy  legalább

összevethető” jelek voltak, a másikban azok „amelyek közt nem lehet találni kapcsolatot”.195

Adódtak tehát nehézségek, amelyekre Nagynak magyarázatot kellet találnia: „a körülmény,

hogy a székely irásból csupán két nagyon kései emlék maradt fenn, megnehezíti a latin írás

193 Johan Reinhold Aspelin, Types de peuples de l'ancienne Asie centrale. Souvenir de l'Ieenisseei deediee aa  la Socieetee 
impeeriale d'archeeologie de Moscou, Helsingfors, Socieetee de Liteerature Finnoise, 1890.

194 Nagy, A székely-irás, i. m., 3.
195 Nagy Géza, A székely irás eredete, Ethnographia, 6(1895)/4, 269—276, 273—274.
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hatása alat megromlot s mindinkább elmosódot ősi írásrendszer fölismerését”. Kapaszkodó

pedig – mint arra korábban rávilágítot – több is akad, ilyenek a Nagy szerint a Telegdinél

található,  szótagírásra  emlékeztető  eb,  ecz összetételek.196 A  nyelvtörténeti  spekuláció  mai

ismereteinkkel  sokszor nem egyezik,  mint a [ɟ]  fonéma esetében, mikor az írás eredetisége

melleti nyomós érvként mutata be, hogy „jegye nem a latin irás módjára a g, hanem a magyar

hangfejlődés törvényei szerint a d jegyéből alakult”. Minthogy a székely betűk egy része olyan

hangot jelöl, amely a türk írásból hiányzik, azok jelölését – korábbi elgondolásához hűen – a

görög ábécéből származtata, így többek közt a  h,  a,  e,  f és  l jelek esetében. Korábbi sejtését

tehát kiegészítete, és a jelek átvételének okaként a türk hangzókészlet hiányosságait jelölte

meg. Cáfolatlanul maradt feltételezésein felbuzdulva, Nagy Géza a Nagyszentmiklósi Feliratal

és a germán rúnákkal való összefüggés lehetőségét sejtetve zárta tanulmányát.197

1.1.7. A második vizsgálóbizotság

A  székely  írás  tudományos  megítélése  a  századelőn  nem  volt  egységes.  Két,  a

századforduló  előti negyedszázadban  megfogalmazot, egymással  gyökeresen  ellentétes

elképzelés polarizálódot. Az országos botrány miat megindult akadémiai vizsgálatokkal Nagy

Géza felvetése  nyert tágabb teret.  A régész nézetei  Sebestyén Gyula személyében követőre

találtak.  A  néprajztudós  szerepe  az  első,  akadémiai  vizsgálóbizotságot  követően  vált  még

inkább meghatározóvá.  Sebestyén a  „Karacsay-kódex”  ügye után újfent  megbízást  kapot a

Magyar Nemzeti Múzeumtól: tanulmányozza betűrovást történeti és néprajzi szempontból.

Ő  is  felvete hát  a  kapcsolatot  Tar  Mihállyal,  hogy  többet  megtudjon  tőle  az

írásmutatványairól.  Amikor  egynémely  jel  furcsaságaival  kapcsolatban  kérdezgete,  az

elmondta, hogy ezeket a jeleket ő a Királlyal való érintkezés (vagyis Király levelei és képei)

előt máshogy róta. Az egyes jelek hasonlóságát frtatván a (csak másolatokból ismert) 1501-es

Csíkszentmiklósi  Felirat  jeleivel,  Tar  váratlanul  két  könyvre:  a  Történelmi  Könyvtár

harmincadik.,  Toldy László (1846–1919)  kiadta  füzetére198 és  Fischer Károly Antal könyvére

hivatkozot.199 Sebestyén kiderítete, hogy Tar az apjától valószínűleg számrovást láthatot, ám

azt sem tanulta el tőle teljesen. A székely írásról való tudását egészében irodalmi forrásokból

merítete,  írásának  sajátosságai  megegyeznek  a  Toldy  szerkesztete füzetecske  könnyen

felismerhető sajátosságaival (felcserélte a  b és  h jeleit, az  f és  m jegyek szárait megketőzte,

196 Uo., 274—275.
197 Uo., 275—276.
198 Toldy László,  A régi maearok műveltségének története, Bp., 1877 (Történelmi Könyvtár, 30.).
199 Sebestyén, Rováss, i. m., 318.
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sajátossága még a  v jegy oldalsó toldaléka, a hibás  e,  i,  ly,  ö,  ty, valamint a  d  és  ny jegyek

alakja).200 Mindezekről  beszámolt  a Magyar Nemzeti  Múzeumban (1902.  december  13.)  és  a

Magyar Néprajzi Társaság ülésén (1903. január 21.). Közben Szily Kálmán is vizsgálata végére

ért,  eredményeinek  bírálatára  a  Magyar  Tudományos  Akadémiai  nyelvészeti  osztálya

bizotságot  állítot ki  Szilády  Áron  ( 1837–1922)  irodalmár-orientalista,  Katona  Lajos  (1862–

1910)  néprajztudós,  Szilasi  Móric  (1857–1905)  nyelvész,  Herman  Otó ( 1835–1914)

természetudós,  valamint  if. Szinnyei  József  és  Fadrusz  János  részvételével.  A  bizotság

megerősítete az  előzetes  eredményeket,  semmilyen  nyomát  sem  találván  annak,  hogy  a

székely írás az irodalmi forrásoktól függetlenül, népi közvetítéssel megmaradt volna. 201 Fadrusz

csalódotságában kísérletet tet arra, hogy az írás ősiségét a korai etruszk és görög írásjelekkel

való  hasonlóságokat  keresve  bizonyítsa.  Sebestyén  erről  –  talán  a  művész  iránt  érzet

tiszteletéből  fakadóan – megértéssel  nyilatkozot, 1909-es könyvében „a székely betűrovást”

maga is a „phöniciai eredetű Középtenger-melléki íráscsoportba” sorolta. Ez az eredeztetés nem

keltet nagy  feltűnést  azután,  hogy  a  század  elején  nemcsak  a  székely  írás,  de  a  germán

rúnaírás,  a  fuþark eredetével  kapcsolatosban  is  indulatos  és  terjedelmes  vita  tematizálta  a

szakági  tudományt,  amíg  a  norvég Carl  Marstrander  (1883–1965)  nyelvész  és  írástörténész

1928-ban kiadot dolgozatával  a  „rúnákat  az  etruszk írás  alpesi  [északi  –  TT.]  változatából

vezeti  le”,  amit  Magnus  Hammarström  (1893–1941),  az  etruszk  írás  neves  szakértője202

elfogadot és  pontosítot. 203 Hans  Jensen   (1884–1973) jelentős  „írástörténeti  munkájában204

melletük foglal állást”.205

De az írásrendszer eredetére vonatkozó rövid megjegyzés, mint a korábbiakból már

tudhatjuk, nem jelentete Sebestyén Gyula kutatásainak végét. Munkájának folytatása pedig a

székely-magyar rovásírás kutatásának legvirágzóbb szakaszát nyitota meg.

200 Uo., 320.
201 Uo., 323.
202 Magnus Hammarström, Eine Beiträge zur Geschichte des estruskischen, lateinischen und griechisen Alphabets ,

Acta Societatis Scientiarum Fennicae, 49(1920)/2, Helsinki.
203 Uő., Om runskrifens haarkomst, Helsingford, 1929 (Studier i nordisk flologi).
204 Hans Jensen, Die Schrif in Vergangenheit und Gegenwart , Berlin, Deutscher Verlag der Wissenschafen, 1958

[19351].
205 Kéki Béla, Az írás története. A kezdetektől a nyomdabetűig, Bp., Vince, 2000, 91.; Ld. továbbá: Diringer, i. m., I, 

398–410, it: 402–404. ; Albertine Gaur, Te History of Writing, London, British Library, 1984, 127–128.
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1.2. Sebestyén Gyula munkássága

1.2.1. „Rovás és rovásírás”

Sebestyén  Rovás  és  rovásírás című könyvét  1909-ben,  az  Ethnographia  hasábjain

napvilágot  látot közleményeiből 206 szerkeszteték egybe.  Sebestyén a  rovások jelrendszereit

illusztrációkban gazdagon, a néprajzkutató széles érdeklődésével  mutata be.  Nem csupán a

betűrovásokkal foglalkozot, hanem részletesen tárgyalta a rovások különböző fajtáit. Amint

azt  Vilhelm  Tomsen  koppenhágai  egyetemi  tanárnak,  az  MTA  külső  tagjának  címzet

ajánlásában Sebestyén maga  is  írja,  e  könyvben közreadot kutatása  „a  rovásírással  együt

felölel  mindent,  a  mi nálunk a  rováson szerepelt,  tehát  a betűrovással  rokon számrovás és

tulajdonjegy történetét és néprajzát is”. Dolgát nem tete könnyebbé, hogy monográfájához

„útmutató előmunkálatokat” nem talált „a haladotabb külföldi irodalmakban sem”. 207 Bevallása

szerint  Sebestyént  évekig  tartó  kutatásaira  Fadrusz  emlékműve  és  a  hozzá  kapcsolódó

botrányos történet ösztönözte.

Könyve első részében kora általános írástörténeti ismereteit foglalta össze. A sumer-

babilóniai ékírástól, az egyiptomi hieroglifákon és föníciai íráson át annak a Földközi-tenger

partjainál kialakult számos változatával és leszármazásával ismertete. Sebestyén elemezte ezen

írásrendszerek átvételének nyelvtörténeti és technikai kapcsolódásait, a feliratok másolásának

epigráfai következményeit és a betű-, tulajdonjegy- és számrovás történeti összefüggéseit.

A  számrovásokat  Sebestyén  több  szempontból  is  részletesen  vizsgálta.  A  magyar

történelem korszakai szerint bontva (a középkortól egészen az xix. század végéig használatban

levő  adórovásokig  és  számsorokig),  valamint  a  különböző  mesterségek  sajátosságai,

fennmaradt emlékei  szerint.  A tulajdonjegyekkel  hasonló igényességgel  járt  el,  bemutata a

címereket, az állatok billogjait, a kőfaragó- és ácsjegyeket és egyéb mesterjegyeket.

Számunkra it a  Rovás és rovásírás legértékesebb részét a betűrovást tárgyaló fejezet

képezi. Sebestyén előbb az európai írástörténet fontosabb állomásait írta le és az íróeszközök

változásait. Aztán a századforduló germán rúnaírás körüli élénk vitáit, valamint a föníciai és

ázsiai írásokat tárgyalta, illetve a jenyiszeji és orhoni török írás megfejtését. Ezeket követően

tért a székely írás emlékeire.

Az 1909-es és 1915-ös könyvének anyaga közöt jelentős eltérés mutatkozik. Nem volt

206 Sebestyén Gyula, Rovás és rovásírás, Ethnographia, 14(1903), 1—29, 81—125, 161—189, 273—287, 313—340; 
Ethnographia, 15(1904), 241—255, 289—311, 337—422; Ethnographia, 17(1906), 265—284, 343—355.

207 Sebestyén, Rovás..., i. m., IV.
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ismeretes sem Sebestyén, sem a tudomány hazai képviselői előt a Konstantinápolyi Felirat, a

Bolognai Rovásemlék, így ezek a kötetnek sem lehetek részei. Tárgyalta viszont a xvi. század

két, másolatban megmaradt jelentős emlékét: a Csíkszentmiklósi Feliratot és Telegdi János208

Rudimentáját.

A Csíkszentmiklósi Felirat eredeti formájában nem maradt fenn, az a „xviii.  század

második felében a templom restaurálása közben elpusztult”.  Sebestyén lábjegyzetben Benkő

Károlyt idézi. Benkő Károly szerint a templom kibővítését és falainak átépítését 1777-ben és

1784-ben  kivitelezték.209 Mindkét  forrásunk  ennél  korábban  keletkezet: a  marosvásárhelyi

Teleki könyvtár 1503b jelzetű kézirata210 és Dezsericzky Ince nyitrai piarista pap metszete,211

amelyet  De iniciis ac maioribus Hungarorum commentaria című, öt kötetes történeti munkája

(1748–60) második kötetében (1753)212 tet közzé.213

Bár a piarista rend (Ordo Scholarum Piarum, alapítva: 1597, jóváhagyva: 1617) nem

sokkal közép-európai megtelepedése (1631) után, még az alapító Kalazanci Szt. József (1557–

1648)  életében,  1642-ben  házat  alapítot a  szepességi  Podolinban,  minthogy  az  akkor

elzálogosítva,  lengyel ellenőrzés alat volt, 214 magyar fennhatóságú területen ténylegesen csak

1666-ban, Privigye városában alapítotak iskolát. A kegyes atyák Lengyelország felől érkeztek.

Első  magyarországi  házaik  (Privigye,  Breznóbánya,  Kőszeg,  Pozsonyszentgyörgy)  egészen

1695-ig  a  lengyel  rendtartományhoz  tartoztak,  míg  1695–1721  közöt a  német

rendtartományhoz, sokáig önálló provinciát nem alkotak. A magyar országgyűlés 1715-ben

honosítota a  12  magyarországi  rendházat. 215 Mészáros  István   katolikus  iskolatörténeti

monográfájában  ezzel  az  1715-ös  évszámmal  szemben  önállóságukat  1721-re  datálja.216 Az

mindenesetre biztos,  hogy – amint Sárközy Péter fogalmaz – Dezsericzky Incét  „az önálló

rendtartománnyal  rendelkező  magyar  piaristák  épp  azért  küldték  1740-ben  (Faludival  egy

208 A Rudimenta szerzőjének neve több formában is  megjelenik, egyaránt talákozhatunk vele Telegdi, Telegdi és
Telegdy alakban is. A giesseni másolat a szerző nevét “Ioannis Telegdi” formában őrzi, de etől függetlenül
Sebestyén maga sem használja a nevet következetesen.

209 Benkő Károly, Csik. Gyereó és Kászon. Leírások. Két t.i. átalános [!]és részletes osztályokban, Kolozsvár, Stein 
János, 1853, 69–70..

210 Teleki Könyvtár, Tq 1503b Ms. 49.
211 Fakszimile: Sebestyén, A magyars, i. m., x. melléklet.
212 Desericius, De initiiss,  i. m., 154—5.
213 Sebestyén, Rováss, i. m., 191.
214 Török József, A katolikus egyház és liturgia Magyarországon, Bp., Mundus, 2000, 128.
215 Uo., 129. A piarista rend és a magyar rendtartomány történéről ld. továbbá: Balanyi György, Bíró Imre, Bíró

Vencel, Tomek Vince, A maear piarista rendtartomány története, Bp., Magyar Kegyestanítórend, 1943.; Borián
Tibor,  Koltai András,  Legeza László,  Piaristák, Bp., Mikes, 2007. ;  Koltai András,  Bevezetés a piarista rend
maearországi  történetének forrásaiba és  irodalmába,  Bp.,  Piarista Tartományfőnökség,  2007 (Magyarország
piarista múltjából, 1.).

216 Mészáros István, A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon, Bp., Szent István Társulat, 2000.
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időben) Rómába, hogy a Collegio Nazzareno vezetőségi tanácsában méltó szinten képviselje a

piaristák által  felélesztet magyar  kultúrát”. 217 Ennyivel  azonban Dezsericzky nem elégedet

meg. Római tartózkodása alat „igen gazdag könyvtári kutatásokat folytatot, és ezek magyar

történelemre  vonatkozó  eredményeit”  közölte  a  De  iniciis  ac  maioribus  Hungarorum

köteteiben.218 Legjelentősebb ezek közül a Julianus barát keleti útját leíró  Riccardus-jelentés,219

amit Dezsericzky nemcsak megtalált,220 de az évszázadokig lappangó emléket – más egyebekkel

– közzé is tete.221 A piaristák magyar történelem iránti érdeklődése persze nem korlátozódot

egyetlen tanárra, a korszerű piarista iskolák „a matematika mellet a magyar történelem és a

magyar nyelv oktatására is” gondot fordítotak.222

Ilyen  légkörben  volt  lehetséges,  hogy  Dezsericzkyhez  a  Csíkszentmiklósi  Felirat

másolata  eljuthasson.  Azt  ugyanis  nem  maga  készítete,  hanem  Horváth  Benedek  piarista

rendtársától  kapta,  aki  gróf  Bathyány  nádor  fainak  nevelőjeként  működöt Bécsben.  A

másolatot a tanárhoz Bécsbe Szilágyi Sámuel erdélyi királyi táblai ülnök küldte el 1749–ben. 223

Horváth  a  másolatot  Osvald  Farkasnak,  a  nádor  titkárának  1750-ben  mutata meg,  ekkor

közölte Dezsericzkyvel is.224

Sebestyén  1915-ös  monográfája,  A  maear  rovásírás  hiteles  emlékei valamivel

bővebben  mutata be  a  másolat  útját  Dezsericzkyhez.  Egy  elejtet megjegyzésben  maga  is

felhívta a fgyelmet a székely Horváth Benedek indítatására, hogy adalékkal szolgáljon tudós

rendtársa számára. Tudta, hogy a másolatot „készülő nagy történelmi művében igen előnyösen

értékesítheti”.225 Sebestyén  ugyanot további  értékes  kiegészítéssel  szolgált.  Nem  Horváth

217 Sárközy Péter, Et in Arcadia ego (Magyarok és a xviii. századi Itália), ItK, 83(1987)/1—3, 247.
218 Uo., 247—248.
219 A Riccardus-jelentés fennmaradt kéziratairól ld. Bendefy László, Julianus útleírásainak kézirati példányai, 

LevéltK, 13(1935)/ 1–4, 298–301.; Szövegkiadás és fakszimile: Uő., Fr. Julianus utazásának kéziratos kútfői. 
Fontes authentici itinera (1235–1238) fr. Juliani illustrantes, Bp., 1937 (Archivum Europae Centro-Orientalis, 
3(1937)/1–3.). Magyar fordítása: Györffy György, Napkelet felfedezése. Julianus, Plano Carpini és Rubruk 
útijelentése, Bp., Gondolat, 1965 (Nemzeti könyvtár). ; Uő., Julianus barát és napkelet felfedezése, Bp., 
Szépirodalmi, 1986 (Magyar Ritkaságok). Részletes bibliográfa és elemzés: Bendefy László, Az ismeretlen 
Juliánusz. A legelső maear Ázsiakutató életrajza és kritikai méltatása, Bp., Stephaneum Nyomda R. T., 1936. 
(Hasonmás kiadása: Ua., Bp., Szentendre, Paulus Hungarus, Kairosz, 2001.)

220 A jezsuita Cseles Márton (1641–1709) már kereken ötven esztendővel Dezsericzkyt megelőzve, 1695-ben 
rábukkant a Riccardus-jelentésre és a kéziratról másolatot is készítet. Bár másolatait több rendtársai biztosan 
ismerte, a felfedezés nem került be a köztudatba. A Riccardus-jelentés Dezsericzky Incének köszönhetően vált 
ismerté. Vö. Vásáry István, A jezsuita Cseles Márton és a Julianus-jelentés (A Magna Hungaria- és a Jugria-
kérdés történetéhez) = Középkori kútfőink kritikus kérdései, Horváth János, Székely György szerk., Bp., 
Akadémiai, 1974 (Memoria Saeculorum Hungariae), 261—275.; Vásáry, Maear őshazáks, i. m., 19–36.

221 Dezsericzky Ince életéről és munkásságáról ld. Juhász Vince, Desericzky Ince élete és művei, Bp., 1915 
(Művelődéstörténeti értekzések, 69.).; Szörényi László, Hunok és nem csak jezsuiták. A magyar őstörténetírás 
hőskorából = Magyar őstörténet – tudomány és hagyományőrzés, Szentpéteri J., Sudár B., Bp., MTA BTK, 
2014, 343—347.

222 Török, i. m., 131.
223 Szilágyi Sámuel másolata fényképhasonmáson megtalálható MTA KIK Kéziratárában, jelzete: Ms 4821/80.
224 Sebestyén, Rováss, i. m., 191.
225 Uő., A magyars, i. m., 58.
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Benedek volt ugyanis az egyetlen bécsi szolgálatot teljesítő székely, a városban tartózkodot

ugyanis gróf gyalakutai Lázár János (1703–1772), az erdélyi országgyűlés követe. Az ő iratai

közöt egy 1738-as házkutatás alkalmával „több írásokat kaptak, azok közt olyanokat, melyek

valami  scytha  alphabetum  jegyeivel  készültek  s  nagyatyjáról,  vagy  atyjáról  maradtak  rá,

azonban foglalatjokra nézve merőben ártatlanok voltak”.226 Arról,  hogy a két székely közöt

volt-e bármilyen kapcsolat, Sebestyén e helyüt sem beszélt.

Dezsericzky a Csíkszentmiklósi Felirat megfejtését nem közölte. Pedig két ábécét is

ismert: Bél Mátyás nyomtatványának ábécéjét, valamint a George Hickes angol nyelvész által

az  Antiquae literaturae septentrionalis című munkájának második könyvében (Oxford,  1703)

közölt ábécét. Utóbbi a székely írás első ismert, nyomtatásban megjelent jelsora.227

A külföldi irodalomban a székely írás Otrokocsi Fóris Ferencnek köszönhetően már

részben ismert volt. Ám csak részben: Otrokocsi Fóris nem közölt teljes jelsort. Ezzel szemben

Hickes az írásrendszer teljes ábécéjét kiadta, méghozzá nyomtatásban elsőként. Állítása szerint

forrása egy kézirat, amelyet 1678-ban, „egy Harsányi János nevű magyar” jegyzet le. 228 Telegdi

János Rudimentájával kapcsolatban elterjedt a vélekedés, hogy ki is nyomtathaták. Sebestyén

1903-ban cáfolta, hogy ez megtörtént volna, minthogy komoly kísérlete ellenére a nagy európai

közgyűjteményeknél az állítólagos nyomtatvány felkutatásával  kudarcot vallot.229 Egy majd

három évtizeddel később előkerült (a többit megelőzően, 1667-ben Fogarason készült) másolat

ugyanakkor  Telegdi  írása  kapcsán  „opusculum”-ról  beszél,  ez  alapján  Jakubovich  Emil

reményét fejezte ki, hogy valamilyen „nagyobb nyomtatványhoz kötve vagy convolutumban

rejtőzkődve” lappang.230

A nyomtatot közlést akadályozhata a jelkészlet kivésésének magas költsége. Végső

soron Hickes oxfordi nyomtatványában sem mozgóbetűs lenyomat készült, hanem ábraként,

rézmetszeten adták közre az ábécét. A székely ábécé kiadásával kapcsolatban Sebestyén Hickes

latin nyelvű, Adam Otley (1653–1723) angol lelkésznek címzet bevezetőjét idézte, és közölte

annak magyar fordítását is: „Nyelvtani munkámban különféle ABCzékbe osztva bemutatam a

gót  betűket,  vagyis  az  ősi  rúnákat,  melyeket  a  régi  scano gótok [Scano-Gothi]  használtak.

Néhány  tudós  megkért,  hogy  csatolnám  hozzájuk  a  régi  hunnok  34  ősi  betűjét  [antiqua

priscorum Hunnorum 34 elementa] is, melyeket a keletiek szokása szerint balra [ad sinistram

226 Uo.; Gróf vii. Lázár Jánosról és a Lázár-családról bővebb szakirodalom található Sebestyén lábjegyzetében. A
házkutatással kapcsolatban Zsupos Zoltán vizsgálódot, ld. a 15.3. fejezetben.

227 Georgius Hickesius, Antiquae literaturae Septentrionalis Libri Duo. Institutiones grammaticae Anglo-Saxonicae, 
et Moeso-Gothicae, Oxonia, 1703, Praef. Pag. viii.

228 Sebestyén., Rováss, i. m., 194.
229 Uő.,  Telegdi  János  1598-iki  Rudimentájának  hamburgi  és  marosvásárhelyi  kézirata ,  Magyar  Könyvszemle,

11(1903)/3, 253—257.
230 Jakubovich Emil, A székely-derzsi rovásírásos tégla, MNy, 28(1932)/9—10, 264—274, 272—274.
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in scribendo more orientalium] irtuk. Megfelelve a kérelmezők kívánságának, elkészítetem a

melléklet vii. száma alat közölt eme betűket a magyar Harsányi János 25 esztendővel ezelőt

készítet vázlata  szerint.  Ha  a  metszet  neked,  Otley,  esetleg  örömödre,  vagy  segítségedre

válhat, akkor e szolgálatért ne nekem mondj köszönetet, hanem művem kiváló pártfogójának,

Mill Jánosnak [John Mill (1645–1707) – T.T.], az oxfordi St. Edmund Hall fejének, az egyházi és

világi  tudományok  kitűnő  ismerőjének,  kinek  e  betűk  elnyeréséért  hálás  köszönetel

tartozom.”231

Visszatérve  a  Csíkszentmiklósi  Felirat  másolataihoz  tehát  megállapíthatjuk,  annak

ellenére,  hogy  Hickes  és  Bél  ábécéjéhez  is  hozzáférhetet, sőt,  utóbbit  maga  közölte  is,

Dezsericzky  nem  adot olvasatot  könyvében. 232 Bél  jeltáblázata  ezek  szerint  elégtelennek

tűnhetet, mivel „a jegyek összerovására nem nyujtot felvilágosítást s a felirat néhány jegye is

egészen eltérő volt” a másolat pontatlansága miat.233 A Horváth Benedeknél lévő másolatról

szerencsére nem Dezsericzkyé az egyetlen másolat, közvetve akad további. A század vége felé

Simonchicz Ince  piarista tanár révén jutot Révai Miklóshoz egy másolat (1793. március 17-i

levelében küldte el Révainak).234 Ez sem közvetlenül Horváth szövegéről készült, Simonchicz a

Horváth Benedekét lemásoló Hájos  István Gáspár  piarista  közvetítésével  jutot hozzá,  saját

szemével  Horváth másolatát  nem láta.  Dezsericzky közlésének két  hibáját  (átírva:  csázee,

Akános)  helyesen közölte (átírva:  százee,  János).  De ez a változat sem tökéletes, Sebestyén

Gyula szerint „jellemző, hogy  Simonchicz másolatában szintén eltorzult három betű”.235

A  Csíkszentmiklósi  Feliratnak  van  azonban  egy,  Sebestyén  szerint  a  Szilágyi–

Dezsericzky-ágtól teljesen független leszármazási ága. Ez a marosvásárhelyi Teleki Könyvtár

(amint később kiderült, nem is egyetlen) változata. A Tq 1503b Ms. 49. jelzet alati negyedrétű

„kéziratban  tulajdonképpen  két  felirat  szerepel”.236 Csak  jóval  később,  Németh  Gyulának

köszönhetően,  Szilágyi  autográf  másolatának  megkerültével  tisztázódot, hogy  a

marosvásárhelyi másolatok is Szilágyi lejegyzésére vezethetők vissza, valamint, hogy a székely

feliratot  Szilágyi  (a  Kunics  Ferenc  (1697–1763)  jezsuita  által  1731-ban  említet237)

csíkszentmihályi templomban találta.238

Filológiai problémák a marosvásárhelyi forrásban is akadnak. A címben a város neve

231 Sebestyén, A magyars, i. m., 7.
232 Uő., Rováss, i. m., 194.
233 Uő., A magyars, i. m., 58.
234 Uo;  Fakszimile: Uo., 59.
235 Uo.
236 Uő., Rováss, i. m., 191.
237 Franciscus Kunics, Dacia Siculica brevi compendio, Claudiopolis, S. T. Weichenberg, 1731, 51.
238 Németh Gyula, A csíkszentmihályi felirat, Kőrösi Csoma-Archívum, 2(1926–32), 434–436.
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nem  Csíkszentmiklós,  hanem  Csíkszentmárton:  „Inscriptio  Oratorii  oppidi  Siculie

CsikSztMartoniensis”.  A  lejegyzés  dátumaként  1751.  május  26.  van  feltüntetve.  Sebestyén  a

tévedésnek nem tulajdonítot nagy jelentőséget.239 A maear rovásírás hiteles emlékeiben a téves

feliratot ugyanakkor nem a székely betűs felirat lejegyzőjének, hanem a kéziratlap másolójának

róta fel.  It a  felirat  utáni  megjegyzéseket  is  feltüntete,  amik  kiigazítják  a  cím  téves

helyjelölését. A megjegyzések máskülönben is fgyelemre méltók.240

Az eredeti  lejegyzést valószínűleg olyan személy készítete, aki a székely írást nem

olvasta, a „régebbi másolat merev vonalai” szerint „a szöveget nem értő másoló az eredetihez

szolgai hűséggel alkalmazkodot”. Ami különösen a második sor végi jelek (a hely szűkének

betudható)  feltorlódásában  mutatkozik  meg,  ennek  következménye  lehet  a  szóelválasztó

pontok mellőzése és némely szavak külső jeleinek szabálytalan összerovása. Az újabb változat

másolója  az  írásrendszert  ismerte,  és  értete a  szöveget  is.  Az  eredeti  kétsoros  tagolást

megbontota, „a betűket kényelmesen szétválasztota”, az első változat tévedését a második sor

elején helyesen közölte, ak helyet j szerepel. Sőt, további 9 írásjegyet is lejegyzet, amiből arra

következtethetünk, hogy a felirat eredetileg hosszabb lehet, de a „másolás idején a harmadik

sor betűi már nagyon el voltak mosódva”.241 Sebestyén a két leszármazási ág (a marosvásárhelyi

másolat  és  a  Szilágyi–Dezsericzky-féle  ág)  összehasonlításával  a  Rovás  és  rovásírás lapjain

foglalkozot először, későbbi könyvében is ennek eredményeit hozta bővebb formában, néhány

további  megjegyzést  fűzve csupán a  forráshoz.  Második  könyvében az  emlék mindemellet

mégis sajátos helyet foglal el, a Csíkszentmiklósi Feliratot tartota ugyanis a legkorábbi olyan

emléknek, „melynek eredetije elveszet s ennek hiányában a hitele is bizonyításra szorult”. 242

Mielőt hitelességét  bizonyítaná,  vagyis  a  két,  egymástól  függetlenül  és  különböző

időpontokban  keletkezet másolatot  elemezné, 243 bemutatot néhány  ezeknél  későbbi,

megtévesztésre szánt utánzatot.

Igen érdekes  az  eredeti  felirat  rekonstruálására  tet kísérlete.  Megindító  tiszteletel

beszélt a fennmaradt másolatok összehasonlítása kapcsán Nagy Géza régész személyéről  és

munkájáról.  Dicsérte  a szerzőt  és  „izzó magyar  lelkének geniális”  csapongását  munkájában

„eszméltető hatásúnak” vallota. Nagy előtanulmányai könnyen inspirálhaták, hiszen már az

ótörök írás teljes megfejtése előt, Tomsen első, az orhoni és jenyiszeji feliratok leírását és

239 Sebestyén, Rováss, i. m., 192.; Uő., A magyars, i. m., 60.
240 Uo., 60—61.
241 Uő., Rováss, i. m., 193.
242 Uő., A magyars, i. m., 66.
243 Uo., 67.
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részleges  megfejtéseket  közlő  tanulmányát244 megelőzően  értekezet a  két  írásrendszer

hasonlóságairól.245 Mikor  a  jelek  „hangtani  értéke  1894-ben  kiderült,  nyomban  megírta  A

székely írás eredete246 czímű kitűnő tanulmányát, a melyben rámutatot arra, hogy az egymással

azonos,  vagy egymáshoz hasonló ó-török és székely írásjegyek hangtani értéke is ugyanaz,

vagy legalábbis ugyanabba a hangcsoportba tartozó”.247

Sebestyén  a  Csíkszentmiklósi  Felirat  forrásainak  összehasonlítása  során

megállapítota, hogy „a feliratba epigraphiai hiba csúszot be”, azt „két érdeklődő fél egymástól

függetlenül és egybehangzó pontossággal” le is másolta. Így az  „Urnak : meget :  tegyegfo :

gván” szövegrész  bizonysága  szerint  a  szöveg,  lemásolásakor  már  hibás  volt,  méghozzá

olyannyira,  hogy  „másfél  százados  kísérletezés  árán  lehetet elvégre  vallomásra  bírni”.

Sebestyén szerint azt hamisítani nem, „csak elrontani lehetet; elrontani is csak akkor, midőn a

kitöredezet, szúete régi feliratban az elavult »születésétül«, vagy »születetétül« szó értelmét a

felirat felfrissítője, kifestöje, restaurátora a rábízot feladat teljesítése előt kibetűzni már nem

tudta”.248

A marosvásárhelyi  forráshoz  latin  megjegyzéseket  is  fűzöt a  (Sebestyén  számára)

ismeretlen másoló. Ezek átírását és fordítását is tartalmazza A maear rovásírás hiteles emlékei.

E kutatástörténeti szempontból jelentős megjegyzések magyar fordítását hosszabban is hasznos

közölni,  egyes  fontosabb  szöveghelyek  latin  eredetije  megtalálható  a  lábjegyzetek  közt.  A

pontokba szedet jegyzetek Sebestyénnél:

„1.  E  székely betűk hitelesek és  a róluk szóló hagyomány is  igaz;249 történetíróink

minden kétsége el oszlik stb. – 2. Ennek nyomán  mindama betű alakja 250 helyreállítható, a

melyet a különféle írás és kéz elrontot és megváltoztatot. 251 – 3. Belőle tanuljuk meg, hogy e

betűk  1501-ben  még  használatban  voltak.252 –  4.  Az,  hogy  a  felirat  nagyon  egyszerű  és

kezdetlegesen is van fogalmazva, okot, ismérvet és tanúbizonyságot szolgáltat hitelességére. 253

– 5. Schwartz már ezen igazság istápolására sietet a régi magyarság keresztyén vallásának

244 Vilhelm Thomsen, Déchifrement des inscriptions de l'Orchon et de l'Iénisséi, Bulletin de l'Académie Royale des
Sciences et des Letres de Danemark Koppenhaga, 1893, 285–299.

245 Nagy, A székely-irás, i. m.; jegyzetelte: Sebestyén, A magyars, i. m., 23, 1. j. és Nagy, A székely irás eredete,  i.
m., 271.

246 Nagy, A székely irás eredete,  i. m., 269—276.
247 Sebestyén, A magyars, i. m., 23.
248 Uo., 67.
249 “veras […] Literas Siculis, et veram traditionem”
250 “Characterum fgurae”
251 “depravaverat et mutaverat”
252 “in usu characteres hos fuisse”
253 “Qod Inscriptio valde simplex et rude complectatur, argumentum, indicium, et testimonium praebet veritati.”
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kezdeteiről irot értekezésben. Timon Sámuel sem találja többé gyanúsaknak e betűket (Vö.

báró Aporhoz irot első levelével). Otrokocsi F. F. sem (Vö. Orig. 7. fej. 23.). Bél reménykedése

szintén teljesült. (Vö. De Literatura Hunnica, 3. rész. – NB. Ezen székely betűk régiségéről: – 6.

Ha e betűket a régi persa betűkkel egybevetjük, semmi hasonlatosságot és rokoni kapcsolatot

nem  mutatnak,  valamint  a  tunguzokéval  és  mongolokéval  sem.  –  7.  Az  oroszokéhoz  és

szlávokéhoz  nagyon  hasonlítanak,  minthogy  a  magyarok  régebben  a  góthokkal,  azután  a

szlávokkal érintkezésben voltak, együt laktak, vagy szomszédságban éltek. 254 — Vesd össze a

hasonló szibériai betűkkel, melyeket Szibériában találtak. — NB. Minden szó után elválasztás

véget két egymás fölé függőlegesen elhelyezet pont van.”255

Amint  Bél  Mátyás  kapcsán  látuk,  a  keleti  írásokkal  való  összehasonlítás  a  xviii.

századra  már  hagyományokkal  rendelkezet, it a  keleti  jegyekkel  (így  a  „perzsával”  és

mongollal,  valamint  a  szibériai  írásokkal)  szemben  inkább  a  cirill  és  glagolita  betűk

hasonlóságát emelte ki és azt a jegyzetek készítője az együt- és egymás mellet élés történelmi

távlatával magyarázta. Bár a történetírók leírásai, beszámolói már korábban is mozgaták az

érdeklődők fantáziáját és „névtelen” szerzőnk is hivatkozot ezekre, az írásrendszer régiségével

kapcsolatban a szöveg 1501-es belső datálása is megerősítően hat, nem tudjuk, az írásrendszer

ősiségéről mit is gondolt pontosan.

A marosvásárhelyi másolat készítője (e forrás „névtelen” másolója256) ismerte a magyar

és  nemzetközi  szakirodalmat.  Négy  szerző:  Otrokocsi  Fóris  Ferenc,  Bél  Mátyás,  Schwarz

Gotfried  (1707–1786)  teológiaprofesszor  és  Timon  Sámuel  felvidéki  jezsuita  történész

munkáira hivatkozot. Otrokocsi Fóris és Bél kiadásai sem voltak a másolat keletkezése idején

túl régiek, a két utóbbi egészen friss  munkának számítot.

Sebestyén  könyvében  a  xviii.  századi  tudomány  „szibériai  írások”-kal  kapcsolatos

ismereteit, a megjegyzések közt szereplő tongoz és mongol írásjegyek forrását Philip Johann

von  Strahlenberg svéd  geográfus  Das  Nord-und  Ostliche  Teil  von  Europa  und  Asia című

könyvében azonosítota.257 Strahlenberg munkája a székely írás vonatkozásában már korábban

is  a  kutatók fgyelmébe  került.  Pray  György,  és  az  ő  nyomán Simonchicz  Ince  tagadták a

Strahlenberg  közölte  írásokkal  való  rokonságot.258 A  másolatok  forrásának  közelmúltbeli

254 “nationem nec cum Tanguticis aut Mungalicis” / 7. “Cum Russicis et Slavicis multam similitudinem habent: sicut 
cum Gothis olini, post cum Slavis Hungaris commercium fuit et cohabitatio aut vicinitas.”

255 Uo., 61.
256 Később látni fogjuk, a másoló személye és a másolatok forrása azóta tisztázódot.
257 Philip Johann von Strahlenberg, Das Nord-und Ostliche Teil von Europa und Asia, Stockholm, 1730, 312, 409

—411, i, ii, v, ix, xii. tábla, Jegyzetelte: Sebestyén, A magyars, i. m., 63. Strahlenber könyvének fakszimile
kiadása: Ua., Szeged, Universitas Szegediensis de Atila Joezsef nominata, 1975.

258 Innocentius Simonchicz, Dissertatio de numismatica Hungariae diplomaticae accomodata, Vienna, A. 
Blumauer, 1794, 112–115, it: 114–115; Szabó, A régi hún—székely irásról 3, i. m., 248–249.
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megismerésével arra is fény derült, ki volt az, aki jóval Nagy Géza előt felfgyelt a jenyiszeji

feliratok jeleivel való hasonlóságra. Erről azonban Sebestyénnek dolgozatai megírásakor nem

volt tudomása, így a jóval későbbi felfedezés tanulságait e helyüt nem részletezzük.

A  Rovás és rovásírás másik, a későbbi monográfával is közös emléke Telegdi János

Rudimenta priscae Hunnorum linquae című, másolatokban fennmaradt, latin nyelvű munkája.

Sebestyén nem it foglalkozot az emlékkel először, 1903-ban, a Magyar Könyvszemlében is

publikált a Rudimentáról. Miben különbözik három írása?

A  legkorábbi,  1903-as  dolgozat  már  a  Rudimentával  kapcsolatos  legfontosabb

tudnivalókat  tartalmazza,  huszonegy  fényképhasonmással.  Sebestyén  ekkor  a  legkorábbi,

hiteles  emléknek  a  Csíkszentmiklósi  Feliratot  fogadta  el.  Azt,  hogy  a  kutatók  minden

igyekezete   ellenére  akkor  ezt  senkinek  sem  sikerült  időrendben  megközelítenie,  azzal

magyarázta,  hogy a „reformációval  együt hódító iskola a székelyeket a latin betűkkel és a

rovásírásnál  sokkal  könnyebben  kezelhető  írószerekkel  gyorsan  megismertete.  A  szűkebb

körben használt  s  gyorsan is  korhadó fapálczikái  pedig  nem voltak alkalmasak arra,  hogy

valamely  rovot szöveget  […]  megőrizze”. 259 Nemcsak  a  székely,  de  általában  a  magyar

írásbeliséggel kapcsolatban Fügedi Erik (1916–1992) történész könyvére támaszkodhatunk, aki

a  magyar  nemesekkel  kapcsolatban  fest  kiábrándító  képet  azok  xv.  századi

írástudományáról.260 A klerikusoknál valamivel jobb a helyzet. Bár az alsópapság is a plébániai

iskolákban csak alacsonyabb szintű műveltséget szerzet, szemben a domonkosokkal, akik a

szerzetesrend  szabályainak  és  oktatási  rendszerének  köszönhetően  képzetebbek  voltak.

Esetükben ugyanis a rendi szabályzat már a fogadalomra bocsátáshoz megkövetelte „a rendi

feladatok  elvégéséhez  […]  szükséges  ismereteken  túl  az  írástudást”,  a  klerikusoktól  pedig

tökéletes latin írást és beszédet, valamint alapos grammatikai ismereteket vártak el.261 Ahogy

azt Erdélyi Gabriella történész megállapítja, a „városi-plébániai (és a falusi) iskolákban már a

reformációt megelőzően is sok laikus tanult”,262 a  xv. század végétől pedig „a városi identitás

fontos részévé vált az iskola”263. A xv. század végétől, még inkább a xvi. században a magyar

nyelvű  írásbeliség  bővült,  kialakult  a  világi  értelmiség  és  a  magyar  nyelvű  irodalom

befogadóközönsége. Azt azonban, hogy a latin betűs írásbeliség kiszorítot volna egy „szűkebb

körben” használt írásrendszert, Sebestyén csak feltételezhete. Annyi azonban biztos, hogy ma

259 Sebestyén, Telegdi János 1598-ikis, i. m., 253.
260 Fügedi Erik, Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar középkorról, Bp., Magvető, 1981, 457.
261 Erdélyi Gabriella, Szököt szerzetesek. Erőszak és fatalok a késő középkorban, Bp., Libri, 2011, 66.
262 Uo., 71.
263 Uo., 72.
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már ismerünk a xv századra datálható székely feliratokat.

Egyes xix. századi szerzők (Jerney János, Szabó Károly, Fischer Károly Antal) szerint a

Rudimenta nyomtatásban is megjelent, Sebestyén Gyula szerint nem. Sebestyén ismertete a

fennmaradt  másolatokat,  melyek  közül  az  egyik  a  már  ismert,  a  Csíkszentmiklósi  Felirat

másolatát  is  őrző  kéziratban  található.  A  felirat  másolata  az  1751.  május  26-i  keltezésénél

korábban nem keletkezhetet.264 Sebestyén (azóta meghaladot) feltevése szerint 265 Bod Péter a

marosvásárhelyi  másolat  „valamely  változatát  már  használhata s  belőle  Baranyai  Decsi

Jánosnak Telegdihez írot levelét egész terjedelmében ki is nyomata”. 266 A levél első kiadása

Bodnak  köszönhető.  A  Maear  Athenas (1766),  az  első  magyar  nyelvű  életrajzi  lexikon

előszavában, az írásról, írásokról szóló elmélkedésébe ékelve adta közre, mint „csemegét”.

A marosvásárhelyi mellet Sebestyén Gyula bemutata a giesseni  egyetem elveszet

vagy lappangó másolatát, amit először Schwarz Gotfriedtől ismerünk. Ő a giesseni egyetem

könyvtárában a  „Mai-féle  hagyaték kézirati  példányáról”  készítet másolatot,  ami  Cornides

Dániel  és  Lugossy  József  (1812–1884) másolatain  keresztül  Ring Adorján másolatában267 az

MTA Könyvtárának tulajdona.268 A  Rovás és  rovásírás további  részletként  jegyzi  meg,  hogy

Schwarz  másolata  Dobai  Székely  Sámuel  (1704–1779)  könyvgyűjtőnek  1764-ben  került

birtokába,  erről  készült  Cornides  másolata,  valamint  hogy Lugossy  kéziratát  Ring Adorján

mellet, szintén Toldy Ferenc  megbízásából, Réső Ensel Sándor (1833–1899) is269 lejegyezte.270

A  Schwarz-másolat  (és  a  belőle  származtatható  másolatok)  giesseni  forrását

Sebestyénnek eleinte nem sikerült megtalálni, sem a helyi egyetem könyvtárában, sem a párizsi

Bibliothèque  Nationale-ban,  ahová  az  „összeharácsolt  könyvtári  anyag”  került,  miután  a

franciák a giesseni gyűjtemény számos értékét elhurcolták a xviii. század fordulóján. A Telegdi

János 1598-iki Rudimentájának hamburgi és marosvásárhelyi kézirata című dolgozat újdonsága a

kutakodás  során  előbukkant  hamburgi  kézirat.271 Címlapjának  jegyzete  alapján  Zacharias

Conrad von Ufenbach (1683–1734) híres német bibliofl gyűjteménye számára készült 1714-

ben: Ex illustri cujusdam Bibliothecae Codice hanc sibi per amanuensem copiam feri jussit Z. C.

264 Sebestyén, Telegdi János 1598-ikis, i. m., 254.
265 Később  tárgyaljuk  Ferenczi  Géza  egy  tanulmányát,  mely  szerint  nem  Bod  használta  a  marosvásárhelyi
másolatot, hanem pont fordítva, Bod egy kiadatlan kézirata a marosvásárhelyi kézirat Rudimentájának forrása. Vö.
Ferenczi Géza, Bod Péter és a székely rovásírás, Acta Siculica, 2000/1, 263–270, 264–265.
266 Sebestyén, Telegdi János 1598-ikis, i. m., 254.
267 Ring másolata az MTA KIK Kéziratárának tulajdona, jelzete: Nyelvtud. 4-r. 83. Hozzáférhető mikroflmen, 

jelzete: A 3989 II.
268 Sebestyén, Telegdi János 1598-ikis, i. m., 254.
269 Megtalálható az OSzK Kéziratárában, jelzete: Qart. Lat. 2484.
270 Sebestyén, Rováss, i. m., 202.
271 A kolligátumkötet megtalálható a Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg kéziratárában, jelzete: Cod. 

philol. 342. E helyüt mondok hálás köszönetet a kéziratár munkatársának, Dr. Hans-Walter Stork úrnak a 
tájékoztatásért és szíves segítségéért.
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ab Ufenbach 1714. Az MTA könyvtárának Schwarz „másolatára visszavezethető példánya már

az  első  tekintetre  elárulja,  hogy  Ufenbach  szintén  a  giesseni  példányról  másoltatot”.272 A

forrás értékét az emeli,  hogy a Schwarz-ág első elemét (1714) nemcsak megelőzi, hanem az

MTA  birtokában  levő  negyedleges  másolatal  szemben  (a  kéziratlap  címzése  szerint)

közvetlenül a giesseni példányról készült.273

Sebestyén Magyar Könyvszemlebeli  közleménye a korábban ismeretlen forráson, az

összefoglaló leíráson túl igen gazdagon közölt adatot, nemcsak az ábécét adta közre, hanem

Baranyai Decsi János levelét,274 Telegdi jól szerkesztet De literis Hunnorum, quae vulgo literae

Sicolorum vocantur című kérdés-feleletét, amiben bemutata a hunok, vagyis erdélyi székelyek

(Hunnorum / Sicolorum Transsylvanorum literae) betűit.275 Közrebocsátota az eredetileg latin

nyelvű szövegek magyar fordítását is. Mellékelte Telegdi két írásmutatványát, a Miatyánk276 és

az Apostoli Hitvallás277 magyar szövegének székely betűs átiratát is. Mindezek megtalálhatóak

későbbi monográfáiban is.278

Már első írásában is ismertete a giesseni kézirat kikövetkeztethető történetét, amit

1915-ig további apróságokkal bővítet. (A Rudimenta giesseni másolatára Sebestyénnek végül a

könyvtár  Johann  Valentin  Adrian  kiadta  kézirat-katalógusa279 és  a  helyi  könyvtárosok

segítségével  sikerült  ráakadnia  egy  kolligátum  részeként.280)  A  szöveg  tanúsága  szerint  a

másolatot egy Szanchi vagy Szanchy M. László (Ladislaus M. Szanchy vagy Szanchij) 281 nevű

magyar férf282 készítete, ám a forrásokban megegyező elírások (pl.  „szálla pokolra” helyet

„grálla  pokolra”)  vagyis  a  közös  hibák  alapján  feltehető,  hogy  Szanchy  másolatának

másolatáról  van szó,  amit  magyarul  nem értő  másoló  készítet, aki  a  hibát  a  latin  eredeti

függvényében nem észlelte. Az eredeti, Szanchy-féle másolat Johann Conrad Dietrich (1575–

1639) giesseni protestáns tanár (1607–1614), ulmi superintendens (1614–1639) számára készült,

akinek távozásakor helyét testvére, Johann Dietrich (†1635) vete át Giessenben. Utóbbinak

mindhárom fa írói pályára lépet, közülük Johann Conrad Dietrich ( †1669) előbb a marburgi,

1650-tól  haláláig  pedig  a  giesseni  egyetem  görög  nyelv  és  irodalom  tanára.  E  tanszéken

272 Uo., 257.
273 Uo., 258.
274 Uo., 259—262.
275 Uo., 262—268.
276 Uo., 269.
277 Uo., 270—271.
278 Uő., Rováss, i. m., 207—228.; Uő., A magyars, i. m., 96—104, illetve fényképmelléklet: xiii—xviii. 
279 Johann Valentin ADRIAN, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Academicae Gissensis, Francofurti ad 

Moenum, Sauerlaender, 1840.
280 Sebestyén, Rováss, i. m., 205—228
281 Sebestyén, Telegdi János 1598-ikis, i. m., 259.
282 Személyével kapcsolatban Zsupos Zoltán vetet fel egy érdekes lehetőséget, ld. bővebben a Zsupos könyvét 

bemutató fejezetben.
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dolgozot 1709-től az if. Johann Henrik Mai ( †1732), „kinek keleti tárgyú kéziratokban gazdag

gyűjteménye volt”, és akinek apja, id. Johann Henrik Mai (†1719) szintén ezen az egyetemen

volt a teológia tanára, így a „keleti kéziratokat gyűjtő funak könnyen tudomására juthatot”

Dietrich-hagyaték  Rudimenta-másolata,  amit  magának  lemásoltatot, s  ami  hagyatéka

részeként az egyetemi könyvtár tulajdonába került.283

Telegdi Rudimentájának kutatását nem tekinthetjük lezártnak. Ábécéje számos későbbi

ábécé forrásául szolgált, ahogy a Telegdi által leírtak is felbukkannak a későbbi irodalomban.

Az ábécék viszonyát vizsgáló szerzők, pl. Sebestyén Gyula, Jakubovich Emil, Ferenczi Sándor

(1894–1945) vagy Ferenczi Géza (1924–2007) rendszeresen visszatérnek a Telegdivel és művével

kapcsolatos  kérdésekhez.  Sebestyén  1909-es  és  1915-ös  monográfája  a  Telegdiére

visszavezethető ábécék, leírások közül kiemelte Johann Gotfried Oertelius evangélikus lelkész

könyvét,  amit  tanítványa,  Otrokocsi  Fóris  előmunkálatai  alapján  készítet,284 további

rovásírásos alfabétumokat kölcsönözve Andreas Müller (1630–1694)285 és Athanasius Kircher

(1601–1680)286 írásaiból ; valamint Retegi István ábécéjéből287 (1743).

Baranyai  Decsi  János  levele  egy  másik  vonatkozásban  is  megmozgata a  kutatók

fantáziáját.  Baranyai  Decsitől  hagyományozódik  az  a  nézet,  hogy  Sylvestert  megelőzően

létezet már egy magyar-latin grammatika, aminek szerzője Janus Pannonius volt. A Janus-féle

grammatikával kapcsolatos vitát Balázs János több művében ismertete.288 Balázshoz hasonlóan

vélekedet a  grammatikáról  Szathmári  István  nyelvész.  Régi  nyelvtanaink  és  eeségesülő

irodalmi nyelvünk című munkájában létezését pusztán elvi okokból nem zárta ki,  a rá utaló

kisszámú és kései jel (pl. a levélbeli említés) miat és konkrét bizonyság híján azonban nem

tartota megalapozotnak  Baranyai  Decsi  híradását. 289 Bartók  István  szerint  azóta  sincsen

bizonyítva,  hogy Janus Pannonius  valóban írt  volna magyar grammatikát.290 Vékony Gábor

(1944–2004)  régész  többszörös  spekulációja  szerint  a  Nikolsburgi  Ábécé  Janus  Pannonius

grammatikájának volt része, így Janus nem csak egy elveszet grammatika, hanem az ahhoz

tartozó Nikolsburgi Ábécé szerzője is.291

283 Sebestyén, Telegdi János 1598-ikis, i. m., 272—3.
284 Oertelius, Harmonia linguarum, i. m., 113—134. 
285 Andreas Müller, Alphabeta ac notae diversarum linguarum, Berolini, 1703.
286 Athanisius Kircher, Alphabetum charachterum Agarenorum seu Saracenorum in Africa = Prodomus coptus sive

aeeptiacus, A. K., Róma, 1636, 199–200.
287 Sebestyén, Rováss, i. m., 258—260.
288 Balázs János, Ki írta az első maear nyelvtant?, Filológiai Közlemények, 4(1958)/1, 116–120. ; Uő., Sylvesters, i.

m., 66–67, 400–403.
289 Szathmári, i. m., 67—68.
290 Bartók, „Nem eeébs, i. m., 55–85.; 168.
291 Vékony Gábor, A székely írás. Emlékei, kapcsolatai, története, Bp., Nap Kiadó, 2004, 67—91.
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A Rovás és rovásírás lapjain az it már tárgyaltakon kívül röviden bemutatásra került

az 1668-as Énlakai Felirat is, mint a harmadik olyan székely írásos emlék, amely nem Telegdi

„hibás  másolatain”,  hanem  (Sebestyén  szavaival)  a  „hagyományon  alapszik”.292 Felfedezése

körülményeinek, első híradásainak bemutatását nem ismételjük meg.  Nem foglalkozunk it az

1909-es  monográfának  azzal  a  fejezetével  sem,  amelyben  Sebestyén  a  székely  jelek  más

írásrendszerekkel  való  lehetséges  kapcsolatait,  az  egyes  jelek  „történetét”  gyűjtöte össze

ihletője, Nagy Géza nyomdokain haladva.293

Sebestyén Gyula későbbi monográfájába, ahogy azt Vásáry István régész megfgyelte,

nem  vete fel  a  Rovás  és  rovásírás minden  adatát,  főleg  a  székely  írás  kései  emlékeivel

kapcsolatban. Vásáry szerint ezért ahhoz, hogy teljes képet alkothassunk, „a két munkát […]

együt kell használnunk”.294

1.2.2. Sebestyén kisebb írásai

Sebestyén Gyulának több közleménye jelent meg az előt, hogy második monográfája

kikerült volna a sajtóból. A legjelentősebb közülük a Konstantinápolyi Felirat bemutatása. Az

emlék kutatástörténetéhez tartozik emellet Sebestyénnek az Ethnographia hasábjain közölt két

glosszája. Az első Glosszák a konstantinápolyi nyelvemlékhez címen látot napvilágot 1913-ban,

közvetlenül  Franz  Babinger  Würzbergben  írt,  magyarul  közölt  cikke295 után  szedték.296

Sebestyén megjegyzéseket fűzöt a felfedezés magyarországi fogadtatásához és a tudományos

érdeklődést  kiváltó  botrányhoz.  Méltata Babinger  és  Tomsen  erőfeszítéseit,  a  dán  tudós

megfejtési kísérletét is közölte. Tomsen érdemének tartota a szöveg nyelvének azonosítása

mellet több szó (király, császár stb.) és a datálás helyes meghatározását. A felirat szövegével, az

olvasat  értelmezésével  még Sebestyén  cikkét  követően  is  több  magyar  kutató  foglalkozot,

köztük 1915-ben Négyesy László (1861–1933) irodalomtörténész,297 majd  több mint nyolcvan

évvel  a  forrás  felbukkanása  után  Ferenczi  Géza régész,298 így  a  hiányos  megoldásért  nem

tehetünk szemrehányást Tomsennek.

292 Sebestyén, Rováss, i. m., 269.
293 Uo., 278—292.
294 Vásáry István, A magyar rovásírás. A kutatás története és mai helyzete, Keletkutatás, 1974, 159—171,: 161.
295 Franz  Babinger [it: Babinger Ferenc],  Konstantinápolyi  rovásírásos  magyar  nyelvemlék  1515-ből,

Ethnographia, 24(1913)/3, 129–139. 
296 Sebestyén Gyula, Glosszák a konstantinápolyi nyelvemlékhez, Ethnographia, 24(1913)/3, 139—146.
297 Négyesy László, Coniectura a konstantinápolyi rovásírásos emlékhez, Ethnographia, 26(1915), 159—160.
298 Ferenczi Géza, Jeezetek a székely rovásírás köréből, Nyelv– és Irodalomtudományi Közlemények, 40(1996)/1,

49–52.
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A  legfontosabb  kiigazítást  Sebestyén  már  a  Glossza lapjain  megtete.  A  felirat

készítőjének nevét Tomsen nagyjából helyesen kibetűzte („k (e) t (te) ji  sz()k()l  t(a)más”), de a

keresztnév  („Tomas”)  kivételével  nem  tudta  értelmezni  („k(e)t(te)ji  =  Zwei”).299 Sebestyén

oldota fel  Kedeji 300 Székely  Tamásnak.  A  néprajztudós  igyekezet Bélay  Barnabás  követ

„hányatot életének minden hozzáférhető adatát” felkutatni és részeredményeit Babingernek

meg  is  küldte.  Sebestyén kutatása  Kedeji  Székely  személyével  kapcsolatban  eredménytelen

maradt. Az előnév eredeztetésében Szádeczky Lajos (1859–1935) történész tanácsára Sebestyén

elvetete a Szolnok-Doboka vármegyei Kéthely (régebben Ketely) lehetőségét és a feliratszerzőt

az  Udvarhely  vármegyei  Kis-  vagy  Nagykedéről  származtata.  Hangsúlyozta  a  település

földrajzi közelségét Énlakához.301

A későbbi kutatásokban válik fontosabbá a Glossza egyik adata. Sebestyén már ekkor

megemlítete Augerius  Ghislain  de  Busbecq  (1522–1592),  a  Habsburg-monarchia

diplomatájának nevét, valamint konstantinápolyi követségének kiterjedt levelezését.

A Glosszák után Babinger azzal vádolta meg néprajztudóst, hogy Tomsen megfejtési

kísérletét csorbítva közölte és kisajátítota a dán tudós érdemeit. A német határozotan tagadta,

hogy a dolgozatában közölt történelmi adatok Sebestyéntől származnak. Sebestyén Gyula saját

védelmében  összegyűjtöte a  Konstantinápolyi  Feliratal  kapcsolatos  cikkeket  és

nyilatkozatokat, majd  Újabb glosszák a konstantinápolyi maear nyelvemlékhez című írásában

közölte ezeket.302

A pengeváltásokat végigkövetve érthetővé válik, Sebestyén Gyula későbbi írásaiban

miért tünteti fel olyan sötéten Franz Babingert. 

1.2.3. A magyar rovásírás hiteles emlékei” és a könyv hatása. 
Hozzászólások és kiigazítások

A maear rovásírás hiteles emlékei első része (az első könyv és a második könyv első

fejezete) a székely írás irodalmának vázlata, második része összegzi a fennmaradt emlékeket.

Az  első  ezek  közöt a  Marsigli-féle  rovásemlék,  amit  Sebestyén  középkori  bolognai  emlék

terminus alat emlegetet. Ismertetése it olvasható először,  az emlék azonosítása Sebestyén

299 Sebestyén, Glosszáks, i. m., 142.
300 Vagy Dernschwam ügyetlen másolatában Keteji, vö. Uo., 145.
301 Uo., 145.
302 Uő, Újabb glosszák a konstantinápolyi rovásírásos magyar nyelvemlékhez, Ethnographia, 25(1914)/1—13, 65—80.
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érdeme.  Az  etnográfus  Beliczay  Jónás  Marsigli-dolgozatában303 bukkant  egy  utalásra  egy

fadarabbal kapcsolatban, amelyre Marsigli gróf tet szert. A fadarab a kéziratlap címzése szerint

egy,  a  Székelyföld  első  keresztényei  által  használt  naptárat  tartalmaz.304 Beliczay,  Giovanni

Fantuzzi (1718–1799) Memorie della vita del Generale Luigi Ferdinando Marsigli című munkáját

dolgozta  át  magyar  nyelvre,  az  olasz  eredeti  a  gróf  erdélyi  működésének  leírásában  a

következőket tartalmazza: „Per sua particolar istruzione fece al tempo stesso varie ricerche, ed

osservazioni sopra la lingua, che si praticava dagli Sciti abitanti nella Siculia a tempi antichi, e

scoperse, ed acquistò un legno, che esprimeva il Calendario delle feste mobili per uso dei primi

Christini di quei paesi.” A hozzá tartozó lábjegyzet szerint jelzete: Mss. Codex 54. Cart. 699.305

Sebestyén néprajzi tapasztalatai alapján már 1902/3-ban azzal feltevéssel élt, hogy a

rovásírásos naptárról lehet szó.  A naptárbot használata jól adatolható a keleti  és skandináv

népeknél, utóbbiak a hét napjait sokszor a fatalabb rúnaábécé, a  fuþark306 első hét betűjével

jelölték.  Taly  Kálmán  (1839–1909)  és  Veress  Endre  (1868–1953)  bolognai  kutatásai

megerősíteték  Sebestyén  gyanakvását.307 A  Magyar  Könyvszemlében  Veress  Endre  a

hadmérnök más magyar vonatkozású anyagai közöt leírta a hivatkozot kéziratlapok címzését

is, valamint az A 671/685 fóliók tartamát: „Nyolcz lapon közli az u. n. hun-scytha rovás-írás

betűit, s utána a naptári szenteket, neveket: jellel és alata magyarul, latinul.”308

A Marsigli-fond anyagát kölcsönözni nem lehetet, Sebestyén Gyulának várnia kellet.

Türelmét a várakozás hosszan igénybe vete, egészen 1913-ig, ugyanis, ahogy arról maga is

beszámolt, „[c]sak az 1515-iki konstantinápolyi rovásirásos magyar felirat napfényre kerülte

után – midőn a magyar rovásírás középkori eredetére irányult legutolsó kételynek is végleg el

kellet oszolnia  –  hozathatam  meg  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum  Orsz.  Széchenyi  –

Könyvtárával  azt  az  áldozatot,  hogy  a  kézirat  összes  lapjainak  fényképi  másolatait

elkészítesse.” Ennek az „áldozatnak” köszönhetően „aztán kiderült, hogy Marsigli másolata a

legrégibb  és  legterjedelmesebb  rovásirásos  emléket  mentete meg  a  magyar  irodalom

303 Beliczay Jónás, Marsigli élete és munkái, Értekezések a Történetudományi Osztály körébe, 1881/9. A magyar
kutatók  Marsigli  iránti  érdeklődése  Beliczay  közlése  után  megélénkült.  A  kutatástörténetről  legutóbb  F.
Molnár  Mónika  adot jó  összefoglalást,  tanulmánya  olasz  nyelven  jelent  meg:  F.  Molnár Mónika,  Le
ricerche ungheresi del Fondo Marsigli di Bologna = Annuario: Studi e Documenti Italo-Ungheresi, Róma–Szeged,
2004, 38–49.

304 Sebestyén, A magyars, i. m., 35.
305 Giovanni Fantuzzi, Memorie della vita del Generale Co: Luigi Ferdinando Marsigli, Bologna, Lelio della Volpe,

1770, 109.
306 A középkori Skandinávia rúnaírás-használatáról ld. általában: Birgit Sawyer, Peter Hayer Sawyer, Medieval 

Scandinavia: From Conversion to Reformation, Circa 800-1500, Minnesota, University of Minnesota Press, 1993. ;
Birgit Sawyer, Te Viking-Age Rune-Stones. Custom and Commemoration in Early Medieval Scandinavia, 
Oxford University Press, 2003.

307 Sebestyén, A magyars, i. m., 35.
308 Veress Endre, A bolognai Marsigli-iratok magyar vonatkozásai, Magyar Könyvszemle, 14(1906)/2, 126.

75



számára.”309

Amint  csak  lehetősége  adódot, Sebestyén  belefogot a  bolognai  kéziratanyag

feldolgozásába.  Az  emlék  hasonmásait  (i–ix.  melléklet)  és  azok  leírását  először  az  1915-ös

monográfában tete közzé. Egyenként leírta a lapok tartalmát, majd kísérletet tet arra, hogy

kikövetkeztesse a kéziratlapok feliratainak elhelyezkedését a Marsigli által leírt bot oldalainak

általa feltételezet busztrofedonján. Hátráltata, hogy szerinte a másolás során Marsigli „egészen

belezavarodot a  rováslapok  rendszerébe”,  csak  fgyelmes,  pontos  „szolgai  másolása”  miat

maradhatot meg a tökéletes busztrofedon.

Sebestyén  hangsúlyozta  a  székely  írásos  naptár  egyetemes  epigráfai  értékét.  Az

emléknek „megmérhetetlen jelentőséget biztosít az a körülmény, hogy [ez az] egyetlen eddig

ismert fára rovot irásjeles szöveg”. Az antikvitásból csak kőre véset busztrofedonok maradtak

meg,  a  xvi–xviii.  századi  skandináv  rovásbotnaptárak  pedig  csak  betű-  és  fogalomjeleket

használnak.  Sebestyén szerint az  emlék „ebben az egyedülvalóságában is  fényesen igazolja,

hogy a rovásírás sorai a rovás lapjain csakugyan bustrophedonokul helyezkednek el”.310

A busztrofedon  képletével  kapcsolatban  később,  1935-ben  az  Ethnographia  lapjain

jelent  meg  tanulmány  Herepei  János  tollából  A  bolonyai  rovásírásos  naptár  megtérő

sorvezetésének  (bustrophedonjának)  képlete  címen.  Herepei  a  kéziratlapok  székely  jeles

másolatának túloldalán feltüntetet jelölésre támaszkodot, ahol a másoló szerinte azt jelezte,

hogy  a  felirat  a  bot  melyik  oldaláról  származik.  A  jelzések  alapján  újracsoportosítota

jelcsoportokat  és megállapítota,  hogy  azok  csak  „a  fahasáb  lapjainak  széltében  való

ketétagolásával” és „mind a négy lapra rót egysoros írással” vihetőek végbe. 311 A kéziratokon

a  szöveg  két  sorba  van  rendezve.  Herepei  szerint  azért,  mert  „egy  teljes  félsor  szavai

egymásvégtiben”  nem  fértek  volna  el.  312 Sándor  Klára  a  Marsigli-féle  emléknek  szentelt

monográfájában  írt  Sebestyén  és  Herepei  vélekedéséről.  Sándor  szerint,  bár  képlete

különbözöt Sebestyénétől,  Herepei  „szintén  nagyon  valószínűtlenül  határozta  meg  a

rovásszövegek  helyét  az  eredeti  boton”,  mivel  végül  is  elfogadta  Sebestyén  feltevését  a

busztrofedonról.313

Sebestyén,  ugyan  az  általa  feltet busztrofedon  szerint  bontva,  de  a  kéziratlapok

számozását  tiszteletben tartva  közölte  a  székely  jeles  szöveg önmaga  készítete latin  betűs

átiratait.  Feltüntete a  kéziraton  a  rovásjelek  alat olvasható  megfejtési  kísérleteket,  és  az

309 Sebestyén, A magyars, i. m., 36.
310 Uo., 39.
311 Herepei János,  A  bolonyai  rovásírásos  naptár  megtérő  sorvezetésének  (bustrophedonjának)  képlete,

Ethnographia, 46(1935), 60—65, 61.
312 Uo., 63.
313 Sándor Klára, A bolognai rovásemlék, Bp., Balassi, 1991, 19.
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egykorú latin megfeleltetéseket. A naptárban szereplő ünnepeket dátumhoz társítota, végül

feltüntete,  azokhoz  különböző késő középkori  források (Müncheni  Kódex [1466],  Winkler-

kódex [1506],  Bathyány Boldizsár misekönyve [1489],  Peer-kódex csíziója)  milyen ünnepet

rögzítenek.314 A naptárban szereplő ünnepek közül a legkésőbbi Sienai Szt. Bernát (1380–1444),

a naptárban Birnal május 20-i ünnepe. Sienai Szt. Bernát xv. század közepi szenté avatásánál

előbb  tehát  a  naptár  nem  keletkezhetet.315 Másként  fogalmazva:  a  székely  írásos  naptár

eredetije  1450 után keletkezet (terminus post quem), ugyanakkor a néprajztudós nem jelezte,

hogy akár röviddel az előt is készülhetet, hogy Marsigli lemásolta volna, vagyis legkésőbb

1690-ben  (terminus  ante  quem).  E  sorok  írója  ezzel  a  későbbi  kutatók  munkáiban  sem

találkozot.

A  már  ismertetet Csíkszentmiklósi  Felirat  másolatai  után  Sebestyén  a

Konstantinápolyi  Felirat  Dernschwam-féle  másolatát  mutata be.  Kutatástörténetük  már

elmondot epizódjait  nem ismételjük  meg.  Fel  kell  hívnunk  viszont  a  fgyelmet  A maear

rovásírás  hiteles  emlékeinek  többleteire.  Úgymint  Dernschwam  kéziratának  két  másolatára,

ugyanis  „keleti  utazásának  augsburgi  naplói  másolatban  megvannak  Prágában  és

Wolfenbütelben” is.316 Noha az autográf kézirat megléte miat a „másolatnak csak könyvészeti

értéke van;  de  így is  elég jelentékeny bizonyítéka marad annak,  hogy a  szöveg megértése

nélkül még Dernschwam tiszta kéziratát sem lehetet hibátlanul lemásolni”. Az útinapló prágai

másolatában317 több  helyen  romlot a  székely  írásos  szöveg.  A  wolfenbüteli  másolat 318 a

rovásszöveg tekintetében pontosabb, de hiba abba is csúszot. A latin betűs írás paleográfai

sajátosságai alapján az augsburgi autográf Dernschwam-kéziratal közel egykorú lehet. A xvii.

században erről egy további másolat készült, ami azóta is a gyűjtemény része.319

A felirat történeti vonatkozásairól a korábbiaknál, talán hogy Babingeren így elégtételt

vegyen,  Sebestyén  bővebb  közlést  adot. Dolgát  könnyítete,  hogy  a  követek  visszatartása

314 Sebestyén, A magyars, i. m., 44—54.
315 Uo., 55—56.
316 Uo., 77.
317 Sebestyén szerint a kézirat címe Tereschwam: Relatio Itinerationis Constantinopolit(anae) et Turcica, jelzete: 

Lista xv. a. 342. Ezzel szemben a prágai  Nemzeti Múzeum könyvtárának adatbázisa szerint a kézirat címe 
Hans Dorn schwamm: Relatio itinerationis Constantinopolitanae et Turcicae 1553-5, hálózati elérése: 
htp://v2.manuscriptorium.com/apps/main/index.php?
request=show_record_num&param=0&client=&ats=1943594539068&mode=&testMode=&sf_queryLine=relatio+i
tinerationis&qs_feld=7&qs_target=col (letöltés: 2015. 06. 27.) 
A kézirat ma megtalálható a Knihovna Národního muzea  v Praze kéziratára állományában, jelzete: XVII C 
25.

318 A wolfenbüteli Herzog August Bibliothek kéziratára Dernschwam útinaplójáról két másolatot is őriz. Az 
eredetivel közel egykorú, xvi. századi másolat jelzete: Cod. Guelf. 77.1 Aug 2o. Az erről készült a xvii. századi 
másolat jelzete: Cod. Guelf. 40.1 Aug 2o.

319 Sebestyén, A magyars, i. m., 78.
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megdöbbentete koruk  közvéleményét,  még  x.  Leó  pápa  (1475–1521) is  utalt  rájuk  egy,  a

magyar  királynak  írt  levelében,  sőt  majd  negyedszázaddal  később,  1534-ben  Cornelius

Schepper  (1501–1555) diplomata is megemlítete az esetet  i. Ferdinánd (1503–1564) királynak

tartot beszámolójában. 320 A források Gévay Antalnak (1797–1845) és Szalay Lászlónak (1813–

1864)  köszönhetően  nyomtatásban  is  hozzáférhetőek  voltak.321 Szintén  megjelentek

nyomtatásban  a   Verancsics  Antal  (1504–1573)  érsek,  humanista  történetíró  összegyűjtöt

munkái  is,  köztük  a  Memoria  rerum című  történeti  elbeszélése  az  1515-ös  követjárásról.

Verancsics maga is  járt  követként  a Fényes Portánál.  Első követségével  utazot Zay Ferenc

(1498–1570) és Busbecq mellet Dernschwam is, aki ekkor jegyezte le a követek szállásának

faláról  a  székely  írásos  feliratot.322 Tanulmányában Horváth  Iván a  másolatban megmaradt

feliratal  kapcsolatban  aggályokat  fogalmazot meg,  kiemelte  a  követek  feliratgyűjtő

szenvedélyét. Szerinte elképzelhető, hogy a felirat nem a szöveg belső datálása szerinti időben,

hanem csak Verancsicsék követjárása idején készült.323

Verancsics után Istvánfy Miklós (1538–1615) történetíró mutata be a követek sorsát

Historia de rebus ungaricis (Köln, 1622) című munkájában. Bélay Barnabás Istvánfy művében is

megjelenik.  Bár a források részletesen szóltak Bélayról,  Sebestyén Keteji  Székely Tamásnak

nem  akadt  nyomára.  Tehát  Keteji  Székelyről,  akiben  „pedig  a  felirat  készítőjét  kell

felismernünk,  semmi  adatal  sem  rendelkezünk”.  Előnevéből  és  családnevéből  ugyanakkor

Sebestyén  szerint  a  „feliratos  emlék  keletkezésére  vonatkozólag  […]  igen  fontos”

következtetések  vonhatók  le.  Szerinte  a  „Székely  családnév  igazolja,  hogy abból  az  erdélyi

székely nemzetből való volt, mely a rovásírást ismerte.”324

A korpusz következő emlékei Szamosközy István (1570–1612) erdélyi humanistához

kapcsolódnak. Szamosközy felsőfokú tanulmányait Padovában végezte,325 it adta ki egyetlen

életében megjelent művét a dáciai feliratos emlékekről.326 Nagy Levente egyetemi tankönyv-

320 Uo., 78—79.
321 Gévay Antal,  Urkunden und Actenstücke zur Gesichte der Verhältnisse zwischen Österreich,  Ungern und der

Pforte im  xvi.  und  xvii.  Jahrhunderte.  Aus Archiven und Bibliotheken.  Zweiter  Band.  Gesandschafen König
Ferdinands  i und Sultan Suleiman  i.  1532–36., Wien, 1841.;  Verancsics Antal  Összes  munkái,  i—ii,  Szalay
László kiad., Bp., MTA, 1857.

322 Sebestyén, A magyars, i. m., 79.
323 vö. Horváth Iván, A székely rovásírás és a latin–magyar ábécé = A magyar irodalom történetei , i. A kezdetektől

1800-ig,  főszerk.  Szegedy-Maszák Mihály,  Bp.,  Gondolat,  2007,  36—48.;  htp://villanyspenot.hu/?
p=szoveg  &  n=129353  . (letöltés: 2014. 10. 07.)

324 Sebestyén, A magyars, i. m., 80—81.
325 Kulcsár Péter szerk., Humanista történetírók, Bp., Szépirodalmi, 1977, 1123.
326 Stephanus  Zamosius,  Analecta lapidum vetustorum et nonnullorum in Dacia antiquitatum; ad generosum et

illustrem Dominum Volfgangum  Kovachocium, Regni Transsyluaniae Cancellarium summum Patavii,  apud

78

http://villanyspenot.hu/?p=szoveg&n=12353
http://villanyspenot.hu/?p=szoveg&n=12353
http://villanyspenot.hu/?p=szoveg&n=12353
http://villanyspenot.hu/?p=szoveg&n=12353


fejezete Szamosközyt kora kiemelkedő történetírójának mutata be, aki nyugati peregrinációja

során társaihoz hasonlóan – még ha a „jegyzetelést és az anyaggyűjtést” olykor magyarul is

végezte – latinul írt, hogy „a nyugat-európai tudós-politikus olvasók tájékoztatásának” is eleget

tehessen.327 Összegyűjtöt történeti vonatkozású munkáit Szilágyi Sándor adta ki.328

Sebestyén könyvében Szamosközy önálló fejezetet kapot, találkozhatunk a régiségek

iránt érdeklődő utazóval és a politizáló, erdélyi humanista íróval. Előbbi a frenzei rovásírásos

könyv leírásában, utóbbi a kézirat latin szövegébe iktatot rovásjeles titkosírásában ismerhető

fel.

Szamosközy az  Annalecta  lapidum lapjain  a  székelyek írását  bemutatva  számol  be

arról, hogy Firenzében „ezen írásmódnak egész kötetre menő nagyon régi példája maradt fenn

máig Etruria nagyherczegének könyvtárában [...], valóban csodálatraméltó s egész Európában

ismeretlen írásjelekkel, a könyv lapjai nincsenek levélírás szerint mindkét oldalon, hanem csak

az egyiken beírva, miért a papir fnomsága következtében minden betű annyira átlátszik, hogy

a  hátlapon  éppen  olyan  jól  el  lehet  olvasni,  mint  az  első  lapon.  A  kötetben  nem  ma  is

használatban levő lenpapir, hanem nílusi papyrus van, tollal sincs írva, hanem nyomtatva van

és benne az összefüggő sorok — συστοιχίαι — lefelémenöleg külön vonalakkal vannak az üres

közökben egymástól elválasztva. Nemcsak ezek az írásjelek, hanem az egész kódex is annyira

magán viseli a nagy régiség minden jegyét, hogy az európaiak már felhagyhatnak a nem rég

feltalált  ólombetüs  könyvnyomtatás  dicséretével,  minthogy ez a könyv,  melyet  századokkal

ezelőt, a mai világ szemében ismeretlen betűkkel nyomatak, kiáltóan hirdeti, hogy ennek a

mesterségnek a szkythák voltak feltalálói.”329

Legutóbb  a  történetíróknak  a  székely  írással  kapcsolatos  írásaival  összefüggésben

Komlóssy  Gyöngyi  foglalkozot a  frenzei  könyvvel.  Székely  írásos  kéziratai  függvényében

Komlóssy  kizárta,  hogy „más karaktereket,  mondjuk a  kínaiak jeleit  keverte  volna  össze  a

magyar  rovásírással”.  Szamosközy  írásán  kívül  a  különös  könyv  mellet pedig  „már  csak

egyetlen  bizonyítékunk”  van,  Johannes  Antonius  Maginus  (1555–1617)  egy  159[6]-ban

megjelent munkája.330 Komlóssy hangsúlyozta, hogy Medgyesi Töppelt Lőrinc (†1670) a  xvii.

Laurentium Pasquatuin, 1593.  (RMK iii, 835)
327 Nagy Levente, História, emlékezet, önvallomás. 1593: Az erdélyi magyar történeti- és emlékirat-irodalom a 16-18.

században = A magyar irodalom történetei, i.  A kezdetektől  1800-ig,  főszerk.  Szegedy-Maszák Mihály,  Bp.,
Gondolat, 2007, 363—374, it: 369—370.

328 Szamosközy István Történeti munkái 1566–1603, i–iv., kiad. Szilágyi Sándor , Bp., MTA, 1876–1880.
329 Sebestyén, A magyars, i. m., 83. A latin eredeti Uo.
330 Komlóssy, Ősis, i. m., 531—533. Komlóssy (akárcsak korábban e sorok írója), amint arra Balázs Debóra 

felhívta a fgyelmet, Sebestyén után pontatlanul közli a könyv megjelenésének évszámát, ld. BALÁZS Debóra, 
Szamosközy István frenzei székely írásos könyvéről, ItK, 121(2017)/2, 217–228. Giovanni  Antonio Magini  
vonatkozó könyvének pontos adatai : Johannes Antonius Maginus ed., Geographiae Universae tum veteris tum 
novae absolutissimun opus duobus voluminibus distinctum, In quorum priore habentur Cl. Ptolomeai Pelusiensis 
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század derekán nem találta a frenzei különlegességet: „De Szek-heliis nihil addam, quam illud

Magini, in Geogr. sub. Trans. ubi aferit in Bibliotheca forentina superesse librum Scythicis

lituris  conscriptum.  Ego  vero  Florentiis  in  conclaui  publicae  Bibliothecae  Magni  Ducis

Hetruriae, sollicite omnes libros versitaui meo tamen frustratus discessi.”331 Komlóssy szerint a

könyvet „azóta sem láta senki”.332

Szilágyi Sándornak köszönhetően tudunk két másik székely írásos szövegről, ezeket

azonban  Szamosközy  nem találta,  hanem maga írta.  Az  egyik  egy  Gálf Jánosról,  Báthory

Zsigmond 1593-ban meggyilkolt nevelőjéről írt és fele részt kitörölt feljegyzés. A másik egy

latin vers, amit ii. Rudolf császár ellen fogalmazot. Sebestyén hiába közölt hasonmást, az nem

kivehető.  A szöveg csak gyakorlot flológusok számára,  az  eredeti  példányon,  vagy magas

felbontású színes fényképen olvasható. Az áthúzások sötétebb tintával készültek és árnyalati

különbséget őriztek meg. 333

Horváth  Ivánnal,  Harangozó  Ádámmal,  Németh  Nikoletel  jegyzet előzetes

közleményünk bevezetőjében Szamosközy székely írásos kéziratai kapcsán több észrevételt is

megfogalmaztunk. A Gálfval kapcsolatos forrást (hála az ELTE Egyetemi Könyvtárának) színes

hasonmásban  közreadtuk,  így  már  a  Sebestyén  által  megfogalmazot gondokat  leküzdő

fényképhasonmás  is  hozzáférhető.334 A  Szamosközy-kéziratok335 erényének  tartotuk,  hogy

azok gyakorlati alkalmazásból származnak, ami lehetővé teszi a használat elemzését, továbbá,

hogy nem másolatokról, hanem autográf kéziratról van szó.336 Ugyanakkor nem feledtük, hogy

a latin nyelvű szövegen a grafémák „pontos hangjelölési képességét” nem mérhetjük. A szöveg

kis terjedelme miat (s mert csak a kényesebb részeknél használt székely betűket) a magyar

nyelvű szöveget sem tarthatjuk mennyiségi következtetésre alkalmasnak. Az így is kiderült,

hogy Szamosközy nem élt a székely írás korábbi ábécéiből ismert összes lehetőséggel. A latin

betűs magyar helyesírási gyakorlatban előforduló módon, az [ɲ] hangot ni jelek összetételével

oldota meg (anniaual, aszoniodis). Az [s] hangot, bár arra külön jegyet is használhatot volna,

a kancelláriai  helyesírás betűkapcsolatához hasonlóan az  s+z jelek összetételével kivitelezte.

Geographicae enarrationis Libri octo: Qorum primus,qui praecepta ipsius facultatis omnia complectitur, 
commentariis uberrimis illustratus est a Io. Antonio Magino Patavino, in secundo volumine insunt Cl. Ptolomei 
antiquae orbis tabulae XXVII ad priscas historias intelligendas summe necessarie. Et tabule XXXVII recentiores, 
quibus universi orbis pictura, Venetiis, 1596.

331 Laurentius Toppeltinus de Medgyes, Origines et occassus transsylvanorum, Lugduni, 1667, 70–71.
332 Komlóssy, Ősis, i. m., 533.
333 Sebestyén, A magyars, i. m., 87—90.
334 Horváth, Harangozó, Németh, Tubay, i. m., 80.
335 Szamosközy magyar nyelvű titkosírása az ELTE Egyetemi Könyvtárban található, jelzete: B2 LEO 1358, 55v. 

Szamosközy latin nyelvű titkosírás ugyanot, jelzete: B2 LEO 272, 41v.
336 Uo., 78.
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Gálf nevét a  e rovásjellel  írja (ezt  használta a latin szöveg g betűjeként is).  Az [u] és [v]

hangértékét nem különböztete meg, a  v jelet szerepelteti [u] hangértékkel is, emellet a [ʒ]

hang székely betűjét ugyanakkor ismeri és használja is.337

A korpuszban a következő emlékek Telegdi Rudimentája és az Énlakai Felirat. Utóbbi

A maear rovásírás hiteles emlékei korpuszának egyetlen eredeti  helyén megmaradt feliratos

emléke.

Az emlék bemutatása a néprajztudós korábbi  könyvében olvashatónál  részletesebb.

Emlékeztetőül álljon it Sebestyén fejezetének vázlata. A felirat azonosításáról Szabó Károly

előzetes közlése338 után Orbán Balázs számolt be Székelyföld-leírásában.339 Orbán volt, aki egy

tanulmányútja  során az  Udvarhely-vármegyei  kis  unitárius  községben,  Énlakán,  a templom

mennyezetének egyik kazetájára festet, székely betűkkel írt feliratra bukkant. Ahogy arról

szintén a mennyezeten, ám latin betűkkel és latin nyelven írt felirat tudósít, a törökök által

1661-ben felgyújtot templom boltozatát  1668-ban pótolták,  ekkor  készült  a  díszes  kazetás

mennyezet  is,  Musnai  György  (a  latin  feliratban  Georgius  Muznai)  munkája. 340 Sebestyén

könyvében a Szabó és Orbán közreadta latin feliratok fordítását is közölte: „Ezt az egyházat,

mely  a  kegyetlen  tatárok  dúló  kezei  által  1661-ben  hamuvá  let s  a  jenlakai  és  martonosi

lakosok  jótéteményéből  és  isten  [sic!]  iránti  kegyes  buzgóságából  az  egy  igaz  isten  [sic!]

tiszteletére  mennyezetel  befedetet, festői  mesterséggel  díszesiti  1668-ban Muzsnai  György,

Árkosi János lelkipásztorsága idején.”341

Sebestyén összefoglalta a jelsor átírásával  kapcsolatos felvetéseket. A felirat  átírása

Orbán könyvében is megjelent, ám azt nem ő, hanem Orbán első híradását (1864 márciusát)

követően Szabó Károly készítete el.  Az első két közlés, előbb a Koszorú lapjain  Az enlakai

eeház ős székely betűkkel írt felirata címen, aztán a Budapesti Szemlében látot napvilágot. 342

Szabó  megfejtése:  „Georgyius  Musnai.  Csak  egy  az  Isten.  Deut(eronomium)  vi”.343 Szabóét

számos megoldási próbálkozás követe, így Nemes Ödön, Fischer Károly Antal, Désy Ferenc, a

csaló Tar Mihály, Debreczeni Miklós tet kísérletet a felirat megfejtésére. Sebestyén a megfejtés

dolgában nem foglalt állást.

337 Uo., 82—83.
338 Szabó, Az enlakai, i. m.
339 Hasonmás kiadása:  Orbán Balázs,  A Székelyföld leírása I—II. Történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei

szempontból,  Szekszárd, Babits k., 2002, 123—124.
340 Orbán Balázs,   A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból,  i, Pest, 1868,

123—124.
341 Sebestyén, A magyars, i. m., 118.
342 Szabó Károly, Az enlakai egyház ős székely betűkkel irt fölirata, Koszorú, 2(1864)/22, 522—523. 
343 Sebestyén, A magyars, i. m., 119.
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Azóta is több tanulmány látot napvilágot az Énlakai Feliratal kapcsolatban. Szerzőik

Sebestyénnél  sokkal  tovább  nem  jutotak.  A  legterjedelmesebb  Ferenczi  Sándor  Az  énlaki

rovásírásos felirat című füzete.344 Ferenczi mutata be legrészletesebben az emléket. Minden jel

esetében elvégezte a összehasonlítást a hozzáférhető források megfelelő jeleivel.  Részletesen

érvelt  az  általa  helyesnek  vélt  olvasat  mellet. A  szerző  nevét  Muzsna  anyakönyveinek

statisztikai,  névtani  vizsgálatának  fgyelembevételével  Dakónak  határozta  meg.345 A

hozzáférhető  adatokból  a  család  történetét  is  igyekezet pontosan  bemutatni.  Az  írásjelek

flológiai  elemzése révén megállapítota:  az Énlakai  Felirat  biztosan nem Telegdi  ábécéjéből

származik és különbözik kora kéziratos székely jeleitől. Ferenczi szerint amikor Musnai Dakó a

székely  írást  megtanulta,  „akkor  nemcsak  a  református  teológusok  és  kevesen  mások  is

használták titkosírás gyanánt vagy különcködésből a rovásírást”, hanem a Székelyföldön még

élt  a  gyakorlata.346 Musnai  László  Rovásírásos  emlékeink című  tanulmányában  különböző

(főként történeti) okokból nem fogadta el a Ferenczi által megnevezet szerzőt. Musnai László

valószínűbbnek tartota, hogy a feliratot református személy készítete,347 talán az „1641-ben

eltávolítot Musnai György rovásíró”, noha azt sem zárta ki, hogy „más is lehet az.” 348 A felirat

megfejtéséhez  röviddel  Musnai  után  Ferenczi  Sándor  fa,  Ferenczi  Géza  is  fűzöt

megjegyzéseket.349 A  felirat  készítőjével  kapcsolatban  Benkő  Elek  és  Ughy  István

Székelykeresztúr és környékének kályhacsempéit bemutatva egy székelyszentmihályi máztalan

csempe  (1637)  hiányos  felirata  alapján  azt  feltételezték,  hogy  az  valamilyen  kapcsolatban

lehetet az Énlakai Felirat készítőjével, akár a csempe létrejötében is szerepe lehetet.350

A maear rovásírás hiteles  emlékei közt az utolsók, amikről  Sebestyén 1915-ben írt,

Kájoni  János  (1629–1687) ferences  áldozópap  székely  írásos  feljegyzései.  Kájoni  volt  a

csíksomlyói  ferences  nyomda  alapítója,  az  első  ot kiadot nyomtatvány, 351 a  Cantionale

Catholicum (RMK  i 1188 = RMK  ii 1376) összeállítója.352 Humanista muzsikus,353 megírta az

344 Ferenczi Sándor, Az énlaki rovásírásos felirat, Cluj, Minerva, 1936.
345 Uo., 48.
346 Uo., 77—78.
347 Musnai szerint a település lakói 1640 után többségükben reformátussá letek.
348 Musnai László, Rovásírásos emlékeink, MNy, 63(1967)/1, 73—76, 75.
349 Ferenczi Géza, Kiegészítések az énlaki rovásírásos felirat megfejtéséhez és Musnai Dakó Györe tevékenységéhez ,

Keresztény  Magvető,  77(1971),  200–205. ;  Uő.,  Kiegészítések  az  énlaki  rovásírásos  felirat  megfejtéséhez,  A
Székelykeresztúri Múzeum Emlékkönyve, Csíkszereda, 1974, 271–281.

350 Benkő Elek, Ughy István, Székelykeresztúri kályhacsempék, Bukarest, 1984, 74.
351 Bánfi Szilvia,  A Kájoni  János alapítota csíksomlyói  ferences  kolostori  nyomda felszereléséről ,  Csíki  Székely

Múzeum évkönyve, 2010, 103–141.
352 Karácsonyi János, Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig, ii., Bp., MTA, 1924, 243—246.
353 Benkő András,  Kájoni János, a humanista muzsikus, Korunk, 1981/11, 819–823.; A Kájoni-kódex fakszimile

kiadása:  Saviana Diamandi ed.,  Codex Caioni  (facsimile),  Papp Ágnes közrem., Bucureşti, Editura Muzicală,
1993  (Musicalia Danubiana 14/a). ; A kódex modern átirata és irodalomjegyzéke: Uők., Codex Caioni saeculi
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erdélyi  ferences  kusztódia  történetét  és  számos  oklevelet  egybegyűjtöt.354 Bár  szülei

görögkeleti  vallásúak voltak és magát  román (vlachus)  származásúnak vallota,355 a  magyar

nemzet  ügye  iránt  igen  elkötelezet volt,  ahogy  azt  Tüskés  Gábor  és  Knapp  Éva

irodalomtörténészek  hangsúlyozták,  a  Cantionale több  éneke  a  „Patrona  Hungariae  és  az

országfelajánlás motívumát összekapcsolja a törökellenesség és a rekatolizáció gondolatával”.356

Színes érdeklődősét példázza a kézirataiból megmaradt két székely írásos feljegyzés is.

Az  egyik  Telegdinek  egy  másolata,  ami  így  Kájoni  közvetítésével  jutot Horváth  Benedek

piarista hagyatékán keresztül annak rendtársához, Hájos Istvánhoz.357 Ahogy Telegdi munkája

nem maradt a református közösség belügye, úgy Kájonié sem a ferenceseké. A népi művelődés

iránt  tanúsítot érdeklődése  nemcsak  a  gyógynövényes  könyvében,  népének-gyűjtésében,

hanem egy Telegdi betűsoránál régibb ábécé felkutatásában is teten érhető. Hájos a székely

ábécé három változatát összegző jeltáblájának középső darabja Kájoni „régi ábécéje”, a Telegdi-

rudimenta marosvásárhelyi, romlot változatára visszavezethető jelsora és Bél Mátyás ábécéje

közöt.358 Az  autográf  kézirat  elveszet. Kájoni  János  Telegdi  másolatát  –  amint  arról  fr.

Losteiner  Lénárd  (1744–1826)  ferences  történetíró  Chronologia  Topographico-Chorographica

című munkájában tudósít359 – gyalakutai Lázár Imrétől360 kapta. Ezt olvasta ki Hájos kérésére

Blahó Vince ferences szerzetes is a csíksomlyói kolostor Historia Domusából. Horváth Benedek

a szárhegyi kolostor könyvtárának egy Kájonitól származó teológiai kéziratában két helyen

xvii.  (transcriptiones), Bp., MTA, 1994 (Musicalia Danubiana 14/b).
354 Kájoni János, Fekete könyv. Az erdélyi ferences kusztódia története Kájoni János kézirata 1684 ,  Monok István,

Keserű Bálint szerk,  Madas Edit,  Szovák Kornél ford., Szeged, Scriptum, 1991 (Adatár  xvi–xviii. századi
szellemi mozgalmaink történetéhez 31.).

355 Sebestyén, A magyars, i. m., 123.
356 Tüskés Gábor, Knapp Éva, Az eeházi irodalom műfajai a 17–18. században, Bp., Argumentum, 2002 (MTA ITI

Irodalomtörténeti füzetek, 151.), 39.
357 Sebestyén, A magyars, i. m., 125—129.
358 Uo., 130.
359 Losteiner Leonárd, Chronologia Topographico-Chorographica seu Sub specie Annuae Felicitatis et Calamitatis 

Provinciae Transilvanicae et Siculiae Descriptio pervetusti Monasterÿ Csik Somlyoviensis ad Beatam Virginem 
Visitantem In Feriis Philosophicis jussu Admodum Reverendi P. Martini Péterf Ord. Min. Strict. Obs. Refor. 
Almae Provinciae Proto-Regis Hungariae S. Stephani in Transilvania Praedicatoris, Sacrosanctae Teologiae 
Lectoris Generalis etc. nec non Actualis Ministri Provincialis edita, ac Venerationi Magnae Dominae in 
Taumaturga Csikiensi Auxiliatrici contra Haereses dicata a P. Fratre Leonardo Losteiner Preafatae Provinciae et 
Instituti AA. LL. et Philosophiae Lectore Ordinario Anno a Partu Virgineo m dcc lxxvii., Kolozsvár, 1776—1777. 
Az autográf kézirat megtalálható a Csíki Székely Múzeumban, jelzete: A V 7/5254. vö. Muckenhaupt 
Erzsébet, A csíksomlyói ferences könyvtár kincsei. Könyvleletek 1980—1985, Bp., Kolozsvár, Balassi–Polis, é.n. 
[1999], 102.
Losteiner kéziratát kivonatolta és magyarra fordítota Dr. Endes Miklós: Dr. Endes Miklós, „Losteiner Leonard 
latin nyelvű művének a kultusz miniszterium megbízásából kivonatolt és magyarra fordítot kéziratos, és gépelt 
példányai. Függelék: A hun-magyar kapcsolatok a kínai évkönyvek és történet világában.”. Megtalálhatók az 
OSzK Kéziratárában, jelzete: Fol. Hung. 2101. Losteiner munkájáról ld. továbbá: Pap Levente, Losteiner 
Leonárd és Chronologiája = Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon, 
Békes Enikő, Kasza Péter, Lengyel Réka szerk., Bp., MTA BTK ITI, 2015 (Convivia Neolatina Hungarica, 1), 
149—156.

360 Lázár Imre személyével kapcsolatban Zsupos Zoltán révén pontosabb adatokkal rendelkezünk, l. a 15.3. 
fejezetben.
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talált  székely írásos bejegyzést.  Az elsőt (Telegdiét)  a 46.  oldalon, a második a „287.  lapról

íratot le szóról szóra azzal az utolsó két jeles mondással egyetemben, melyek magyar betűkkel

voltak irva, ezeknek értelmezését latin betűkkel én csatoltam hozzá, ezen kivül semmit hozzá

nem téve és el sem véve.” Sebestyén ezt úgy értelmezte, hogy a közmondások latin magyarázat,

megfejtés nélkül álltak, így a szöveg megfejtése Horváthtól származik.361

A székely betűs szöveg több karaktere eltér az ábécében szereplő jelektől. Hiányzik a

cs, e, j, ly, ak, n, sz, v és zs jegye; a ty nincs megnevezve, e jel a [ɡ] fonémát, a jelsor helyesen

feltüntetet c jegye a felirat  szövegében a  [ʧ]  fonémát jelöli.  Sebestyén a következőképpen

fogalmazot: „Mi annak idején a  h, ő, u, z  jegyek elütő formáit újabb jelenségnek tartotuk,

mert bátorító adat hiányában gondolni sem mertünk arra, hogy ami elütő, az a meglevőnél

esetleg  régibb  és  eredetibb  is  lehet.  Azóta  előkerült  a  bolognai  középkori  emlék  s  benne

megtaláltuk Kájoni ő, u és r betűjét; az 1515-ki konstantinápolyi feliratban megvan a z betűje,

Szamosközy  pedig  aligha  Kájoni  g-jével  nem  írta  le  Gálf nevét.” 362 A  Kájoni  betűinek  a

Marsigli-féle emlék jeleivel való hasonlósága it van leírva először a szakirodalomban.

E  betűk  hasonlóságaira  Ferenczi  Sándor  is  felfgyelt.  Rovásírásunk  r  jeee című

tanulmányában  (1939)  a  székely  jelek  változatait  elemezte,  legalaposabban  az  r írásjel

variánsait ismertete. Megállapítja, hogy az „r jelölésére a  xvi. század végéig – eltekintve a

rovásnaptártól – kizárólag a H alakú jegyet használták, a / [alakút] ellenben sohasem”. 363 A

rovásírásos  naptárral  kapcsolatban  megjegyezte,  hogy  következtetéseit  „viszont  igen

nyomatékosan ellenzi az, hogy a / jel megvan a rovásnaptárban is, a rovásnaptár pedig – amint

Németh  Gyula  írja  –  »a  xv.  szd  utolsó  évtizedeiből  származik.  Fiatalabb  nem  lehet,  mert

írástörténeti  okokból  határozotan  az  alább  tárgyalandó  csíkszentmihályi  (1501) és

konstantinápolyi (1515) emlékek közé kell helyeznünk.« […] Minthogy azonban a másoló nem

túlságosan gondosan másolt […] sok helyen belevétet és hibázot, mivel továbbá Németh is

elismeri,  hogy  talán  hárman  is  másolták,  illetve  javítoták  és  ezeknek  az  utólagos

bejegyzéseknek  az  írója  meg  »az  írást  a  későbbi  fejlődési  fokán  ismerte«,  a  rovásnaptár

vallomását nem merem perdöntő bizonyítéknak tekinteni.”364

Ferenczi  a  székely  írásos  naptár  létrejötének  nem  a  másolás  időpontja  jelentete

tényleges terminus ante quemet tekintete, hanem a Németh Gyula (1890–1976) kikövetkeztete

1501–1515  közöti éveket.  Ennek  következtében  írta,  a  merészebb  lehetőségeket  elvetendő:

„Úgy vélem, hogy a nélkül, hogy a rovásnaptár általánosan elfogadot magas korát kétségbe

361 Sebestyén, A magyars, i. m., 127.
362 Uo., 131.
363 Ferenczi Sándor, Rovásírásunk r jeee, Erdélyi Múzeum, 44(1939)/2, 179–198, it: 192.
364 Uo., 194.
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vontam  volna,  mégis  elegendő  számú  s  eléggé  nyomós  érvvel  mutatam reá  arra,  hogy  a

rovásnaptárba meglehetősen késői,  xvii.  század első feléből eredő részletek is kerültek bele,

vagyis  egyáltalán semmi sem akadályozza,  hogy – amint  az  említet néhány rovásjegynek

feltétlenül késői alakja van meg benne – a mi esetünkben ne legyen szabad feltennünk azt,

hogy az eredeti  xv. századi rovásnaptárban valóban még a teljes H=r jegy szerepelt és az r=/

jelnek a rovásnaptárban való megléte még nem bizonyítja egyszersmind az r=/ jegynek korai,

xv.  századi  voltát  is  és  a  rovásnaptárbeli  példaitól  még  nyugodtan  elfogadhatjuk  előbbi

következtetésemet,  hogy  tulajdonképpen  Telegdi  nem  szabatos  fogalmazású  szabálya

teremtete meg és terjesztete el a megrövidítet r-nek önálló betűként való használatát.” 365 De

az is lehet, hogy Kájoni székely karakterekkel írt szövege és a Marsigli által lemásolt naptár

időben közelebb vannak egymáshoz. Erre a feltevésre még vissza fogunk térni.

It említjük meg, hogy Sebestyén könyvére félszázaddal Vértes O. András (1911–1997)

is foglalkozot Kájoni betűivel. Két rövid közleményében a [ʒ] fonéma (nála „ž mássalhangzó”)

latin betűs hangjelölését tárgyalta.366 Kájoni a [ʒ] fonémát a x grafémával jelölte, ahogy Telegdi

Rudimentájának marosvásárhelyi  másolata  is.  Révai  pesti  rézmetszője  Sebestyén szerint  it,

hogy „Kájoni  tévedését  leleplezve – nem az X hangzóértékével  helyetesítete”.367 Vértes  O.

András szerint bizonyos, hogy Kájoni „nem tévedésből használta az x-et a ž megfelelőjeként”.

Szerinte a [ʒ] fonémának ekkor (xvi–xvii. században) nem volt bevet jele, példaként említete,

hogy míg Miskolczi Csulyak a zs grafémát használta, addig Telegdi Rudimentájának giesseni és

fogarasi másolatában „ss-t írtak”. Ennek mintáját Verancsics ötnyelvű szótárában látja, amiben

„a mai zs betű megfelelője többször x, illetőleg X, pl Rox, Xeb, Xomancz” jelenik meg.368

A Kájoni János örökségéből származó emlékekkel  A maear rovásírás hiteles emlékei

korpuszának végére értünk. Van a monográfának egy további fejezete, amely a székely írás

rendszerét (íróeszközét, sorvezetését, a magánhangzók kihagyásának, „ugratásának” rendjét)

valamint rokonságát, rokonításait mutata be (az ógermán rúnákkal és főként az ótörök írással).

Sebestyén az írásban nagyrészt korábbi könyvét használta vezérfonalul. Végül kísérletet tet a

székely  írás  egyetemes  írástörténetbe  illesztésére,  amiben  Nagy  Géza  későbbi  írására

támaszkodot.

Sebestyén Gyula könyvének megjelenése után is közölt tanulmányokat. Ezek azonban

365 Uo., 196.
366 Vértes O. András, Kájoni x betűje, MNy, 62(1966)/4, 461—2.; Uő, Az erdélyi x betűről, MNy, 66(1970)/2, 214—

215.
367 Sebestyén, A magyars, i. m., 130.
368 Vértes, Kájonis, i. m., 462.
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már inkább átekintések, összegző dolgozatok voltak, előbb az írás eredetével foglalkozot,369

majd a székely írás „hitelességének” bebizonyítását összegezte.370

Kutatástörténeti  érdekesség,  hogy  Németh  Gyula  nyelvésznek,  aki  a  székely  írás

irodalmának Sebestyénhez hasonlóan kimagasló alakja volt, az írásrendszerrel kapcsolatos első

cikke  éppen  A  maear  rovásírás  hiteles  emlékeiről  írt  recenzió.  Németh  komoly  kritikát

fogalmazot meg a kötetel kapcsolatban, személyeskedéstől sem mentes bírálatában a könyv

talán legkevésbé lényeges részeit, a néprajztudósnak az írás eszközeivel és a jelek lehetséges

eredetével kapcsolatos okfejtéseit támadta.371 Sebestyén válaszában sértet hangon utasítota el

a fatal nyelvész kommentárjait.372

1.3. Az emlékek korpuszának bővülése

1.3.1. A Bögözi Felirat

Majd két évtizeddel Sebestyén könyve után, Jakubovich Emilnek köszönhetően került

meg az azóta is legkorábbinak mondható kéziratos emlék, a Nikolsburgi Ábécé. Nem ez volt az

egyetlen  újdonság,  ami  a  nagyszerű  nyelvész  révén  került  a  tudományos  köztudatba.

Jakubovich ugyanis még 1931-ben, vagyis néhány évvel az ábécé megkerülte előt, a Magyar

Nyelv  hasábjain  tudósítot egy  feliratos  emlékről,  a  Bögözi  Feliratról, 373 amit  egy  évvel

korábban Szigethy Béla mutatot be röviden az Erdélyi Múzeum lapjain. 374 Szigethytől tudjuk,

hogy Bögöz (Udvarhely vm.) református templomának vakolata alól két, eltérő időben készült

freskó került elő. 1904-ben, nem sokkal azután, hogy a freskókat Huszka József (1854–1934) és

Csehély  Adolf  (†1904)  megtisztítota,  lefényképezte  és  közzétete,375 a  falat  újravakolták  és

lemeszelték.  Ez  nem  bizonyult  tartósnak,  a  '20-as  években  repedezni  kezdet. Szigethy  a

vakolatot Kassay F. Pállal (a helyi lelkipásztor jóváhagyásának birtokában) újra megbontota.

Ekkor  látot meg  „hat  róvásírásos  betűt  az  alsó  képsor  Krisztus-alakjának  bal  alsó

369 Sebestyén Gyula, A magyar rovásírás eredetéről, NyK, 45(1917-1920), 292—302.
370 Uő.,  Miként  bizonyosodot be  a  székely  rovásírás  hitelessége?  =  Emlékkönyv  a  Székely  Nemzeti  Múzeum

ötvenéves jubileumára, Csutak Vilmos szerk., Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, 1929, 244—251.
371 Németh Gyula, Dr. Sebestyén Gyula: A magyar rovásírás hiteles emlékei, EPhK, 40(1916), 560—570.
372 Sebestyén Gyula, Válasz Németh Gyulának, EPhK, 40(1916), 668—675.
373 JAKUBOVICH Emil, A bögözi székely rovásbetűs felirat, MNy, 27(1931)/3—4, 81—84. 
374 Szigethy Béla, Rovásírás a bögözi freskón, Erdélyi Múzeum, 35(1930), 368–369.
375 Huszka József, A bögözi falképek, Archeológiai Értesítő, 1898, 388—393. ; Csehély Adolf, A bögözi falképek 

üeében, Archeológiai Értesítő, 1899, 94—95, 301—302. ; Huszka székelyföldi kutatásairól ld. Jánó Mihály, 
Huszka József székelyföldi falképkutatásai, doktori értekezés, 2010. Jánó doktori téziseinek hálózati 
elérhetősége: htp://doktori.btk.elte.hu/art/janomihaly/tezis.pdf  (letöltés: 2014. 10. 04.).
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mandorlarészén”,  a  (még  reformáció  előt renovált)  freskóra  vörös  krétával  írva.  A  felirat

gyengén, de Huszka felvételein is látszik.376

A feliratot (Marsigli  est ligatúrája alapján) „Atyai Estván”-nak olvasta és a kiolvasot

nevet  a  felirat  szerzőjének tekintete.  Szigethy nem datálta  pontosan,  hogy a  felirat  mikor

készült,  hanem  a  keletkezés  lehetséges  idejeként  viszonylag  tág  intervallumot  jelölt  ki.  A

terminus post quem tulajdonképpen a freskók elkészülte, a terminus ante quem pedig a templom

református  birtokbavétele  az  1580–1600  évek  közöt. Egy  Szabó  Károly  közzétete 1536-os

oklevélben bukkant rá egy bizonyos Atyai Balási Istvánra, s mivel szerinte „valószínű, hogy a

két  Atyai  István  egy  személy”,  ezért  a  felirat  keletkezését  végső  soron  az  1530-as  évekre

becsülte.377

Jakubovich elfogadta Szigethy érvélését, miszerint az oklevélbeli Atyai Balási István

nevének  középső  tagja  az  illető  atyját  jelölhete,  ugyanakkor  Szigethy  nézeteit  mégsem

verifkálta  egészében.  Az  ötödik  jelet  (a  ligatúrát)  szerinte  ugyanis,  ha  „három  betű

összerovásának  vesszük”  csak „Esatn”  vagy „Esátn”  formában olvashatjuk.  Vagyis  Szigethy

megoldását akkor fogadhatjuk el, ha azt feltételezzük, hogy a felirat készítője hibásan írta le a

saját nevét. A Marsigli-féle naptár tapasztalata alapján elmondható, hogy a személynév írására

akár egy igen összetet jelet is alkalmazhatak. De Jakubovich azt is hangsúlyozta, hogy „még a

legkombináltabb  összerovásban  is  megtaláljuk  a  jegyek  helyes  sorrendjét”.378 Jakubovich  a

feliratot Atyaistennek („atya-isten”) olvasta, a ligatúrát egy s és egy „Y alakú” t összerovásának

vete és  elképzelhetőnek tartota,  hogy az  a  freskó  készítője  számára  készült  utasítás,  ami

szerint  „Krisztus  Urunk helyet a  kívánt  helyre  az  Atya Isten képét  fesse”. 379 Dolgozatában

Szigethy után megjegyezte az Énlakai Felirat közelségét. Egyetérthetünk vele, hogy a Bögözi

Felirat jelentősége ismertetésekor abban állt, hogy az az addigi egyetlen „[e]redetiben s nem

másolatban vagy papiroson fennmaradt, epigrafkus emlék”.380

It tartjuk  fontosnak  megjegyezni  egy,  a  felirat  keletkezésével  kapcsolatos

észrevételünket.  Az  idézet szerzőket  a  leírásán  túl  nem  foglalkoztata a  felirat  technikai

kivitelezése. A Nikolsburgi Ábécé címe szerint a székelyek betűiket fába vésték:  sculpunt vel

cidunt in lignis. Ez a felirat viszont krétával készült. De miért irkáltak bele a freskóba krétával?

Feltételezésünk szerint a freskó készítője írhata oda a jeleket. Az elképzelés ugyan bizonyításra

szorul,  de  a  freskó  feliratozásának  aktusa  mindenféleképpen  elgondolkodtató.  A  felirat  jó

376 Szigethy, i. m., 368.
377 Uo., 369.
378 JAKUBOVICH, A bögözis, i. m., 84. 
379 Uo., 83.
380 Uo., 84.
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eséllyel egy további kivitelezési fázist jelez (adot esetben Jakubovich sejtése szerint az Atya

alakjának helyét). Máskülönben kis valószínűséggel maradhatot volna meg a helyén, amíg az

épület katolikus templomként funkcionált.  A krétával  írt,  minden funkciót nélkülöző felirat

könnyen megsemmisíthető. Ha a felirat a freskó készítőjétől nem független, világossá válhatna,

hogy a felirat miért krétával készült.  Az előkészítés szakaszában a festő jó eséllyel krétával

dolgozot.

1.3.2. A Székelyderzsi Felirat

Nagyjából  a  Bögözi  Feliratal  egy  időben  egy  másik  feliratos  emlék  került  elő  a

Székelyföldről. Közzétételére 1932-ben került sor, vagyis egy évvel Jakubovich előbb említet

dolgozata után. A feliratot a helyi unitárius templom 1929 tavaszán folytatot felújítása során

találták. Balázs András derzsi unitárius lelkész tudósításából tudjuk, hogy a templom külsejét

vakoltaták és meszelteték, amikor „a földtől 1,5 m magasságban a felduzzadt vakolat leverése

alkalmával egy kis ablak körvonalai mutatkoztak”, ezt kibontva került elő egy feliratos tégla. A

lelkész  két  évig  őrizte,  mígnem  megmutathata a  Székelyföldön  néprajzi  kutatóúton  lévő

Szilády Zoltánnak (1878–1947) és két társának. Jakubovich szerint az „emlék felfedezésének

érdeme tehát Szilády Zoltán nevéhez fűződik”.381

A templom bővítésekor befalazot ablaküregből egyetlen tégla került csak elő feliratal,

a többin nem volt hasonló jelölés. Ezt a feliratot sem pecsételték, a szöveget a „még nedves,

lágy állapotban lévő téglára éles eszközzel bekarcolták, s azután kiégeték”.382 Nincsen biztos

megfejtése, a legvalószínűbb olvasata Jakubovich szerint: „Miklós de(r)zsi pap”. Ligatúrái miat

betűzhető  lenne  „Miklós  zsidó  pap”  is,  de  ez  mégsem  valószínű.  A  szombatos  mozgalom

későbbi  fejlemény,  az  unitáriusok  közül  váltak  ki  a  xvi.  század  második  felében.  Van egy

további  lehetőség,  az  apa-pap ('esperes'),  erre  azonban  „egyetlen  adat  sincs  régi

nyelvünkben”.383

Ezt a lehetőséget Pais Dezső (1886–1973) nyelvész vetete fel. Pais – bár adatolni nem

tudta – nem tartota elképzelhetetlennek az apa-pap 'esperes' olvasat lehetőségét és a feliratos

tégla  xiii.  századi,  késő  Árpád-kori  keltezését.384 A  két  cikk  együt különlenyomatként  is

381 Uő., A székely-derzsi rovásírásos tégla, MNy, 28(1932)/9—10, 264—274, it: 265.
382 Uo., 266.
383 Uo., 266—272.
384 Pais Dezső, Derzs apa-pap, MNy, 28(1932)/9—10, 274—277.
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megjelent.385

Jakubovich  Emil  A  székely-derzsi  rovásírásos  tégla című közleményének  van  egy

további  újdonsága.  Lelkesen  számolt  be  róla,  hogy  egy  budapesti  könyvkereskedő  Székely

István (1505–1565) Világkrónikájának386 egy csonka, más lapokkal kiegészítet erdélyi példányát

az OSzK-ban bemutata, benne Telegdi  Rudimentájának minden korábban ismertnél  idősebb

másolatával. A másolatot Rétyi Péter készítete el Fogarasban 1671. május 25-én.387 Ez a másolat

a többinél  nemcsak öregebb,  de a másolat forrásaként használt  Rudimentát  nem kéziratnak

(manuscriptum) nevezi, hanem  opusculumnak (tkp. 'művecske'). Jakubovichnak innét kétsége

támadt  Sebestyén  azon  nézete  felől,  hogy  a  mű  „nyomtatásban  soha  sem  jelent  meg”  és

reményét  fejezte  ki,  hogy  „[v]alami  nagyobb  nyomtatványhoz  kötve  vagy  convolutumban

rejtőzködve még ez az »opusculum« is előkerülhet”.388

A feliratról  közölt tanulmányokon felbuzdulva Pálf Márton (1873– 1936) jelentetet

meg egy népszerűsítő cikket az Énlakai és a Konstantinápolyi Feliratról, az ismereterjesztő írás

végén a bögözi és székelyderzsi leleteket is megemlítete.389

A Székelyderzsi Felirat kutatástörténetének van egy valamivel későbbi, idekívánkozó

mozzanata. 1952-ben Cs. Sebestyén Károly fűzöt megjegyzést a székelyderzsi téglához, amit

Pais Dezső hozzászólásával együt tetek közzé a Magyar Nyelv folyóiratban. 390 Cs. Sebestyén

„mint tapasztalt ásató és középkori építéstörténetel foglalkozó muzeológus” cáfolta, hogy a

téglát  alapító  okmányként  (Pais  felvetése)  a  „korszakban”  helyezték volna  el  a  templomfal

külső  fülkéjében,  szerinte  ha  ilyesmit  készítetek,  az  mindig  alapfalba  került.  Ugyanakkor

nyilvánvaló volt számára, hogy a tégla nem emlékként, hanem „közönségesen faltörmeléknek

került  a  helyére”  és  az  „egy  régebbi  falrészletből”,  talán  az  elbontot régi  szentélyből

származhatot. Cs. Sebestyén Károly határozot állítása továbbá, hogy korát „[e]gyedül csak a

tégla  hosszúság-,  szélesség-  és  vastagság-mérete  dönti  el”,  ezek  pedig  „a  xiii.  századra

utalnak”.391

Pais mellékelt  hozzászólásában felelevenítete a felirat  olvasata és datálása kapcsán

Jakubovich-csal  folytatot vitáját.  A  két  dolgozat  különlenyomatos  kiadására  ezért  mint

„különbéke-lenyomatra”  tekintet. Cs.  Sebestyén  egyetértése  mellet megemlítete,  hogy

385 JAKUBOVICH Emil, A székely-derzsi rovásírásos tégla, Pais Dezső, Derzs apa-pap, Bp., Királyi Magyar Egyetemi
Nyomda, 1932 (Különnyomat a Magyar Nyelv xxviii. évfolyamából).

386 Székely István, Chronica ez vilagnac yeles dolgairol, Krakkó, 1559 (RMNy 156).
387 OSzK Kéziratár, jelzete: Oct. Lat. 678.
388 JAKUBOVICH, A székely-derzsis, 272—274.
389 Pálffi Márton, Az énlaki és konstantinápolyi rovás-betüs felirat, Keresztény Magvető, 66(1934)/4, 217—223.
390 Cs. Sebestyén Károly, A székely-derzsi rovásírásos tégla kora, Pais Dezső utószó., MNy, 48(1952), 86–89.
391 Uo., 87—88.
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elképzelését Németh Gyula összefoglaló munkájában is lehetségesnek tartota. Pais, kiállván a

Cs. Sebestyén által megtámogatot korábbi álláspontja mellet, ötlete jelentőségét főleg abban

láta,  hogy  így  „van  egy  rovásírásos  emlékünk  a  xiii.  századból”  és  hogy  a  „rovásírás

adatolásának ideje ennyivel korábbra tolható, éppen nem közömbös a magyar művelődés- vagy

népiségtörténet szempontjából sem”.392

1.4. Németh Gyula és a székely írás őstörténeti tárgyalása

1.4.1. „A régi magyar írás eredete” és Melich János hozzászólása

A székely írás tárgyalásának az Árpád-kornál is régebbi, őstörténeti kerete Németh

Gyula  turkológus  nyelvésznek  köszönhetően  erősödöt meg,  neki  köszönhető  székely  írás

ősiségével  kapcsolatos  elképzelések  megszilárdítása.  Nagy  Géza  és  Sebestyén  Gyula

rokonságkereső munkái után ő közölt hasonló dolgozatot  A régi maear írás eredete címen.393

Németh Gyula, Nagy már tárgyalt útörő munkáját és Munkácsi Bernát (1860–1937) németül

megjelent cikkét394 saját megfgyeléseivel egészítete ki.

Melich  János  (1872–1963)  nyelvész  saját  bevallása  szerint  Németh  dolgozatának

hatására  szűnt  meg  kételkedni  a  székely  írás  régiségében.  Melich  1925-ös  dolgozatában

elfogadta Németh két alapvetését::  „1. A székely írás az ótörök (köktörök) rúnaírás minden

sajátosságát  megőrizte  egészében  vagy  nyomokban;  2.  Jeleinek  nagy  része  a  „jennyisszeji

köktörök ábécéből való”. Melich tagadta a korábban felvetetet görög származtatást, 395 az [ɛ] és

az  [o]  fonéma rovásjelének  glagolita396 eredete  mellet érvelt.  Úgy  gondolta,  hogy  a  török

eredetű jelkészlet reformja „a Pontus vidékén, a ix. századnál nem későbben mehetet” végbe.

Felvetését maga sem tekintete teljesen kiforrotnak.397

1.4.2. „A magyar rovásírás”
Németh Gyula érdeklődése, több elismerést kiváltó tanulmánya után398 idővel újra a

székelyek írása felé fordult. 1934-ben jelent meg A maear rovásírás című munkája, a Sebestyén

392 Uo., 88—89.
393 NÉMETH Gyula, A régi magyar írás eredete, NyK, 45(1917-1920), 21—44. 
394 Bernhardt Munkácsi, Zum Problem der Szekler Runenschrif, Keleti Szemle, 1914, 225—391.
395 Munkácsi, i. m., 229.
396 Németh  Gyula  a  glagolita  jelekkel  való  egyezés  kapcsán Hódoly  László  dolgozatára  hivatkozik:  Hódoly

László,  A székely vagy régi magyar irás eredete, Pozsony, é.n. [1884].
397 Melich János, Néhány megjegyzés a székely írásról, MNy, 21(1925)/7—8, 153—159. it: 159.
398 NÉMETH Gyula, A honfoglaló magyarság kialakulása, Bp., 1930. (2. bővítet kiadás: Ua., Bp., Akadémiai, 1991.);

Uő.,  A nagyszentmiklósi  kincs  feliratai,  Magyar Nyelvtudományi  Társaság,  1932 (Magyar Nyelvtudományi
Társaság Kiadványai, 30 ).
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monográfája  óta  előkerült  emlékek korpuszának bemutatása.399 De  Jakubovich sem maradt

tétlen  és  egy  évvel  később  megjelent  dolgozatában400 a  legrégibb  ábécék  összehasonlítását

végezte el. A székely írás régészeti bibliográfáját az '50-es években állítoták össze.401

A  maear  rovásírás az  emlékeket  azok  vélt  kronológiai  egymásutánjában  közölte

(Nikolsburgi  Ábécé,  Székelyderzsi  Felirat,  Marsigli-féle  Rovásemlék,  Csíkszentmihályi,

Konstantinápolyi, Bögözi és Énlakai Felirat, Szamosközy rovásírásos szövege, Telegdi és Kájoni

ábécéi), majd az írás sajátosságait tárgyalta, mint a jelek formái, az írás iránya, valamint az ak

(nála:  q)  és  az  eh402 jelek  kérdését.  Az  emlék  bemutatása  során  humanista  történetírók

(Turóczy, Oláh, Verancsics,  Szamosközy) megjegyzéseit  kölcsönözte,  így az írás eszköze,  a

ligatúrák  és  magánhangzók  jeleinek  használatával  esetében.  A  ligatúrákat  rendszerezve,

táblázatban közölte.403 A rovásírás használatával kapcsolatban Németh úgy vélekedet, hogy a

gyakorlati  alkalmazásban a  jelek  összerovása  és  a  magánhangzók  elhagyásának  lehetősége

növelte az írás használhatóságát, de „ezek túlzásba vivése félreértésekre ad alkalmat”.404

Németh elemzése a székely írás jelkészletét a Talasz-völgyi feliratokkal rokonítja. Azt

továbbra is fenntartota, hogy a jenyiszeji feliratok jeleivel nagyobb hasonlóság mutatkozik,

mint az orhoni feliratokéival. A törökök írását a Stein Aurél (1862–1943) orientalista felfedezte

szogd nyelvemlék szaszanida pehlevi írásához405 tartotta a legközelebbinek. Az írást a törökök

szerinte is nyugatról vették át, jeleik végső soron így sémi eredetűek. Németh 16 székely jel

esetében vélt szorosabb hasonlóságot a Talasz-völgyi türk betűkkel.406 Hódoly, Nagy, Sebestyén

és Melich, valamint a saját eredményei alapján többet görög, ill. glagolita eredetűnek tartott. A

gy és ny (további lehetőség szerint a ty) jelét (még ha ezt így konkrétan nem is fogalmazta meg:

részben a  latin  betűképzéshez hasonlóan)  a   d+j,  n+j,  t+j  jelek  összetételéből  származtatta.

Határozott nézete szerint a székely írás a pogány magyarság a kereszténység felvétele előtt

használt ősi írása. Jelkészletével kapcsolatban Németh szerint „majdnem kétségtelen, hogy […]

ismert  alakját  Pontus  vidékén  nyerte”,  ahol  a  magyaroknak  lehetősége  volt  „a  türk  írást

399 UŐ., A magyar rovásírás, Bp., MTA, 1934 (A magyar nyelvtudomány kézikönyve, II/2.).
400 JAKUBOVICH Emil, A székely rovásírás legrégibb ábécéi, Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1935 (A Magyar

Nyelvtudományi Társaság kiadványai, 35.).
401 Csallány Dezső, A székely–maear rovásírás emlékei, A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve, 3 (1960),

39–122, 39.
402 Ligeti Lajos (1902–1987) eddig említetlenül maradt tanulmánya szerint è, vö. esztendőbè, ld. Ligeti Lajos, A 

magyar rovásírás egy ismeretlen betűje, MNy, 21(1925), 50—52.
403 NÉMETH, A magyars, i. m., 21.
404 Uo., 22—23.
405 Az írásrendszerrel kapcsolatban ld. Diringer, i. m., i, 239–245. ; Ua., ii, 229–233. 
406 NÉMETH, A magyars, i. m., 26—28.
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megismerni és az ábécét – az erős bizánci befolyás alatt – görög betűkkel bővíteni”.407 Németh

Gyula mindezt a jelek formai és hangértékbeli hasonlóságaiból és a magyarság őstörténetének

akkor elfogadott tudományos rekonstrukciójából következtette ki.

1.5. Jakubovich Emil és a székely írás első ábécéi

A székely rovásírás legrégibb ábécéi Jakubovich Emil 1934 novemberében, a Magyar

Nyelvtudományi  Társaság  felolvasóülésen  tartot előadásának  nyomtatot változata.

Jakubovich az utolsó negyedszázad (és kora közelmúltja) felfedezéseit ismertete. A székely írás

kutatásában  tisztességet  szerzet két  jeles  tudós,  Sebestyén  Gyula  és  Németh  Gyula

munkásságának tulajdonítota, hogy a székely írás „nemzeti szempontból fontos, másrészt az

általános írástörténetre nézve sem érdektelen, komoly, tudományos problémává let”. Sebestyén

érdemének a fennmaradt források hitelességének igazolását, s amennyiben ez lehetséges volt,

azok megszerzését tekintete. Németh Gyulának elismeréssel  adózot, amiért az „módszeres,

tudományos kutatással véglegesen tisztázta ezen írás eredetét”.408 Maga a vizsgálatokat a négy

legrégibb ábécé bemutatásával kívánta ösztönözni.

A  közleményben  az  első  helyen  a  Nikolsburgi  Ábécéről  olvashatunk,  aminek

felfedezéséről és megszerzéséről már szóltunk. Az emlék először it került részletes leírásra,

első híradása Németh 1934-es könyvében olvasható. Németh csak Jakubovich szóbeli közlésére

hivatkozhatot és készülőfélben lévő „beható tanulmányára”, amelyet akkor úgy tűnt, a Magyar

Nyelv hasábjain fog megjelentetni 1935-ben.409 Ranschburg György 1933 októberében kereste

meg  az  ősnyomtatványba  kötöt székely  írásos  pergamenlap  ügyében  Jakubovichot,  a

nyelvemlék pedig nem sokkal a svájci árverés előt, november 4-én már az Országos Széchényi

Könyvtár  birtokába  került.  Az  emlék  bemutatását  Jakubovich  nem  siete el.  Dolgozatának

előzményét  Németh  Gyula  A  maear  rovásírás megszövegezésekor  már  ismerhete,

mindenesetre – talán a három másik ábécével felduzzadt terjedelem miat – a tanulmány a

Magyar  Nyelvtudományi  Társaság  kiadta  önálló  füzetben  jelent  meg,  a  mellékletben  az

emlékek jó minőségű fényképhasonmásával.

A  másik  három  forrás  már  a  Nikolsburgi  Ábécé  birtokbavételét  megelőzően  is  az

407 Uo., 29—32, it: 31.
408 JAKUBOVICH, A székely rovásíráss, i. m., 1.
409 NÉMETH, A magyars, i. m., 3.
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Országos  Széchényi  Könyvtár  állományában  volt.  Miskolczi  Csulyak  István  (1575–1646)

naplóját (1610–1638) – aminek 371a lapján megtalálhatók az autográf ábécék410 – a református

prédikátor és egyházi történetíró411 kései leszármazotjától, mezőtelegdi Miskolczi Imre királyi

kamarástól a könyvtár ajándékként kapta 1928. november 26–án.412  A székely-derzsi rovásírásos

tégla című közlemény  kapcsán  már  említetük  Jakubovich  lelkes  beszámolóját  Telegdi

Rudimentájának  egy  minden  korábban  ismertnél  idősebb,  1671-ben  készült  másolatának

felbukkanásáról.413 A másolat  még a  hordozó kötet  bemutatása  idején,  1932  októberében a

könyvtár  birtokába  került.414 Hírt  adot továbbá  a  nagyenyedi  Bethlen  Gábor  Kollégium

gyűjteményében  található  újabb  másolatról,  amit  1715.  április  25-én  Borbereki  István,  az

intézmény  1713-ban  szubszkribált  növendéke  készítet.415 A  Rudimenta-másolatot  Musnai

László  (1888–1967),  a  kollégium  igazgatója  találta  meg  intézete  levéltárában.416 Szintén  az

intézet  gyűjteményének része  a  Jean Mabillon  (1632–1707)  paleográfus-oklevéltanász  De re

diplomatica libri  vi. című kötetének elejébe illesztet xviii. századi kézirat,417 amiben Musnai

székely ábécét azonosítot és a Miatyánk székely betűkkel írt változatát. A kézirat Bél Mátyás

szövegközlésével  mutat  egyezést.418 A kötetek ma hosszú,  kényszerű távollétük után újra a

jogutód, a Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár birtokában vannak.419 Van egy harmadik

kézirat is,  amit Musnai levelében nem, csak a Magyar Nyelv hasábjain közölt dolgozatában

említet. Található a gyűjteményben Telegdi János Rudimentájának egy további, Borberekiénél

korábbi változata, lejegyzője Bod Péter.420 Musnai a nagyenyedi kéziratokat Jakubovich halála

után,  a  tudós  előt tisztelegvén igényes részletességgel  maga is  bemutata a  Magyar  Nyelv

hasábjain.421 Borbereki  másolatát  1967-ben megjelent  rövid  cikkében  is  említete.422 Musnai

410 A kötet mai is az OSzK Kéziratárában található, jelzete: Oct. Lat. 656.
411 Zoványi Jenő,  Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon,  Bp., A Magyarországi Református Egyházi

Zsinat Irodájának Sajtóosztálya, 1977, 408.
412 JAKUBOVICH, A székely rovásíráss, i. m., 12.
413 UŐ., A székely-derzsis, i. m., 272.
414 UŐ., A székely rovásíráss, i. m., 14—15. A másolat ma is az OSzK Kéziratára állományában van, jelzete: Oct. 

Lat. 678.
415 Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, jelzete: Ms 267.
416 Musnai László Jakubovich Emilnek küldöt levelei megtalálhatók az MTA KIK Kéziratárában, jelzetük: Ms 

4821/71—72. Borbereki István Rudimenta-másolatának fényképeit Kelemen Lajos küldte meg a Jakubovichhoz 
írt levele mellékleteként. A küldemény szintén az MTA KIK Kéziratárában található, jelzete: Ms 4821/69.

417 Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, jelzete: Ms 269.
418 JAKUBOVICH, A székely rovásíráss, i. m.,  16.
419 A könyvtár rövid, címszavakban összefoglalt történetét, különös tekintetel a legutóbbi fejleményekre ld. 

Gordán Edina, A nagyenyedi Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár múltja, jelene, jövője, EKE Hírlevél, 
2014/3, 16—17. Hálózati elérése: htp://www.eke.hu/images/stories/hirlev/EKE_Hirlevel_2014_3.pdf (letöltés: 
2015. 01. 14.)
E helyüt mondok köszönetet Gordán Erika főkönyvtárosnak, hogy a kéziratok leírását és fényképfelvételeit 
megküldeni szíveskedet.

420 Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, jelzete: Ms 245.
421 Musnai László, Székely rovásírásos emlékek, MNy, 32(1936)/7—8, 229—232.
422 UŐ., Rovásírásoss, i. m.
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írásaiban kapcsolatba hozta egymással a marosvásárhelyi Teleki Téka Rudimenta-másolatait és

nagyenyedit,  de  –  nem  tudván,  hogy  azok  Bod  Péter  kéziratára  mennek  vissza  –  nem

azonosítota a nagyenyedi változatban azok forrását. A latin részek egyezésére Sándor Klára

hívta fel a fgyelmet.423 Bod kéziratának további részeiben az ábécé betűiről írt értekezése és az

avarokkal  kapcsolatos  jegyzetei  olvashatók.  Ezeket  Bretz  Annamária  irodalomtörténész

elemezte részletesebben a kézirat megjelenésre váró forrásközlésének előszavában.424

A  Nikolsburgi  Ábécé  és  a  két  új  Rudimenta-másolat  mellet szintén  újdonságot

jelentet Miskolczi  Csulyak István két  (máskülönben azonos)  székely ábécéje.  A református

lelkész,  szerzői  nevén  Stephanus  Pastor  Miskolcinus  tanulmányait  Magyarországon  és

Németországban (Witenberg, Heidelberg) végezte.425 1605–1610 közöt „sűrű levelezésben volt”

Szenci Molnár Albertel (1574–1634), Jakubovich szerint „[ú]gy látszik, az ő kedvéért kutata fel

és jegyezte be naplójába a két székely alphabétumot”.426

Szenci  Molnár  latin  nyelvű  magyar  grammatikájának (Hanau,  1610)427 előszavában

Székely István krónikáját idézte: „Atila halála után […] két fai a birodalomért megvivánac, fél

részint pedig, avagy Czabaval menénec el, avagy Erdelbe à Moldovaság felool szállánac meg, és

nem  Magyaroknac,  hanem  Szekelyeknec  hivatatnac,  kic  még  mostis  küloombooznec   à  toob

Magyaroktol, toorvényekkel és irásokkal, kic Hunniabeli modra Szekel' bootüvel eelnec mind è

napiglan”.428 Az  előszó  végén  a  székelyek  betűivel  kapcsolatban  a  következőképpen  szólt :

„Siculorum vel Szekeliorum […] literas Hunniacas, quarum meminit Stephanus Székel' in suo

Chronico  Ungarico,  nunquam  vidi,  neque  hominem  novi,  qui  eas  viderit.  Rogot  itaque

populares meos,  in primis Szeculos Transsylvanos,  ut  si  quid ejusmodi penesse habeant,  in

publicum illud proferre, cum suis commentariis dignentur.”429 Komlóssy Gyöngyi összegzése

szerint – minthogy maga nem látot ilyet,  sőt olyan embert sem ismert,  aki  látot volna –

„felhívással  fordul  a  nagyközönséghez:  gyűjtsenek  rovásírásos  emlékeket”.430 Miskolczi

Csulyakot  feltehetően  ez  motiválta  az  ábécé  lejegyzésében.  Azt,  hogy  Szenci  Molnárnak

megküldte-e az ábécéket, „nem tudjuk, mert levelezésük éppen 1610-ben megszakadt”. A Nova

423 Sándor, A székely írás nyomában, i. m., 243.
424 E helyüt köszönöm Bretz Annamária nagylelkű felvilágosítását.
425 Zoványi, i. m., 408. ; Szabó András, Miskolci Csulyak István Heidelbergben = Bibliotheca et Universitas. 

Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, Kecskeméti Gábor, Tasi Réka szerk., Miskolc, Miskolci 
Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2011, 119—128. ; Jakó Zsigmond, Miskolci 
Csulyak István peregrinációs albuma, Szeged, 1972 (Irodalomtörténeti Dolgozatok, 71). 

426 JAKUBOVICH, A székely rovásíráss, i. m., 12.
427 Szenczi Molnár Albert, Novae grammaticae Ungaricae libri duo, Hanau, 1610 (RMNy 995).
428 JAKUBOVICH, A székely rovásíráss, i. m., 15.
429 Uo., 23.
430 Komlóssy, Ősis, i. m., 533.
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grammatica felhívása a terminus post quem, a napló lezárásának fgyelembevételével Miskolczi

Csulyak lejegyzése tehát 1610–1638 közöt készült.431

Miskolczi  Csulyak  egyetlen  életben  maradt  gyermeke,  Gáspár  (1627–1699)  követe

apja  hivatását.  A  Kismarjai  Veszelin  Pál  emlékkönyvébe  írt  bejegyzése432 arról  tanúskodik,

hogy a székelyek betűit is eltanulta apjától. A datálás szerint 1654. február 3-án, Franekerben

jegyezte be az emlékkönyvbe székely betűkkel: „Légy hű mind haláliglan és teneked adom az

életnek  koronáját”.433 Miskolczi  Csulyak  Gáspár  székely  írásos  szövegét  egyébként  már

Sebestyén  is  ismertete Telegdi  János  Rudimentája  kapcsán,  a  lappangó  további  másolatok

közöt. Sebestyén Kismarjai Veszelin Pál emlékkönyvéből egy másik székely betűs bejegyzésről

is hírt adot. A 241. lapon Komáromi Csipkés György azt írta be 1653-ban: „Elég énnekem az

Isten  kegyelme.  Te  esmérd  meg  magadat.”  Sebestyén  Miskolczi  Csulyak  Gáspár  írását

Komáromi Csipkés bejegyzését követően közölte.434

1.6. A Miskoczi Csulyak Istvánhoz kapcsolódó későbbi fejlemények

A Miskolczi Csulyak Istvánhoz kötődő székely írásos emlékek Jakó Zsigmond (1916–

2008)  révén  tovább  bővültek.  Jakó,  Miskolczi  Csulyak  megkerült  peregrinációs  albumát

bemutatva, két székely írásos bejegyzésre hívta fel a fgyelmet.435

A székely betűkkel írt bejegyzésekkel Benkő Elek foglalkozot Rovásírásos bejeezések

Miskolci  Csulyak  István peregrinációs albumában  című műhelytanulmányában és  közölte  az

1644-es  bejegyzés  leírását  és  fényképhasonmását.  Benkőtől  tudjuk,  hogy  a  székely  írásos

szöveg  „Georgius  Czulajj”,  vagyis  Csulai  György  (†1660)  későbbi  református  püspöktől

származik. Benkő Sebestyén Gyula után megjegyezte, hogy Csulairól „kortársai is feljegyezték,

hogy levelezésében nagy kedvelője volt  a rovásírásnak”.436 Sebestyénnél  olvasható:  Lisznyai

Kovács  Pál  Maearok cronicaja című munkájában a  székely írás  kapcsán nevezet meg egy

„Tsulai nevű erdélyi püspököt”.437

Lisznyai  Kovács  a  rovásírást  a  székelyek  erdélyi  tartózkodásával  kapcsolatban

431 JAKUBOVICH, A székely rovásíráss, i. m., 13.
432 Az emlékkönyv bejegyzőinek nevei, a székely írásos bejegyzések, valamint Komáromi Csipkés György és 

Miskolczi Csulyak Gáspár aláírásának pauszpapírra készült másolatai megvannak Toldy Ferenc irataki közöt. 
A levél megtalálható az MTA KIK Kéziratárában, jelzete: Rui. 4r. 257/9.

433 JAKUBOVICH, A székely rovásíráss, i. m., 14.
434 Sebestyén, A magyars, i. m., 111.
435 Jakó, i. m., 59—72.
436 Benkő Elek,  Rovásírásos  bejegyzések  Miskolci  Csulyak  István  peregrinációs  albumában,  Erdélyi  Múzeum,

56(1993)/1—2, 81.
437 Sebestyén, A magyars, i. m., 111.
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említete:„Kérdés:  Hány  esztendeje  immár  eddig  az  Ezer  hat  száz  kilenczven  két  1692-

esztendooig, miólta ezek aʼ Székelyek Székely fooldében laknak? Felelet: Ezer két száz negy  oot

esztendeje  i. Oka mert 1. Ma irunk ennyi esztendejében Christus Urunknak 1692. 2. Ezek aʼ

Magyarok telepedtek vala meg Székely fooldében An. Chr. 447. 3. Subtráháld aʼ kisebb számot aʼ

nagyobbikból sʼ marad ennyi 1245. Ezeknek aʼ Székelyeknek (aʼ mint az Atyllának és még az

eloot való magyaroknak is) tulajdon magános magyar b ootuoi, és írási vóltanak, és valamint ma

irnak aʼ Sidók és aʼ napkeleti népek az  irásokban job kéz felool bal kéz felé mentenek, melly

magyar betuoket és irásokat hazámban lakván én magamis látam, soot  Erdélyben, és Székely

fooldén ollyan Praedikátorokatis kik magyar betuokkel edgymásnak irtanak látam sʼ ismértem,

illyen vala Tsulai nevuo Erdélyi Puospook-is.”438 A társaival székely jelekkel levelező református

értelmiségit  tehát Lisznyai  Kovács  Erdélyben ismerte meg.  Csulai  a székely írásos szöveget

Sárospatakon jegyezte be. Egy evangéliumi szakaszt idézet Mária és Márta történetéből, mikor

a húga látszólagos tétlensége miat panaszkodó Mártának felelte  Jézus:  „Márta,  Márta!  Sok

mindenre gondod van és sok mindennel törődsz,  pedig csak ee a szükséges.439 Mária a jobbik

részt választota, és nem is veszíti el soha.”440 (Lk 10, 41–2)

Benkő Elek megállapítása szerint Csulai a bibliai szakaszt latinul („Una re opus est”) és

magyarul („Egy dolog szükséges”) egyaránt pontatlanul idézte. A mondat a Vulgatában „porro

unum est necessarium” formában szerepel, a magyar fordítása a Vizsolyi Bibliában441 és az azt

követő protestáns kiadásokban „De egy a szükséges dolog”, míg Káldi György fordításában442

„De egy a szükséges”. A latin nyelvű bejegyzés szerint Huszti Nagy Zsigmond a pontatlanságot

kijavítandó ragadot tollat: „Praescriptus S. Scripturae Versus Literis Hunniacis delinaetus sic

corrigitur  a  Sigismundo  N  Husztj  qui  hoc  Anno  1715  pascit  ovile  Christi  quod  est  apud

Pavaienses  […]  Generosi  Sigismundi  Miskolczi  Possessoris  et  grati  Patroni  Alumnus.  S.N.

Huszti”. Vagyis Huszti a Csulai által pontatlanul idézet katolikus szövegváltozatot több, mint

fél  évszázaddal  később  a  protestáns  szöveghagyomány  szerint  igazítota helyre  a  „szinte

titkosírásként használt” székely jelekkel. Husztiról keveset tudunk. Bejegyzésében magát 1701-

től pávai lelkésznek mondja, valamint  alumnusként hivatkozik magára. Benkő szerint Huszti

438 Lisznyai Kovács Pál, Magyarok cronicaja. Melly be foglal m. c. xcvi. Esztendőket. Avagy Christus születésenek
268-1464. Esztendei alat let dolgait a ʼ magyaroknak: Mellyet Chronologice az az: Christus Urunk Esztendeinek
folyása szerint illendö rövid formában, Debrecen, Kassai Pál, 1692 (RMK i 1421), 172–173.

439 Kiemelés tőlem – TT.
440 Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Bp., Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 2003.
441 Károlyi Gáspár ford.,  Szent Biblia, az az Istennec O es Wy testamentumanac prophétác es apostoloc által meg

iratot szent  könyuei,  Magyar  nyelwre  forditatot [Károlyi  Gáspár  és  mások  által]  egészlen és  wijonnan az
Istennec Magyar országban való anya szent egyházánac épülésére, Vizsoly, Mantskovit Bálint, 1590 (RMNy 652).

442 Káldi György ford.,  Szent  Biblia.  Az egesz  keresztyénségben bé-vöt régi  deák bötüböl  magyarra  fordítota
Jésus-alat vitézkedő társaság-béli nagy-szombati Káldi György pap, Bécs, Formika Máté, 1626 (RMNy ii 1352).
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Nagy, Miskolczi Zsigmond adományával „külföldi egyetemet is látogathatot”.443

1. 7. Egy korszak vége. Híradás a Homoródkarácsonyfalvai Feliratról

A székely írás kutatása aranykorának a három nagy tudós, Sebestyén Gyula, Németh

Gyula és Jakubovich Emil aktív éveit tekinthetjük. A korszak lezárása Németh Gyula utolsó

rovásírásos  közleménye,  amit  1945-ben  publikált,  A  székely  írás  ee új  emléke:  a

homoródkarácsonyfalvi felirat címen. A Jakubovich előbb tárgyalt 1935-ös tanulmánya óta eltelt

időből szólnunk kell egy rövid közleményről. Kun Béla ismertetet egy xviii. századi ábécét a

Magyar Nyelv hasábjain. Az ábécé egy, a kolofonja szerint 1547-es könyvben található, a kötet

1767-ben  került  a  kolozsvári  unitárius  kollégium  könyvtárának  állományába.444 A  címlap

versóján  található  31  jelből  álló  ábécé  „[b]etűrendje  teljesen  megegyezik  Retegi  1743-ban

másolt ábécéjével”, míg hangjelölése több helyen eltér atól. Nem valószínű, hogy közvetlenül

Retegi  István  ábécéjéről  másolták  volna,  de  a  „rovásjegyek  s  a  hangjelölés  nagyfokú

hasonlósága kétségtelenül  közös forrásra  vall”.  Az ábécét  szerző kéz ismeretlen,  írásképe a

kötetben található többi bejegyzésétől eltérő.445

A Homoródkarácsonyfalvai Feliratot először Németh Gyula mutata be 1945-ben, de

azt  eredeti  helyén,  saját  szemével  nem láta.  A  feliratról  Szőke  István  történészhallgatótól

értesült, tőle kapta meg levélben az emlékről készült pacskolatot, fényképét és a szöveg rajzát,

valamint egy kis ábrát a feliratos kő elhelyezkedéséről. Ezeket a történészhallgató Udvarhely

vármegyei  tanulmányi  körútja  során  készítete 1944  júliusában,  Homoródkarácsonyfalva

unitárius  templomában.446 Csallány  Dezső  (1903–1977)  régész,  a  nyíregyházi  Jósa  András

Múzeum igazgatója későbbi összefoglaló dolgozatában (1960) Szőke levelének mellékleteit nem

túl  jó  minőségűeknek  nevezte.447 Szőke  maga  sem  volt  elégedet. A  pacskolat  és  a

fényképfelvétel  tökéletlenségeit  a  szöveg  elhelyezkedésével  magyarázta,  a  felirat  a

443 Benkő, Rovásírásos bejegyzések Miskolcis, i. m., 82.
444 A Kun említete könyvet sem a Román Tudományos Akadémia kolozsvári fókkönyvtárának katalógusaiban, 

sem az Unitárius Kollégium egykori állományát közlő katalógusokban nem találtam. Dr. Lovas Borbála, az 
MTA-ELTE Humanism in East Central Europe kutatócsoport irodalomtörténésze kolozsvári kutatóútja a 
helyszínen sikertelen kísérletet tet a könyv megtalálására, ami tehát elveszet vagy lappang. Dr. Lovas 
Borbála segítségét e helyüt is hálásan köszönöm.

445 Kun Béla, Egy xviii. századi rovásírásos ábécé [Kolozsvár], MNy, 33(1937)/7—8, 251.
446 Németh Gyula, A székely írás egy új emléke: a homoródkarácsonyfalvi felirat, MNy, 41(1945), 11—16, 11.
447 Csallány, A székely–maears, i. m., 41–44.
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templomtorony  „második  emeletének  északi  lőrésablakában”  található,  az  ablak  felső

szemöldökkövébe,  „egy  faragot domború  kőbe  van  belekarcolva,  illetőleg  belevésve”.  A

befalazás  miat a  felirat  egyik  sorának  eleje  és  vége  nem  is  látható.  Röviden:  „nehezen

hozzáférhető” helyen van.448 Levelében beszámolt a templom épületéről is. Alapja a késő román

korban épült  (a  xiii.  század végén,  a  xiv.  század elején).  A középkor  folyamán többször is

átépíteték.  1495-ben  késő  gótikus  stílusban  kaput  nyitotak  a  templom  déli  oldalába.  A

templomot és a tornyot a xviii. században restaurálták és megmagasítoták.449

Németh Gyula válaszlevelében szükségesnek ítélte a kő kiemelését, újabb fényképek

és  pacskolatok  készítését.  További  feliratok  vagy  feliratöredékek  keresését  sürgete.  Szőke

Némethet augusztus 5-i levelében arról tájékoztata, hogy a felirat miat kapcsolatba lépet az

unitárius esperessel. Négy nappal később, 1944. augusztus 9-én kelt levelében már úgy vélte, a

„dolgot nyugalmasabb időre kell halasztani”. A presbitérium számos tagja katonai szolgálatot

teljesítet, az  ot maradtak  pedig  nem  akartak  nélkülük  dönteni.  Az  újabb  felvételek

elmaradtak, a kő kiemelése sem valósult meg. Németh a háborús körülményekre tekintetel

végül  megelégedet a  Szőke  István  első  levele  mellékletének  pacskolatáról  készült  két

fényképpel, a történészhallgató pacskolatát egyébként sem találta „nagyon rosszul sikerültnek”.

„Sokszorosíthatásra való alkalmatlansága” miat Szőke fényképét nem, csak rajzát közölhete. A

birtokában levő másolatok, a pacskolat, a fényképek és Szőke rajza alapján összesen 16 betűt

azonosítot és elkészítete a felirat jeleinek  szegmentálását és a grafémák leírását. Véglegesnek

szánt olvasatot azonban nem adot.450

Németh Gyula szerint az emlék  xv. század végi datálásával kapcsolatban fgyelemre

méltó, hogy „a székely írás legszebb régi emlékei az 1450–1550 közöti korból származnak”. A

Homoródkarácsonyfalvai  Felirat  ennél  szerinte  korábbi  is  lehet,  különös  jelentőségét  az  a

körülmény adja, hogy „kőbe van vésve”, ahogy a bizonyosan későbbi Konstantinápolyi Felirat,

amit azonban csak másolatból ismerhetni, illetve a nem kielégítően datált Székelyderzsi Felirat.

A szép egymásutánban szaporodó emlékek Némethet bizakodásra készteték.  Az Udvarhely

megyei  emlékek  magas  számának  említését  a  kutatók  számára  megfogalmazot, útmutató

biztatásként olvashatjuk.451

448 Németh, A székely írás egy..., i. m., 11—12.
449 Uo., 12.
450 Uo., 12—15.
451 Uo., 15—16.
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1.8. A székely írás kutatása a xx. század második felében

1.8.1. Két évtizednyi szünet

Németh Gyula derűs optimizmusát a történelem megcáfolta. Új emlékkel a vizsgálható

korpusz  sokáig  egyáltalán  nem bővült.  A  kutatást  a  század  első  felében  kedvező  politikai

hátszél ösztönözte. Ennek tovatűntével a vizsgálódás megtorpant. Majd két évtizeden át – a

csekély számú példát sem feledve – alig jelent meg a székely írással kapcsolatos, tudományos

írás. Ezek közül többet érintetünk már. Így ismerjük Cs. Sebestyén Károly és Pais Dezső rövid

értekezését (1952), valamint említetük egy '50-es években összeállítot régészeti bibliográfát.

Ez utóbbit Banner János (1888–1971) és Jakabfy Imre (1915–2006) régészek készíteték el, 1954-

ben jelent meg.452

Még  1945-ben  látot napvilágot  Keöpeczi  Sebestyén  József  (1878– 1964)

művészetörténész  rövid  közleménye,  a  brassói  evangélikus  egyház  1759  óta  vezetet,

Protocollum Ecclesiae Ungaro-Evangel. Coronensis in Bolonia című jegyzőkönyvének 85. lapján

található rövid székely írásos betoldásról  szóló híradása.453 Az 1785. október 20-i  (40.  Anno

1785.  d.  20.  Oct.)  bejegyzés  szerint  Goedri  János  lelkész  egy  „Istent  szerető”  nevét  írta  be

székely jelekkel, aki az oltár festésére adakozot és nevét teljes titokban akarta tartani. Ez a

vágya azonban nem teljesült,  mert margójegyzetben két jegyzetet is  fűztek a sorokhoz. Az

egyik a betűk jelével kapcsolatos kritikát fogalmaz meg: „Aʼ 3dik Schythiai betűt elhibázta,

mert an[n]ak nem kell  vala ilylen[n]ek az az K-nak, h[ane]m így [fordítot L formájú rajz

betoldva] az az Lnek len[n]ie”. A másik bejegyzés egy ismeretlen harmadik személytől való, aki

a többinél nagyobb betűivel odaírta a diszkréten kezelt nevet: „Ez a személy Pál Judit volt,

idősb  Enyedi  György  hitvese.”.454 A  jegyzőkönyv  lapjáról  Keöpeczi  Sebestyén  használható

minőségű fényképhasonmást is közölt.

452 Banner János, Jakabffy Imre, A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfája, Bp., 1954, 499—500.
453 E helyüt köszönöm meg Koszta István lelkész úrnak, a Brassói Evangélikus-Lutheránus Egyházközség 

lelkészének szíves tájékoztatását, segítségét. 
454 Keöpeczi  Sebestyén József,  Székely  rovásírásos  bejegyzés  a  brassai  magyar  evangélikus  egyház

jegyzőkönyvében, Erdélyi Múzeum, 50(1945)/1—2, 108.
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1.8.2. A kutatások újraindulása. Vásáry István összefoglalása a székely írás
kutatásáról

1974-ben Vásáry István foglalta össze a székely írás kutatásának állását a Keletkutatás

hasábjain. Az összefoglalás szükségességét főként az indokolta, hogy a Németh monográfáját

(1934) követő negyven év „hasonló mélységű kutatások és összefoglalás nélkül” telt el. A kis

terjedelmű részletanulmányok közül szerinte kitűnnek Csallány Dezső munkái455 és Ferenczi

Sándornak az Énlakai Felirat kapcsán456 már említet tanulmánya.457

Sorra  véve  az  1934–1974  közöt előkerült  emlékeket,  Vásáry  elsőként  a

Homoródkarácsonyfalvai Feliratról szólt. A kapcsolódó írásokból ismertete Csallányét, aki  A

székely-maear írás emlékei vonatkozó fejezetében egy másik kutatóra, Franz Altheim (1898–

1976)  német  őstörténészre  hivatkozot. Altheim  megfejtési  kísérletének  sikerét  alapvető

félreértések  hátráltaták.458 Vásáry  szerint  az  emléket  a  kutatóknak  „nem  sikerült

megszólaltatni”.459

Úgy tűnhetet, a  feliratos  források bővülése  egészen 1968-ig várat  magára,  amikor

Püspöki Nagy Péter egy korábban ismeretlen, általa rovásírásosnak vélt emléket adot közre a

pozsonyi Irodalmi Szemlében. A felirat a felvidéki Felsőszemeréd római katolikus temploma

„oldalfalának  egy  kőportáléjában”  található.460 Püspöki  Nagy  tanulmányának  átdolgozot,

bővítet változata  jelent  meg  1971-ben  a  Magyar  Nyelv  hasábjain, 461 amihez  a  következő

számban további kiegészítéseket fűzöt.462

Az Adalék értesít minket a feliratal kapcsolatos xix. századi megfejtési kísérletről, ami

fokozta Vásáry gyanúját az emlék hitelességével kapcsolatban. Vásáry szerint a „felirat múlt

századi  irodalmában  bizonyos  hamisításgyanús  körülmények  vannak”.  Felhívta  a  fgyelmet

Püspöki  Nagy  következtetéseinek  ellentmondásosságaira  is.  A  felirat  fő  furcsaságai  közül

Vásáry az első jelet, a Püspöki Nagy által előbb  ly betűnek olvasot grafémát emelte ki. Az

adatközlő  máshol  a  szó  első  és  utolsó  jegyét  összekapcsolta  és  úgy  vélekedet, ha  azokat

„önmagában  vizsgáljuk  –  s  nem  tekintjük  a  köztük  található  rovásbetűket  –,  szerves

összefüggést  találunk  köztük:  a  két  jel  ugyanis  egy  keret,  illetőleg  egy  hosszanti  irányba

455 Csallány, A székely–maears, i. m.;;;; Uő., A maear és az avar rovásírás, A Nyíregyházi Jósa András Múzeum
évkönyve, 11 (1968), 281–304.;  Uő.,  Rovásírásos emlékek a Kárpát-medencében,  A Nyíregyházi Jósa András
Múzeum évkönyve, 12–14(1969–71), 135–157.

456 Ferenczi S., Az énlakis, i. m. 
457 Vásáry, A magyar rovásíráss, i. m., 162.
458 Csallány, A székely–maears, 44.
459 Vásáry, A magyar rovásíráss, i. m., 163.
460 Püspöki Nagy Péter, A felsőszemerédi rovásemlék, Pozsony, Irodalmi Szemle, 1968, 731—741.
461 Uő., A felsőszemerédi rovásemlék, MNy, 67(1971)/1, 1—17.
462 Uő., Adalék a felsőszemerédi rovásemlék történetéhez, MNy, 67(1971)/2, 205—207.
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nyújtot négyszög maradványa” .463 Vásáry szerint sok fantázia szükséges ahhoz, hogy a két

jelet keretnek lássuk, a szó  János olvasata szintén megingatja a felirat hitelét. Dolgozatában

nem  akarta  „Püspöki  Nagy  magyarázatának  összes  ellentmondásait”  kimutatni,  inkább

problémákat vetet fel,  a felirat hitelességének megcáfolására nem törekedet. Végképp nem

óhajtota a pozsonyi történész érdemeit kicsinyelni. Bevallása szerint a munkához „sine ira et

studio” fogot hozzá és elismeréssel adózot Püspöki Nagy „tisztes törekvéseinek”. Azt azonban

határozatan  állítota,  hogy  a  feliratot,  amíg  a  „múlt  század  misztifkációjának  vádja  alól

nincsen felmentve […] a magyar rovásírás régi epigráfai emlékei közé nem sorolhatjuk”.464

A felirat földrajzi elhelyezkedése önmagában is gyanús. A Konstantinápolyi Feliratot

leszámítva,  minden  eddig  ismert  feliratos emlék  Erdélyből  került  elő.  A  Felsőszemerédi

Feliratal,  ha  az  hitelesnek  bizonyulna,  immár  Erdély  területén  kívüli  leletel  lennénk

gazdagabbak.  Püspöki  Nagy  ezért  a  székely  írásban  az  „egész  magyarság  ősi  kulturális”

hagyatékát  láta,  ami  szerinte  „két  mederben  fejlődöt tovább:  a  Duna-medencében  és  a

Székelyföldön”.465 A  történetírók  munkáiban  az  írásrendszer  az  erdélyi  székelyek  sajátos

betűiként  jelenik  meg,466 noha  Sebestyén  Gyula  és  Németh  Gyula  a  „magyar  rovásírás

terminust használta”, az nem írásrendszer használatának földrajzi  kiterjedésére utalt,  hanem

arra,  hogy  az  írás  magyar  nyelvű  szövegek  lejegyzésére  szolgált  (leszámítva  a  rövid  latin

közléseket Szamosközynél és Marsiglinél – TT.). Vásáry nem tagadta, hogy az elnevezéseket

felváltva  használjuk,  de  a  székely  írás  terminust  pontosabbnak  ítélte  és  inkább  annak

használatát ajánlota.467

1.8.2.1. Az Alsószetmihályfalvai Felirat

Benkő  még  1972  júliusában,  18  éves  diákként,  egy  családi  kirándulás  alkalmával

bukkant  Alsószentmihályfalva  református  templomában  egy  székely  jelekkel  írt  feliratra.

Hamar  közzé  is  tete,  először  az  Utunk  folyóiratban  július  28-án,468 másodszor  a  Magyar

Nyelvben Ee újabb  rovásírásos  emlék  Erdélyből  címen.  Utóbbi  kapcsán  a  szerkesztőség

felhívással  fordult  a  kutatókhoz:  „Jó  lenne,  ha  a  rovásírás  szakértői  lapunk  hasábjain

hozzászólnának a kérdéshez, illetőleg elősegítenék a felirat teljes megfejtését.”

463 Püspöki Nagyot idézi Vásáry, A magyar rovásíráss, i. m., 164.
464 Uo., 163—164.
465 Püspöki Nagy,  A felsőszemerédis, i. m.
466 Sebestyén, A magyars, i. m., 3—4.
467 Vásáry, A magyar rovásíráss, i. m., 165.
468 Benkő Elek, Rovásírás az Aranyos mentén, Utunk, 1972.07.28., 10.
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Az  Alsószentmihályfalvai  Felirat  a  község  templomának  újjáépítését  (1674–1685)

követően  keletkezet. A  szabálytalan  formájú  kőre  már  beillesztése  után  került  a  felirat,  a

kövön latin felirat is található. A betűk formája alapján Benkő a szöveget először a xvi. század

végére, xvii. század elejére datálta. A székely betűs felirat szerinte ennél későbbi, „[e]llenkező

esetben nyilván lefaragták volna a követ, hogy a latin felirat tiszta felületre kerüljön”. Feltehető

továbbá, hogy az újjáépítés végén a falakat levakolhaták, ebben az esetben a felirat a felújítás

éveinél  nem  lehet  későbbi.  Benkő  szerint  az  Énlakai  Felirat  jegyeihez  és  nem  a  korábbi,

Székelyderzsi  és  Homoródkarácsonyfalvai  Felirat  jeleihez  hasonlít.  A  hasonlóság  így

kronológiai  közelségével  a  latin  betűk  formája  alapján  végzet datálást  erősítete.  Az

Alsószentmihályfalvai Felirat három rövid sorból áll,  a  szöveg nehezen olvasható ki. Benkő

nem közölt olvasatot, a felirat feldolgozatlan maradt.469 Nem tudható, hogy a felirat datálása

során, a betűk paleográfai elemzésében Benkő mire támaszkodot.

A szerkesztőségi  felhívás  ellenére  a  közlemény  nem bolygata meg  a  székely  írás

kutatásának állóvizét. Ezen Vásáry tájékoztatása sem változtatot, bár az Alsószentmihályfalvai

Felirat hitelességét megerősítete. Az emlékhez Vásáry is fűzöt néhány megjegyzést. Földrajzi

elhelyezkedését különösnek ítélte, mivel az emlék Aranyosszék területén található, a legkésőbbi

székely betelepülés helyén. Aranyosszék közigazgatási értelemben ugyan Székelyföld része, ám

földrajzi  értelemben kívül  esik a szűkebben vet Székelyföld területén.  A felirat  keletkezése

terminus ante quemjének (Vásáry  post  quemet ír,  de a mondat folytatásából  világossá válik,

hogy a keletkezés  legkésőbbi  időpontját  határozta  meg) 1680-at tekintete.  A  terminus post

quem idejében nem foglalt állást, „ez [vagyis az 1680-as évek – TT.] előtről bármilyen időből

származhat”. Vásáry szerint a magánhangzók „ugratása” és a jelek rovástechnikát őrző formája

a felirat régisége melleti érvek. Vásáry olvasata: „nyitverü márk tornya ez”.470

1.8.2.2. Kéziratokon felfedezet emlékek

Az újabb  feliratos  emlékek, a kétes felsőszemerédi felirat és a Benkő Elek felfedezte

hiteles  Alsószentmihályfalvai  Felirat  után  Vásáry  a  kéziratos emlékekkel  kapcsolatos

újdonságokat mutata be. Mielőt azonban az Aranyos menti feliratot megelőzően, 1970-ben

Dankanits Ádám  (1932–1977) művelődéstörténész publikálta székely írásos emlékre térnénk,

Vásáry Istvánt érdemes idéznünk. A kései emlékek kapcsán Vásáry azt tekintete a kutatás

469 Uő., Egy újabb rovásírásos emlék Erdélyből, MNy, 68(1972)/4, 453.
470 Vásáry, A magyar rovásíráss, i. m., 165.
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feladatának, hogy az emlékek „egymáshoz való kapcsolatát, fliációját kiderítse a betűalakok

aprólékos vizsgálata alapján, s az esetleges élő hagyományból származó nyomokat kihámozza

belőlük”.471 It „élő hagyomány” alat a Telegdi Rudimentájára vagy Bél népszerű művére nem

visszavezethető szövegeket kell értenünk.

Dankanits  közleményének  ismertetése  előbb  jelent  meg  Benkő  cikkénél.  Vásáry

összefoglalásában  az Alsószentmihályfalvai Feliratot követően található. Úgy érezhetjük, hogy

Vásáry,  még  ha  ennek  nem  is  tulajdonítot nagyobb  jelentőséget,  az  egyébként  számukat

tekintve többségben lévő kéziratos forrásokat alacsonyabb rendűnek érezhete. Számunkra a

források  értékét  datálhatóságának  pontossága  és  használatának  milyensége  határozza  meg,

márpedig a Dankanits publikálta szöveg kiemelkedik az ábécék és a készítőjüknek emléket

állító feliratok közül: gyakorlati használatból származik.

A felirat hordozója Jacobus Gretser  (1562–1625) német jezsuita Institutionum linguae

graecae  libre  tres (1624)  című  görög  nyelvkönyvének  a  Teleki–Bolyai  Dokumentációs

Könyvtárban (ma: Teleki-Bolyai Könyvtár) őrzöt példánya. 472 A hátsó kötéstáblán olvasható

bejegyzés szerint a könyv Farkaslaki Mátyásé volt, ajándékként kapta egy barátjától. A latin

szöveg  felet helyezkedik  el  három  (egy  rövidebb  és  két  hosszabb)  sorban  a  szöveg.

Dankanitsnál a szöveg teljes megoldása elmarad. Tartalma felől az átírt részek arra engednek

következtetni,  hogy  lelkes,  bibliofl írójuk  a  könyv  esetleges  meglovasítójához  címzet

fenyegetést:  „aki  ellopja  felakasztják”.  Dankanits  a  Csallány  összegezte473 korpuszban  az

emléket Miskolci Csulyak István ábécéi közöt helyezte el.474 Vásáry a jelkészletel kapcsolatban

megállapítota,  hogy  a  „betűk  nem  Telegdire,  hanem  valamely  más  betűsorra  mehetnek

vissza”.475

A  kéziratos  emlékek  sorát  Vásáry  István  maga  is  bővítete.  Az  egyik  ilyennek

érdekessége abban áll, hogy forrása már 1910-ben, nyomtatásban is hozzáférhető volt. Akkor

adták ki a Földrajzi Közlemények hasábjain476 két magyar jezsuita misszionárius,477 Zakarjás

János  (1720–1772) és  Fáy  Dávid  (1721–1767)  atya  leveleinek  Kaprinay  István  (1715–1785)

471 Uo., 165—166.
472Teleki-Bolyai Könyvtár, jelzete: Bo 5394.
473 Csallány, A székely–maears, i. m.
474 Dankanits Ádám,  Rovásírásos sorok 1634-ből, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 14(1970)/2, 378–

379.
475 Vásáry, A magyar rovásíráss, i. m., 166.
476 Zakarjás János és Fáy Dávid délamerikai jezsuita misszionáriusok uti levelei, Földrajzi Közlemények, 38(1910), 

115–128, 215–236. A levelek eredeti, latin szövegét Boglár Lajos rendezte sajtó alá: Boglár Lajos, Te 
Ethnographic Legacy of Eighteenth Century Hungarian Travellers in South America, Acta Ethnographica, 
4(1955), 313–358.
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rendtársuk készítete,  korabeli  másolatait.478 Vásáry  az  Egyetemi  Könyvtárban  megtalálta

Zakarjás  autográf  leveleit  is.479 A  jezsuita  misszionárius  titkosítás  véget többször  magyar

szavakat ékelt  latin nyelven írt  leveleibe,  de néhány esetben ezt sem érezte elegendőnek.480

Tárgyunk szempontjából  egy  1756.  április  16-án  kelt  levél  érdekes,  amelyben  néhány  szót

székely betűkkel írt, „hogy a cenzúra ne tudja elolvasni”. Zakarjás a cenzorok szorgalmát nem

becsülhete sokra, mert Bartakovics József (1722–1763) jezsuita tanárnak, a levél címzetjének a

titkosírásos szöveget követően azt tanácsolja, ha „nem ismerné a jeleket, nézze meg Otrokocsit,

Bélt vagy Vargyast”. Utóbbi szerzőről, Vargyas István  (1717–1751) jezsuitáról, ahogy Vásáry

maga  is  megjegyezte,  a  székely  írással  összefüggésben  a  kutatóknak  korábban  nem  volt

tudomása. Munkája a mai napig lappang.

Bél Mátyás ábécéjére vezethető vissza a Vásáry István által felfedezet többi kézirat is,

Pray  György  Egyetemi  Könyvtárban  őrzöt Oertelius-kivonata  annak  székely  ábécéjével, 481

aztán Borbás Ignác (1730–1803) minorita bejegyzése rendtársa, Szelei Benedek (1719–1781) egy,

az Országos Széchényi Könyvtárban őrzöt teológiai munkájának végén, 482 valamint Királyfalvi

Róth Istvánnak az Akadémiai Könyvtárban őrzöt kézirata, 483 amelyben Vásáry szerint Hájos

István székely írásról szóló tanulmányának ábécéje van kijegyzetelve. Ezeknél későbbi, a xix.

század elejéről való (Ógyallai) Besse János (1765–1841) utazó  Hunno-Szszithiai Betűrend című

lejegyzése, amelyet negyedik kaukázusi jelentésében ékelve küldöt haza és ami Bél-ábécéjének

valamelyik  másolata  alapján  készült.484 A  székely  ábécé  a  szöveg  nyomtatot változatából

hiányzik,  ugyanis  Jankovich  Miklós  (1772–1846),485 talán  mert  hitelességével  kapcsolatban

aggályai voltak, a nyomdai előkészítés során kihagyta.486

477 A jezsuiták dél-amerikai misszióiról ld. Boglár Lajos, Maear utazók Dél-Amerikában (Előzetes közlemény), 
Ethnographia, 63(1952)/3–4, 449–462. ; Babarczi Dóra, Maear jezsuiták Brazíliában a 18. század közepén, 
Szeged, 2011 (Doktori értekezés). Hálózati elérése: htp://doktori.bibl.u-
szeged.hu/1439/1/Babarczi_MAGYAR_JEZSUIT%C3%81K_dolgozat.pdf (letöltés: 2015. 06. 28.)

478 ELTE Egyetemi Könyvtár, jelzete: G 689, 57r. E helyüt mondok köszönetet Széles Ágnesnek, az ELTE 
Egyetemi Könyvtár munkatársának a kéziratok keresése során nyújtot nagylelkű segítségéért. 

479 ELTE Egyetemi Könyvtár, jelzete: Ms LEO 563 b. Zakarjás számunkra leginkább érdekes, 1756. április 16-án 
kelt levelét nem találtam a többi közöt. TT. Zakarjás levele Sándor Klára téves állítása szerint az Akadémia 
könyvtárában található, ld. Sándor, A székely írás nyomában, i. m., 279.

480 Láng, Titkosíráss, i. m., 170—171.
481 ELTE Egyetemi Könyvtár, jelzete: CollPray018_28_01.
482 OSzK Kéziratár, jelzete: Qart. Lat. 2896, 236r.
483 A kéziratot az MTA KIK Kéziratára állományában nem találtam – TT.
484 OSzK Kéziratára, jelzete: Analekta 10.023/3, 5r.. Ógyallai Besse János útijelentései Vásárynak köszönhetően 

nyomtatásban is hozzáférhetők: Ó-Gyallai Besse János kaukázusi tudósításai, Vásáry István kiad., Bp., Kőrösi 
Csoma Társaság, 1972. ; Az utazóról l. továbbá: Vásáry, Maear őshazáks, i. m., 175–178.

485 Jankovich Miklós egyéb, a magyar őstörténetel kapcsolatos munkájáról ld. Vásáry István, Jankovich Miklós 
és a magyar őstörténet = Jankovich Miklós, a gyűjtő és mecénás (1772—1846). Tanulmányok, Belitska-Scholtz 
Hedvig szerk., Bp., Akadémiai, 1985 (Művészetörténeti Füzetek, 17.), 241—251. ;  Uő., Maear őshazáks, i. m., 
179–189.

486 Uő., A magyar rovásíráss, i. m., 166—167.
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Vásáry  úgy  ítélte,  hogy  a  székely  írás  korpuszát  (az  újonnan  felbukkant  emlékek

magas  számára  való  tekintetel)  indokolt  volna  Sebestyén  Gyula  monográfájához  hasonló

módon,   fényképhasonmásokkal és kritikai jegyzetekkel ellátva közzétenni. Ehhez persze –

mint e dolgozatból is kitetszhet – jelentős feladatokat kell még elvégeznünk.

Mióta  Németh  Gyula  az  írásrendszer  ótörök  rokonságát  leírta,  a  szakirodalom

nemcsak ezt, hanem az írás ősiségét is készpénznek vete. Vásáry feltételezte a jelkészlet egy

részének (mindössze öt jel biztos, és további 10–11 másik jel valószínűsíthető) kapcsolatát a

jenyiszeji török írással. De felhívta a fgyelmet arra is, hogy ez a teljes jelkészletnek még a felét

sem teszi ki. Szerinte ez „nyilvánvalóan mutatja, hogy a székely ábécé mennyire önálló alkotás

lehetet”. Korábbi megjegyzését az alfabétumokat összeállító tudós emberek munkájáról annak

fényében kell értelmezni: az ábécék „így nem szerves fejlődés eredményei”, ahogy Szent Cirill

jelkészlete, vagyis a glagolita ábécé487 sem.

Vásáry nem ment el szó nélkül amellet a tény mellet sem, hogy a „ székely rovásírás

legkorábbi  emlékei  a  xv.  századból  valók,  ugyanakkor  a  török  rovásírás  emlékei  a  vii–x.

századhoz kapcsolhatók”. Természetesnek tartota, hogy az írásrendszer „[i]lyen hosszú, több,

mint  fél  évezredes  idő  alat […]  természetesen  fejlődöt, a  betűk  alakjai  változhatak,

alakultak”.488

Vásáry szerint elképzelhető, hogy a székely írás rendszere már a Kárpát-medencében

alakult ki,  a székely írás „török háterének tisztázását” végső soron a török írások délkelet-

európai változatainak vizsgálatától várhatjuk. Ez az a térség ugyanis, ahol a „magyar őstörténet

jelentős  korszaka lejátszódot”.  Ennek előremozdítását  szolgálta  dolgozata  végén az  „Észak-

Kaukázustól a Kárpát-medencéig húzódó terület különböző részein” használt négy írásrendszer

rövid leírásával.489 Vásáryénál részletesebb Sándor Klára összefoglalása. A nyelvész 2014-ben

megjelent monográfája lapjain ismertete a török írásrendszerek szakirodalmát.490

Azt,  hogy  a  székely  írás  legkorábbi  emlékei  a  xv.  századtól  datálhatók,  Róna-Tas

András  orientalista, nyelvész nagy hatású dolgozatában más kontextusba helyezte. Róna-Tas

487 A  félreértések  elkerülése  érdekében  érdemes  megjegyeznünk,  hogy  Konstantin,  halála  előt rövid  idővel
felvet (később ilyen formában kanonizált) szerzetesi nevén Cirill (824—869), aki testvérével, Metóddal (815?–
885) iii. Mihály bizánci császár és Phótis pátriárka megbízásából missziót vezetet Morvaországban, a 38 jelből
álló glagolita ábécé megalkotója volt. Az egyszerűbb vonalvezetésű, 43 jelből álló cirill ábécét később, a  ix.
század végén Simeon bolgár cár (†927) udvarában alkoták meg, 24 görög és 5 glagolita írásjegy felhasználása
mellet új jegyek kialakításával. Vö. Kéki, i. m., 92–96.

488 Vásáry, A magyar rovásíráss, i. m., 168.
489 Uo., 170—171.
490 Sándor Klára, A székely írás nyomában, Bp., Typotex, 2014, 63—93.
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az írásrendszer Mátyás-kori humanizmussal kapcsolatos lehetséges összefüggéseit vizsgálta.491

Vásáry  István  1974-es  dolgozata  után  (szigorúbb  kronológiai  sorrendet  követve)

Püspöki  Nagy Péternek a Magyar Nyelv lapjain megjelent tanulmánya következik.  Püspöki

Nagy  vitatható  állításai  ellenére  írástörténeti  fejtegetéseiben  érdekes  felvetésekkel  is

találkozhatni. Említete a Vásárynál példával megjelenő megszerkesztet írásrendszerek esetét,

amilyenek a  kora középkori  európai  népeknél  is  ismeretesek.492 A  capita  dictionum,  amit  a

felsőszemerédi felirat esetében Püspöki Nagy félreértet (legalábbis eszmefutatását Vásáry a

felsőszemerédi,  kétes forrásértékű felirat  kapcsán zavarosnak, ellentmondásosnak nevezte493)

továbbra is  látómezejében maradt.  A jelenséget  a latin paleográfa kalligrafkus ligatúráival

vetete össze.  Külön  foglalkozot a  nyitó  és  záró  ligatúrákkal,  utóbbiak,  tulajdonképpen  a

monogramok  meglétét  a  Karoling-kortól  mutata ki.  Mivel  szerinte  a  török  írások  nem

alkalmaznak ligatúrákat, azok a „magyar írás forrásaiban” Püspöki Nagy szerint a „latin írásra

jellemző ligatúraalkotás” mintájára alakulhatak ki. Vagyis a Telegdi Rudimenta rejtélyes capita

dictionumait szerinte „nem magyarázhatjuk másképp, mint a iv. Béla magyar király udvarában

is divatossá vált szövegkezdő kalligrafkus ligatúrák hatását”.494

1.9. Törekvés az ismert emlékek összeírására: a Ferenczi-testvérek

Ferenczi Sándor apjuk örökébe lépő fainak, Ferenczi István  (1921–2000) és Ferenczi

Géza  régésznek  első  közös,  székely  írással  kapcsolatos  tanulmánya Maear  rovásírásos

emlékekről címen jelent meg 1979-ben.495 Ferencziék vázlatos, összefoglaló tanulmánya számos

dolgozatot ihletet. Benkő Elek régészeti  megközelítésű dolgozatában hivatkozot a Ferenczi

testvérek  munkáira,  korrigálta  például  apró  tévedésüket  a  Homoródkarácsonyfalvai  Felirat

datálásában. A tévedést Szőke Istvántól örökölték, aki a torony kapujában 1495-öt olvasot 1496

helyet.496 Benkő  a  dolgozatában  (nevek  említése  nélkül)  általánosabb  kritikát  is

megfogalmazot.

491 Róna-Tas András, A magyar rovásírás és a Mátyás-kori humanizmus, Néprajz és Nyelvtudomány, 29—30(1985-
1986), 173—179. 

492 Püspöki Nagy Péter, A magyar rovásírás eredetéről, MNy, 73(1977), 303—313, 307.
493 Vásáry, A magyar rovásíráss, i. m., 163—164.
494 Püspöki Nagy, A magyars, i. m., 309—313. 
495 Ferenczi Géza,  Ferenczi István,  Maear  rovásírásos  emlékekről =  Művelődéstörténeti tanulmányok,  Csetri

Elek, Jakó Zsigmond, Tonk Sándor szerk., Bukarest, Kriterion, 1979, 9–32.
496 Benkő Elek, Régészeti megjegyzések székelyföldi rovásfeliratokhoz, MNy, 90(1994)/2, 157—168,: 160.
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1.10. Korpuszértelmezés: Róna-Tas András és a Mátyás-kori 
humanisták

Az emlékek átekintését Ferenczi  Géza és Ferenczi  István 1979-es tanulmányukban

elvégezték, még ha nem is a Vásáry sürgete a formában. Ferencziék munkája volt a legfrissebb

összefoglalás, amikor Róna-Tas András az MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz-kutató

Osztálya és a régi magyar irodalom tanszékek közös ülésszakán felszólalt. Az 1983. május 20-án

elhangzot előadás  első  felének szövegét  A maear  rovásírás  és  a  Mátyás-kori  humanizmus

címen később nyomtatásban is közölte.

A székely írás számos rejtélye közül mindössze egyet járt körül. Arra kereste a választ,

mi oka lehet annak, hogy a székely írás legkorábbi emlékei a xv. század végéről valók. Az első

emlékek pontatlanul  vagy csak közvetve datálhatók (Homoródkarácsonyfalva,  Székelyderzs,

Felsőszemeréd). Legérdekesebbnek közülük a Nikolsburgi Ábécét ítélte, ennek felbukkanását

részletesen  be  is  mutata.  Sajnálkozva  tájékoztatot a  leválasztása  előt a  pergamenlapot

magában  foglaló,  idegen  kezekbe  került  és  eltűnt  ősnyomtatványról.497 2011-ben  az

ősnyomtatványnak  nyomára  akadtunk,  ma  a  nürnbergi  Germanisches  Nationalmuseum

állományában  van,498 ide  az  egykori  vevő,  Ferdinand  von  Neuforge  (1869–1942)  részben

felvásárolt  hagyatékának  részeként  került.  A  felmerülő  költségek  miat az  ősnyomtatvány

vizsgálatát  mind  a  mai  napig  nem végezhetük el.  Az  ősnyomtatvány margójegyzetei  és  a

könyv előtörténete kínálta lehetőségek – melyekre Róna-Tas András már 1983-ban felhívta a

fgyelmet  –  továbbra  is  feldolgozatlanok.499 A  margináliákat  az  ősnyomtatványt  tőlünk

függetlenül felkutató Szelp Szabolcs ugyan megvizsgálta, de ő is csak vázlatosan bemutatást

közölt.500

A Nikolsburgi  Ábécé jelsora alat szereplő héber  ábécével  Dán Róbert  (1936–1986)

foglalkozot. Dán angol nyelvű cikke (talán mert az amerikai folyóiratban nem volt szem előt)

a  magyar  nyelvű  irodalomban  először  Róna-Tas  dolgozatában  szerepelt.501 Dán  a  héber

írásjelekről  és  hónapnevekről  (Litere  Judeorum  et  menses)  megállapítota,  hogy  az  nagy

valószínűséggel  nem a  héberben  gyakorlot zsidó  személy  lejegyzése.  A  keletkezési  idővel

kapcsolatban megjegyezte, hogy a héber rész a zsidók moráviai száműzését követően, vagyis

497 Róna-Tas András, A magyar rovásírás és a Mátyás-kori humanizmus, Néprajz és Nyelvtudomány, 1985-1986,
29—30, 173—179, 174—175.

498 Germanisches Nationalmuseum, jelzete:  4 Ac 148/1, Slg: N15.
499 Horváth, Harangozó, Németh, Tubay, i. m., 87.
500 Szelp, i. m.
501 Róna-Tas, A magyars, i. m., 175. 
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legkorábban 1454-ben születhetet.502

Nagyobb  talány  azonban,  ki  volt  Philippus  de  Penczicz.  Jakubovich  a  személyével

kapcsolatban nem szolgált konkrétumokkal. Családnevével kapcsolatban megállapítota, hogy a

benne  szereplő  Penčice  helység  közel  van  Nikolsburghoz  és  Olmützhöz  (100,  ill.  15  km),

birtokosainak  ősi  családi  lakhelye  mindössze  egy  kilométerre  volt  utóbbitól.  A  család

csehországi gyökerei világosak. De hogyan került a székely ábécé Csehországba?

Róna-Tas  András  szerint  a  székely  ábécé  valamilyen  kapcsolatban  lehetet Mátyás

király bizalmasával, Filipec Jánossal (1431–1509). Filipecnek biztosan „tudnia kellet a magyar

rovásírásról”,  hiszen  ő  volt  annak  a  brünni  nyomdának  az  alapítója,  ahol  Turóczy  János

krónikáját  kinyomtaták,  miután  a  király  (a  pápa  akaratával  is  dacolva)  Filipecet  Olmüc

püspöki helytartójának beiktata. „Akár azonos volt […] Philip a mi Filipecünkkel, akár közeli

barátja  volt”  csak,  szerepe lehetet a rovásírásos  ábécé Nikolsburgba kerültének. 503 Az ötlet

azóta is „visszhangtalan maradt”.504

2011-es  tanulmányunkban  az  ősnyomtatvány  bekötésével  kapcsolatban  további

adalékkal szolgáltunk. A stockholmi Királyi Könyvtár (Kungliga biblioteket) katalógusában egy

másik  könyvben, Petrus de Alliaco (1351–1420) Imago mundi et tractatus alii (Louvain, 1477–

83)  című nyomtatványában  rábukkantunk  Penczicz  latin  possessor-bejegyzésére.505 Ennek

magyar  fordítása:  „Penczicz-i  Fülöp  könyve,  amelyet  Párizsban  vásárolt  az  Úr  [14]87.

esztendejében, október 11-én; saját kezűleg bekötöte Vyškovban (Wischauban), és aláírásával

láta el Budyšinban (Bautzenben), [14]89. április 28-án.” A kötést a Bartholomaeus Anglicus-

ősnyomtatvány esetében is készíthete saját maga.506

Mátyás  udvarában  a  székely  írás  kérdése,  ha  nem  is  központi  jelentőséggel,  de

napirenden  volt.  Turóczy  krónikájának  fényében  ez  nem  meglepő.  A  1515-ös

Konstantinápolyi  Felirat  bizonyíték  arra,  hogy  a  székely  jeleknek  a  magyar  király  követei

közöt, vagyis felsőbb körökben Mátyás halála után negyed századdal  is  élt  az  ismerete.  A

Konstantinápolyi Felirat esetében Dernschwam másolatának hibái és az olvasat hiánya arról

tanúskodnak, hogy ő maga nem ismerte az írást. A vele utazó követ, Verancsics Antal pedig

„vagy nem értete vagy nem láta”.  Feltételezhetjük tehát,  hogy a „portához küldöt fényes

502 Robert  Dán,  Cursive  Hebrew Alphabat  from the  Fifeenth  Century,  Studies  in  Bibliography  and  Booklore,
6(1964)/4, 150–152.

503 Róna-Tas, A magyars, i. m., 178.
504 Horváth, Harangozó, Németh, Tubay, i. m., 76.
505 Petrus de Alliaco, Imago mundi et tractatus alii. Add: Johannes Gerson;;;: Trigilogium astrologiae theologizatae. 

Contra superstitiosam dierum observantiam. Contra superstitionem sculpturae leonis (adversus doctrinam 
cuiusdam medici in Montepessulano). De observatione dierum quantum ad opera, Louvain, Johannes de 
Westfalia, 1477–83. 
Megtalálható a Stockholmban a Kungliga biblioteket állományában, jelzete: Coll(S) 42.

506 Horváth, Harangozó, Németh, Tubay, i. m., 88.
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követség  már nem ismerte  a  rovásírást,  míg elődeik  1515 körül  még igen”.  Ezek fényében

elfogadhatjuk,  hogy a „Mátyás-kori  humanizmus […] rovásírásunk történetének egy külön,

önálló korszakát jelentete”.507

1.11. A Dálnoki Felirat

Róna-Tas  András  dolgozatában  kevés  fgyelmet  fordítot a  feliratos  emlékekre,

megelégedet a  Ferencziék  összefoglalásában  szereplő,  korszakoló  datálások  rövid

kivonatolásával.508 Vásáry összefoglalása óta abban hitelesnek tekinthető újdonságként csak a

xvi. század elejére (1526 környékére) keltezet Dálnoki Felirat szerepelt, 509 a régészeti emlékek

iránti érdeklődésével kapcsolatos esetleges szemrehányások alaptalanok.

A Dálnoki Feliratról első ízben Ferenczi Géza és Ferenczi István 1978-ban megjelent

rövid közleménye adot hírt. A szerzőpáros beszámolt a felirat felfedezésének körülményeiről,

továbbá közölte az először megtalált öt jel leírását és értelmezését.510 Ennél részletesebb Benkő

Elek Középkori feliratok Dálnokon című tanulmánya (1981), az ismertetés során ezt követjük.

A  dálnoki  református  templomot  1977-ben  földrengés  rongálta  meg.  A  templom

épületében „a munkálatok során eddig ismeretlen középkori épületrészek és feliratok kerültek

elő”. A székely írásos feliratokra Mike Bálint református lelkész fgyelt fel, fával, Mike Józsefel

ő  kezdte  el  kibontani  azokat.  A renoválást  a  lelkész  végeztete.  1981-ben a  felirat  kapcsán

minderről a Korunk Élő történelem rovatában maga is beszámolt.511 A munkálatok idején nem

volt rendszeres régészeti felmérés, „nem készült értékelhető dokumentáció”.512 Ekkor találták

meg  azokat  a  nagyméretű  gótikus  feliratokat,  amelyeket  a  középkori  templom  átépítése

alkalmával,  a  „késő gótikus boltozat  elkészülte  után” festetek,  összesen hét  mezőt  díszítve

velük. Ezek közül az első táblán, a „sokszögzáródású nyugati  hajószakasz délnyugati  falán”

található  a  ritka  székely  betűs  felirat.  A  falszakasz  újabb  letisztításával  újabb  jelek  váltak

láthatóvá, a felirat kétsorossá bővült. Az északi falon elhelyezkedő felszentelési kereszt felső

ívénél további (sajnos olvashatatlan) jelek látak napvilágot. A délnyugati fal feliratán, a felső

sor  jelei  szintén  nehezen  olvashatók.  A  templom  xvii-xviii.  századi  tatarozása  során  a

vakolatot valószínűleg „kalapáccsal végigütögeték, hogy az új vakolatréteg jobban tapadjon”,

507 Róna-Tas, A magyars, i. m., 178—179.
508 Uo., 174.
509 Ferenczi G., Ferenczi I., Maear rovásírásoss, i. m., 27–29.
510 Uők., Rovásírás Dálnokon, Fórum (A Megyei Tükör negyedévi  melléklete, iv), 1978. 04. 22., 22–23.
511 Mike Bálint, Kósa Ferenc, A dálnoki református templom és rovásfelirata, Korunk, 40(1981)/3, 214—219.
512 Benkő Elek, Középkori feliratok Dálnokon, Korunk, 1981/2, 138—145, it: 138.
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ezzel a vakolatal fedet betűk visszavonhatatlan károsodást szenvedtek. Eredeti formájuk „nem

következtethető ki olyan biztonsággal”, mint a vele azonos vakolatrétegen elhelyezkedő latin

betűs  feliratoké.  A  felirat  maga  egyébként  is  halványabb  a  többinél,  azoktól  eltérően

feltehetően nem letek újraszínezve.513

A késő gótikus díszítés keletkezési idejéről a székely betűs feliratét követő mezők latin

nyelvű  feliratai  tájékoztatnak:  „an[n]o do[min]i  mill[e]si[m]o  |  qui[n]gentesimo |  vigesimo

sexto  |  tectura  et  testudo  au  /  le  diue  Chate/rine  |  incepta  edi[fca?]ta  et  f[ni]ta  /  per

magistru[m]  |  ...omelhum  lapicidam  /  …  8°  Kale[n]dys  octobris”.  A  római  naptár  szerinti

keltezést  Benkő  feloldota,  az  magyarul  így  hangzik:  „Az  Úr  1526-ik  esztendejében  Szent

Katalin templomának fedele és boltozata megkezdetet, felépítetet és befejeztetet Omelh[n?]

vezető kőműves által,  szeptember 24-én”. Ekkor készülhetet a felszentelési kereszt körzővel

kimért  felfestése  is.514 A templom későbbi  feliratai  már  a  templom református korszakában

készültek. Ez idő tájt karcolhaták a székely jeleket a középkori vakolatba, nemcsak a gótikus

felirat, hanem a felszentelési kereszt esetében is. A falakat csak később, valószínűleg a „xvii.

századi puritán mozgalom hatására” meszelték le, ezzel a székely írást is eltüntetve. A jelek az

ekkor  kialakítot felület  xvii.  század  második  felében,  talán  a  század  végén  elvégzet

újravakolásakor sérülhetek meg.515

1.12. Napjaink kutatásának közvetlen előzményei. Két könyv a 
székely írásról

1.12.1. Monográfia a Bolognai Rovásemlékről

A Dálnoki  Felirat  után  a  kilencvenes  évekig  nem került  elő  újabb  székely  felirat.

Ferenczi Géza és Benkő Elek a korábban felfedezet emlékekhez ez idő tájt fűzöt megjegyzéseit

már  tárgyaltuk.  Ezekben  az  években  egy  újabb  kutató,  Sándor  Klára  kezdet a  székely

írásrendszer vizsgálatába, ahogy Magyar Őstörténeti Könyvtár második köteteként megjelent,

A Bolognai Rovásemlék című monográfája (1991) előszavából megtudjuk tőle, Róna-Tas András

professzor biztatására. Sándor Klára első közleménye a Néprajz és Nyelvtudomány hasábjain

jelent meg 1990-ben,516 ugyanebben az évben a nemzetközi altajisztikai konferencián a székely

írás  és  a  keleti  török írások grafotaktikai  egyezéseit  vázolta.  Az  előadás  írásos  változata  a

513 Uo., 139—140.
514 Uo., 143.
515 Uo., 144.
516 SÁNDOR Klára, A székely rovásírás, Néprajz és Nyelvtudomány, 33(1990), 65—80.
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konferenciakötetel 1993-ban vált hozzáférhetővé.517 Ezt előzte meg, még 1992-ben, a Magyar

Őstörténeti  Könyvtár  sorozatának negyedik  részeként  napvilágot  látot Rovásírás  a  Kárpát-

medencében című konferenciakötet, amiben a JATE Altajisztika Tanszéke és az ahhoz tartozó

Magyar  Őstörténeti  Kutatócsoport  szervezte  1992.  március  26-i,  egynapos  konferencia

előadásai kerültek kiadásra.

Ráduly János néprajzkutató, számos székely írással foglalkozó cikk szerzője, Sándor

két  könyvéről  közölt  recenziójában  A Bolognai  Rovásemlék megjelenését  olyan  átörésként

értékelte,  ami  a  xv–xviii.  századi  székely  írásos  emlékek  kritikai  kiadásának  igényét

igyekezet kielégíteni.  Külön  felhívta  a  fgyelmet  Sándor  Klárának  az  emlék  keletkezési

körülményeivel  kapcsolatos  megállapítására,  miszerint  a  másolatban  ismert  rovásbot  „egy

korábbi  előképpel  rendelkezet”,  többszöri  másolás  és  kiegészítés  után  nyerte  el  az  olasz

hadmérnök megörökítete formáját.518

Sándor  Klára  a  naptár  anyagának  keletkezésével  kapcsolatos  elképzelései  a

rovásnaptár xv. század végi, xvi. század eleji naptárakkal történt összehasonlításán alapszanak.

A naptár előzményét egy olyan korai naptárban láta, amelynek „neveit latinból fordítoták,

összetévesztve  a  Gyárfás  (Gervasius)  és  a  Gellért  (Gervasius)  [elírás,  máshol  helyesen

szerepelteti : Gerardius – TT.] név magyar megfelelőit”. Sándor szerint a magyar egyházi és a

ferences szentek máshol hiányzó ünnepeit „még igen korán, a 13–14. század fordulója körül

írhaták át rovásbetűkre”,  és a naptárat többször is  lemásolhaták,  míg a Sienai  Szt.  Bernát

ünnepével kiegészítet rovásbot elnyerte a Marsigli megőrizte formáját. „[D]e nem zárható ki

az sem, hogy a többi ferences ünnepet és a magyar egyházi naptár ünnepeit csak ekkor veték

fel […] minden valószínűség szerint obszerváns ferencesek”.519

A rovásnaptár névsorát Sándor a xv. század végi magyar nyelvű naptárak, a Müncheni

Kódex,  a  Winkler-kódex  és  a  Bathyány  Boldizsár  misekönyvében  fennmaradt  naptárak

mellet két  xvi.  század eleji  csízióval,  a  Nagydisznódi  Csízióval  és a Peer-kódex csíziójával

vetete egybe.520 Összességében egyetérthetünk Ráduly Jánossal, aki szerint Sándor Klára azért

éppen ezeket vizsgálta, mert a Marsigli lemásolta naptárat a xv. század második feléből valónak

gondolta.521 Sebestyén Gyula datálása kapcsán már említetük, magunk a székely betűs naptár

előzményét  képező  kalendárium  keletkezését  sokkal  tágabb  korszakban,  Sienai  Szt.  Bernát

517 Uő., Some Graphotactical Correspondences of the Székely and Eastern Turkic runic script = Bethlenfalvy et al 
eds., Altaic Religious Beliefs and Practices. Proceedings of the 33rd Meeting of the Permanent International 
Altaic Conference Budapest June 24—29. 1990, Bp., 1993, 295—299.

518 Ráduly János, Két könyv a rovásírásról, Erdélyi Múzeum, 55(1993)/1—2, 115—116, 115.
519 Sándor, A Bolognais, i. m., 57—58.
520 Uo., 49—50.
521 Ráduly, Két könyv s, i. m., 115.
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szenté avatása (1450) és a naptár lemásolása (1690) közöt látjuk érdemesnek vizsgálni, bízván

a naptár forrásának lehetséges megkerültében.

Sándor Klára a kéziratos forrás ismertetése mellet, tárgyalta a kéziratlapok jelölését,

felosztását, vonalazását és sorszámozását, az ünnepnapok távolságának jelölését. A monográfa

elkülöníti a kéziratot író kezeket.

A naptárban szereplő ünnepek vizsgálatában a már említet öt magyar nyelvű, xv–xvi.

századi  kéziratos  forráson  túl  támaszkodot a  kapcsolódó  szakirodalomra,  Knauz  Nándor

(1831–1898) katolikus pap és történész,522 Zolnai Gyula (1862–1949) nyelvész,523 Velledits Lajos

nyelvész,524 Takács  Ince  (1894–1974)  ferences  egyháztörténész,525 Bálint  Sándor  (1904–1980)

néprajzkutató,526 valamint Verbényi István527 és Diós István528 katolikus papok munkáira. Ezeket

felhasználva elemezte a naptár anyagát.

1989 nyarán, bolognai  tanulmányútja során Sándor  Klárának lehetősége volt  kézbe

venni a Marsigli-fond kéziratlapjait. Ez az út szükségességét igazolta, ugyanis csak az „eredeti

kéziratban lehetet megkülönböztetni a különböző színű tintákat, és sokszor nagy segítséget

jelentet a  fóliók  verso  oldalának  vizsgálata  is”.  A  könyv  függelékében  a  kéziratlapok

mikroflmjeinek  másolatait  közreadta,  ezzel  jelentősen  bővítve  A  maear  rovásírás  hiteles

emlékei kis  példányszáma  miat addig  csak  nehezen  hozzáférhető  fényképhasonmások

számát.529 A kéziratlapok tüzetes vizsgálata révén vált lehetségessé az emlék flológiai leírása.

Ez a kötet legterjedelmesebb része.

Sándor a székely írásos szavakat szócikkekben közölte,  ezek a naptári  és naptáron

kívüli  részben eltérőek,  a  jelsor  rajza  mindegyiknél  megtalálható.  A szócikkek felépítése  a

következőképpen néz ki  a naptári  részben:  a szavak azonosítási  száma a kéziratlapon való

elhelyezkedése  szerint;  az  ünnep magyar  és  latin  neve,  dátuma;  a  székely  jelek  átírása  és

kurzivált olvasata; magyar és latin megfejtése, valamint az egység felet feltüntetet pontok (a

következő ünneptől elválasztó napok) száma szerepel bennük. A naptáron kívüli rész szócikkei

nem  tartalmazzák  a  latin  nevet,  dátumot  és  természetesen  hiányoznak  belőlük  a  naptári

522 Knauz Nándor, A magyar egyház régi szokásai vii. Régi misekönyveink, Magyar Sion, 6(1868), 801—812, 856—
891.; Uő., Kortan. Hazai történelmünkhöz alkalmazva, Bp., 1876.

523 Zolnai  Gyula,  A Bathyány-misekönyv maear naptára és lapszéli  jeezetei,  Magyar Könyvszemle,  3(1895),
106–116.; Uő., Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig, MNy, 1(1905), 29–36. 

524 Velledits Lajos, Az ünnepnapok magyar neve, MNy, 8(1912), 204—209, 249—255, 343—346.
525 Takács Ince, A Szent Ferenc-rend hierarchiája és a ferences szentek és boldogok, Bp., 1927.
526 Bálint Sándor, Karácsony, húsvét, pünkösd, Bp., 1973. ; Uő., Ünnepi kalendárium, 1–2, Bp., 1977.
527 Verbényi István, Arató Miklós, Liturgikus lexikon. A katolikus egyház liturgiája, Bp., 1989.
528 Diós István, A szentek élete, Bp., 1984.
529 Sándor, A Bolognais, i. m., 13.
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távolságot  jelölő  pontok  is;  latin  és  magyar  megfejtéseik  a  szócikkeknél  nem,  csak  a

függelékben (Függelék ii) szerepelnek.530

Az  átírás  egyértelműsége  véget jeltáblában  határozta  meg  a  székely  betűk  latin

megfelelőit.531 A Sándor Klára összeállítota jeltábla egy egyezményes átírási rendszer irányába

mutató  kezdeményezésként  is  felfogható.  Összességében  elmondható:  e  hiánypótló  kiadás

nélkül  nemcsak  a  szakirodalom  lenne  szegényebb,  hanem  legterjedelmesebb  emlékünk

vizsgálatának, tartalmi elemzésének lehetőségei is sokkal szűkösebbek volnának.  A Bolognai

Rovásemlék hálózati kiadása révén az érdeklődők széles közönsége számára hozzáférhető.532

1.12.2. Konferencia és konferenciakötet a Kárpát-medencei 
rovásírásokról

A Magyar  Őstörténeti  Könyvtár  negyedik  köteteként  napvilágot  látot Rovásírás  a

Kárpát-medencében a  szegedi  József  Atila  Tudományegyetem  Altajisztika  Tanszékének  és

őstörténeti  kutatócsoportjának  Sándor  Klára  szerkesztete konferenciakötete.  A konferencia

Szegeden  került  megrendezésre  1992.  március  26-án,  célja  a  Kárpát-medencében  talált

„rovásírások”  ismereteinek  rendszerezése,  új  tudnivalók  közzététele  volt.  Az  egynapos

szimpózium előadásait három nagyobb egységre bontoták: két avarkori, két honfoglalás kori

és három székely vonatkozású előadás hangzot el.

Róna-Tas András nyitóelőadásában (A maear írásbeliség török eredetéhez címen) az ír

és a betű szavunk etimológiáját tárgyalta. Az ír szó jelentése „eredetileg ʼró, fába ró, vés, bevágʼ

volt, s régi jelentését éppen a belőle képzet irdal őrizte meg”.533 Betű szavunkat Révai óta török

eredetűnek tartják,  és többnyire a  biti-  ʼírʼ igére és  bitig ʼlevél, írot szöveg ʼ főnévre vezetik

vissza. Ezeket Ligeti Lajos a török jövevényszavakról írot könyvében  hangtani szempontból

lehetségesnek tartota, de úgy ítélte, hogy a „feltevés mögül hiányzik a kielégítő tárgyi hátér;

miféle  írot szövegekről  lehet  szó ebben a  korban?”  Ligeti  a  szó  xiii–xiv.  századi  átvétele

esetén  a  „tárgyi  háteret”  már  láta,  például  az  egyházi  szövegekben.534 Róna-Tas  ezzel

kapcsolatban  Gerard  Clauson  (1891–1974)  neves  angol  turkológus  Ligeti  által  is  idézet

állítására hívta fel a fgyelmet, miszerint a „török bitig  és alakváltozatai minden írot dolgot

530 Uo., Függelék ii.
531 Uo., 82.
532 htp://www.balassikiado.hu/BB/netre/netre_bologna/bologna.htm   (letöltés: 2014. 10. 07.)
533 Róna-Tas András,  A magyar  írásbeliség  török eredetéhez  =  Rovásírás  a Kárpát-medencében,  SÁNDOR Klára

szerk., Szeged, a JATE Magyar Őstörténeti Kutatócsoportja, 1992, 9–14.
534 Ligeti Lajos,  A maear nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előt és az Árpád-korban , Bp., Akadémiai, 1986,

262.
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jelölnek”. Erre német példa is kínálkozik. A Buchstabe ʼbetűʼ és a Buch ʼkönyvʼ esetében az írásra

felhasznált anyag, a bükkfa (Buche) lehet a szavak etimonja. Róna-Tas szerint „betű  szavunk

tehát jelenthete eredetileg a fára írt rovást, magát a rovásfát, a rovással írt szöveget és az egyes

rovásbetűket is”.535 Legkorábbi székely írással írt emlékeink, amint Ferencziék tanulmányából

láthatuk, nem fára készültek. Nem világos, az írás anyagaként (főleg úgy, hogy a hipotézis

szerint  a  betű szó  minden  írot dolgot  jelölhet)  Róna-Tas  András  miért  a  fát  jelölte  meg.

Elképzelhető, hogy Turóczy János történeti munkájának a botokra rót betűkről szó leírásának

hatására, netán a Nikolsburgi Ábécé címében szereplő „in lignis” miat?

Róna-Tas etimológiai okfejtése mindenesetre az írásrendszer korai használata melleti

érvként jelenik meg. Ez az érv a későbbiekben is fel-felbukkan, így Korompay Klára nyelvész

rövid leírásában az egyetemi nyelvtörténet-tankönyvben. Korompay a székely írás eredetével

kapcsolatban,  miután  megemlítete bizonyos  betűknek  az  ótörök  grafémákkal  felfedezhető

alaki-funkcióbeli  hasonlóságát  és  az  írások  általános  jellemzői  közti  párhuzamokat,  a

következőképpen fogalmazot: „Mindezekből  kiindulva a  két  rendszer  belső  összefüggése,  s

ezáltal nyelvünkre nézve az ősmagyar kori gyökerek is valószínűsíthetők. Ezt támogatja az a

tény,  hogy  mind  betű,  mind  ír  szavunk  ótörök  eredetű,  s  hogy  az  utóbbi  etimológiai

rokonságban van 'bevagdal' jelentésű irdal szavunkkal is.”536

A következő  székely  írással  kapcsolatos  előadást  Ferenczi  Géza  tartota.  A székely

rovásírás Erdélyben ma létező emlékei címen. Két, az írásrendszerhez tisztázatlan kötődésű véset

(egy Firtos várában található, „rovásbetűkkel, vagy esetleg műszaki okok miat inkább mester,

semmint  elhelyezési  jegyekkel  ellátot” kőtömb,  illetve  a  századelőn  talált,  titokzatos

gyergyóditró–tászoktetői sziklakarcolatok) után tért a voltaképpeni székely jeles emlékekre. Az

általa  összeállítot régészeti  korpusz  elemei:  a  Székelyderzsi  Téglafelirat,  a

Homoródkarácsonyfalvai  Felirat,  a  Dálnoki  Felirat,  a  Bögözi  Felirat,  a  Marosvásárhelyi

Rovássorok 1624-ből, a Rugonfalvai Felirat, az Énlakai Felirat, az Aranyosszentmihályi Felirat, a

Csejdi Felirat537 és a kibédi rovásírásos lőportartó szaru,538 az Erdőszentgyörgyi Rovásfelirat539

és a Bonyhai Felirat.540 Részletesebb bemutatásukra az időkorlát miat nem volt lehetősége.541

535 Róna-Tas, A magyar írásbeliségs, i. m., 13.
536 Korompay, i. m., 104.
537 Ráduly János, A csejdi rovásbetű, Népújság, 1993. 11. 05., 5.
538 Ráduly János, A kibédi rovásjegyes porszaru, Népújság, 1992. 02. 01., 3.; Uő., Még egyszer a kibédi rovásjelekről, 

Népújság, 1992. 03. 16., 3. ; Uő., Rovásírásos nyelvemlék Kibéden, Művelődés, 42(1993)/2, 44—45.
539 Ferenczi G., Ferenczi I., Maear rovásírásoss, i. m., 29–30, 213.
540 Ráduly János, A bonyhai rovásemlék, Népújság, 1992. 08. 08., 3.
541 Ferenczi Géza,  A székely rovásírás Erdélyben ma létező emlékei =  Rovásírás a Kárpát-medencében,  Sándor

Klára szerk.,  Szeged, József Atila Tudományegyetem Magyar Őstörténeti Kutatócsoportja, 1992, 51–67,  52—
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Ferenczi Géza összefoglalta az írásrendszer Erdélyben megtalált, kéziratos emlékeit is:

a  Csíkszentmiklósi-Csíkszentmihályi  Feliratot,  a  „névtelen”  marosvásárhelyi  gyűjteményt,  a

Székelyudvarhelyi  Bejegyzést,  a  kolozsvári  és  nagyenyedi  ábécét,  Miskolczi  Csulyak

peregrinációs  albumának  bejegyzéseit,  további  xviii.  századi „rovásbetűsorokat  és

írásmintákat”  Nagyenyeden  a  Bethlen  Kollégium  Tudományos  Könyvtárából  és  a

marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár állományából.542

Ferenczi előadása e ponton több, korábban homályos részletet tisztázot és új forrással

is  bővítete a  kéziratos  emlékek  korpuszát.  A  Sebestyén  Gyula  bemutatásában  ismeretlen

szerzőjű,  marosvásárhelyi  székely  írásos  vonatkozású  kéziratlapok  mellet, „puszta

véletlenségből”  egy  kezébe  került  másik  kötetben  Ferenczi  a  korábban  ismert  forrásokkal

majdnem azonos, valamivel bővebb kéziratot azonosítot. Az  Excerpta ad hist. Hung.  feliratú

könyv543 xviii.  század  végi,  egyszerű  borítójának  belső  oldalán  Teleki  Sámuel  ex  librise

található, míg a kötet rögzítés nélkül beillesztet tartalomjegyzékén a szerzőt is megnevezik:

„Author est Paul Bardotz.”544 Bardócz Pálról keveset tudunk meg, Ferenczi lábjegyzetben M.

Hubbes Évától kapot adatok alapján a nagyenyedi református kollégium 1728. március 22-én

szubszkribált, kiemelkedő teljesítményű diákjával tekintete azonosnak. Bardócz kéziratában, a

Csíkszentmiklósi Felirat alat olvasható bejegyzés tájékoztat a felhasznált forrásról: „A Tlts Bod

Péter ur irásából minden Változtatás nélkül irtamle 1751-benn Maius ho 26dik napján.” Azt,

hogy  Bod  Péter  pontosan  mely  kéziratban  maradt  munkája  szolgált  Bardócznak  forrásul,

Ferenczinek nem sikerült tisztáznia.545

Ferenczi  Géza  tanulmányának  hasonlóan  jelentős  közlése  a  régebbről  ismert

marosvásárhelyi  kézirat  szerzőségével  kapcsolatos.  Deé  Nagy  Anikó  marosvásárhelyi

könyvtáros,  a  Teleki  Téka  könyvtárvezetője  ugyanis  kézírása  alapján  Teleki  Sámuelt

azonosítota a  kézirat  szerzőjeként. 546 Ennek  hírül  adása  a  székely  írás  szakirodalmában

egyértelműen Ferenczi érdeme.

A  frissen  felfedezet kéziratos  emlékek  sorát  gyarapítják  a  székelyudvarhelyi

Tudományos  Könyvtár  (korábban  Református  Kollégium  könyvtára;547 ma:  Haáz  Rezső

Múzeum Tudományos Könyvtára) egyik nyomtatványának székely betűs bejegyzései: Kulcsár

59. Sándor Klára a Ferenczi felsorolta emlékek közül többel kapcsolatban kételyét fejezte ki, valóban a székely
írás  emlékei-e,  ld.  Sándor,  A székely írás  nyomában,  i.  m.,  208.  Ezekkel  e dolgozatban nem foglalkozunk
részletesen.

542 Uo., 63—65.
543 Jelzete: Tq 1413 Ms. 175.
544 Ferenczi, A székely rovásírás Erdélybens, i. m., 60.
545 Uo., 61.
546 Uo. 
547 A könyvtár történetéről: Jakó Zsigmond, Írás, könyv, értelmiség, Bukarest, Kriterion, 1976, 223—227.; 

htp://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/tortenet/jako3/html/jako26.htm (2014.10.12.).
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György  Postillas (Alsólendva,  1574)548 című könyvének 1.  és 195.  lapján.  Ferenczi  a három

rövid  bejegyzésről  korábban  a  Nyelv-  és  Irodalomtudományi  Közlemények  hasábjain

tudósítot 1990-ben.  Világos,  szürkés  tintával  három  nevet  jegyeztek  be,  ebből  kető

megegyezik.  A  bejegyzések  valószínűleg  egy  kéztől  származnak,  a  jelek  balról-jobbra  (!)

olvasandók. Így az 1. lapon olvasható „amre” megismétlődik a 195. lapon, ahol mellete „joseh”

olvasható székely betűkkel. Az első lappal ellentétben a 195. lapon a betűk „megfejtései”: Imre,

Josef. A székely jelsorok eszerint hibásak. Az ismeretlen kéz az „amre” szóban az  i grafémát

vétete el, a „joseh”  o jele fordítva (jobbra nyitotan) írta, a szóvégi  f jele helyet h grafémát

használt. 549

Ferenczinek az emlékek részletes bemutatására it sem volt lehetősége.

Kósa  Ferenc  nyelvész  előadásában  a  székely  írás  kutatásának  lehetőségeiről  és

módszertanáról elmélkedet. Kiindulási pontja a Vásáry István által elkülönítet két terület: az

anyaggyűjtő,  leíró,  rendszerező  és  új  forrásokat  felkutató  flológus  munkája,  valamint  az

írásrendszer eredetével, írástörténeti vonatkozásaival foglalkozó, összehasonlító munka.550 Ezek

közül Kósát leginkább az új emlékek felkutatásának lehetősége foglalkoztata. Ebben a Dálnoki

és  a  Rugonfalvai  Felirat  előbukkanása  motiválhata.  A  Rugonfalvai  Felirat  Ferenczi

összefoglalásának is részét képezte, it azonban még nem ejtetünk róla szót. Sokkal hamarabb

módunk sem let volna rá:  Benkő Elek a konferencia előt alig egy esztendővel,  az Erdélyi

Múzeum 1991. tavaszi számában közölt Rugonfalva középkori emlékei című cikkében mutata be

először.

1.12.2.1. A Rugonfalvai Felirat

Benkő a rugonfalvai templom északi hajófal feliratai közöt ismertete a 11 karakterből

álló jelsort, amelyet egy rosszul olvasható latin betűs felirat (Georgius … 1658) mellé véstek be,

„[k]orát hozzávetőlegesen az előbbi felirat évszáma határozza meg”. A felirat átírásában egy jel

(vagy egy jelpár) okoz problémát, így alakult ki a „it jegyi [vagy jedji] miklos” átirat, aminek

olvasata  „It[t] [járt] Jeddi Miklós”.  Hic fuit-típusú feliratal van dolgunk. A Jeddi-családdal

548 Kulcsár György, Postilla, az az evangeliomoknac, mellieket esztendö  által a keresztényeknec gyöleközetibe 
szoktac oluasni es hirdetni, prédicatio szerint valo magyarázatia. Az régi és mostani szen(n)tirásbeli doctoroknac 
irásokbol iratatot az Kultsár György also lynduai prédicator által 1574 esztendöben, Alsólendva, Rodolphus 
Hofalter, 1574 (RMNy 334).; Jelzete: 170.

549 Ferenczi Géza, A Székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár rovásírásos emléke, Nyelv- és Irodalomtudományi 
Közlemények, 34(1990)/1, 63–65. 

550 Vásáry, A magyar rovásíráss, i. m., 162.
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kapcsolatos  első  okleveles  adat  a  xvii.  század  második  feléből  származik.  A  család

Nagymedeséren tűnik fel.551 Kósa szerint a felirat jelentősége az emlékek kis számából fakad,

ezért külön tanulmányban való, részletes tárgyalását szorgalmazta.552

A további feliratos emlékek utáni kutatásban a székelyföldi régi templomokra hívta fel

a  fgyelmet,  mivel  „majdnem  minden  rovásfeliratot  templomban”  találtak  meg.  A

műemlékvédelmi  előírásoknak  megfelelő  felújítások,  javítások  során  „szakszerű,  tüzetes

falkutatással” a vakolat- és festékrétegek fedte feliratokra is  lenne lehetőség rátalálhatni.  A

rugonfalvai középkori emlékek kapcsán Benkő is rámutatot a leggyakoribb feliratos helyekre a

„templomok  kevésbé  szembeötlő  helyein,  sarkokban,  az  oltár  mögöt vagy  a  karzatokon”,

amiket legelőször érdemes átvizsgálni. A templomok programszerű átkutatásán túl bízhatunk

persze a véletlen felfedezésekben is.553

Kósa felvetete a székelyek körében végzet felmérés gondolatát. Előre meghatározot

kérdések mentén vizsgálnák az adatközlők ismerte székely írásos feliratokat, szövegeket.554 Az

ilyen néprajzi jellegű kutatások sikerével kapcsolatban komoly kételyeink lehetnek. Elég, ha

Sebestyén Gyula múlt század eleji (máskülönben Kósa is említete) felmérésére, kutakodásra

gondolunk, ami egyértelműen cáfolta, hogy létezne a székely írásnak bármilyen, az irodalmi

forrásoktól független népi hagyományozódása.555

Kósa szerint a század eleji kutatómunka sikerét a Magyar Tudományos Akadémia és a

Magyar  Nemzeti  Múzeum  jelentete érdeklődő  intézményi  támogatás,  szervezeti  hátér

jelentősen  elősegítete.  Úgy  vélte,  hogy  „most  is  szükség  van  arra,  hogy  ennek  a

tevékenységnek  legyen valamilyen  intézményes,  szervezet formája,  tehát  ne  csak egy-egy

magányos kutatónak vagy másnak a véletlen, szerencsés fölfedezésétől reméljük művelődésünk

e sajátos örökségének újabb emlékekkel való gazdagodását”.556

Az  utolsó  előadásban  Sándor  Klára  foglalta  össze  az  írásrendszer  eredetével

kapcsolatos lehetőségeket. Nem valószínűségüket elemezte, hanem összegyűjtöte az írásban

megjelent véleményekből levezethető következtetéseket. Voltaképpen öt szempont változóinak

különböző variációiról van szó: kik, mikor, hol, kiktől és mit vetek át.557 A szakirodalomban

551 Benkő Elek, Rugonfalva középkori emlékei, Erdélyi Múzeum, 53(1991)/1—4, 15—28, 20.
552 Kósa Ferenc,  Gondolatok a székely rovásírás  kutatásának lehetőségeiről  és  módjairól =  Rovásírás  a Kárpát-

medencében, SÁNDOR Klára szerk., Szeged, a JATE Magyar Őstörténeti Kutatócsoportja, 1992, 69—77, 74.
553 Uo., 71—72.
554 Uo., 75—76.
555 Sebestyén, Rovás..., i. m., 323.
556 Kósa, Gondolatok a székelys, i. m., 70—71.
557 SÁNDOR, Klára,  A székely rovásírás átvételének lehetséges útjai = Rovásírás a Kárpát-medencében,  S. K.  szerk.,

Szeged, a JATE Magyar Őstörténeti Kutatócsoportja, 1992, 79—91. it: 79.
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felmerülő  eredeztetések  ábrája  jól  tükrözi,  milyen  távol  vagyunk  a  vizsgálatok

nyugvópontjától.558

1.13. A feliratos emlékek bővülése 1990 után

Az eredeztetés bizonytalanságaival  szemben a források bővülése,  régészeti  emlékek

felbukkanása  ösztönzően  hatot a  kutatókra.  Az  ezredforduló  előti években  a  legtöbb

közlemény  az  új  emlékekkel  kapcsolatban  íródot. Van  több  olyan  emlék  –  ilyen  az

Erdőszentgyörgyi, vagy a Berekeresztúri Felirat – amelyet ugyan már korábban felfedeztek, de

a székely írás irodalmában mégsem tűntek fel, csak hosszú idő elteltével a '90-es években. Ám

közismertségre ekkor sem tetek szert, kimaradtak a rövidebb összefoglalásokból. Az ilyen, kis

visszhangot  kiváltot emlékek  főleg  amiat maradtak  ismeretlenek,  hogy  híradásaik  kis

példányszámú,  nehezen  hozzáférhető  periodikákban  vagy  napilapokban  jelentek  meg.  A

(főként  Ráduly  Jánosnak  köszönhető)  első  leírásukat  ezért  nem  it tárgyaljuk,  hanem  a

néprajztudós közléseivel Sándor Klára A székely írás nyomában című monográfája kapcsán, a

székely írás hiteles emlékeinek összefoglalását követve foglalkozunk.

1.13.1. A Vargyasi Felirat

Szerencsésebb  esetben  a  híradás  célba  ért,  fogadtatása  pedig  jól  mutatja,  hogy  a

székely írás kérdését érdeklődés övezte.  A  Vargyasi Feliratal kapcsolatban megjelent írások

számából ez olvasható ki.

A feliratra Vargyason, a református templom építése során találtak rá 1994. július 27-

én, egy, a meszes gödör mélyítése közben előbukkant,  faragot kövön. Kónya Ádám (1935–

2008)  erdélyi  helytörténész,  a  Székely  Nemzeti  Múzeum  igazgatója,  mikor  az  emlék

megtalálásáról értesíteték, az építkezési munkálatokat azonnal leállítata. A gödörben talált

kőtömböt a vargyasi unitárius lelkész hivatalába szállítoták. Kónya a feliratos kőtömböt maga

is  megvizsgálta,  rajzot  készítet róla,  a  Háromszék  napilap  hasábjain  néhány  napon  belül

röviden be is mutata.559 A Romániai Magyar Szó olvasói hamarosan B. Kovács András tollából

558 Uo., 90—91.
559 Kónya Ádám, Vargyas újabb kincsei, Háromszék, 1994. 07. 30.
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értesülhetek az emlék felfedezéséről.560

Ferenczi  Géza a lelkészi  hivatalban vizsgálta  meg a kőtömböt  és a feliratról  rajzot

készítet. Tőle  tudjuk,  hogy  szeptember  5-én  a  hely  régészeti  feltárása  megkezdődöt, a

középkori  templom falmaradványai  nagyobb  templomépületre  engedtek  következtetni.  Első

ismertetésében a  kőtömb anyagát  kiömléses  kőzetnek  vélte,561 későbbi  írásában már  Dénes

István közlése után, saját korábbi álláspontját felülbírálva kemény homokkőről beszélt. A kő

keskenyebb oldalán „talpa”, vagyis pereme van, a hasáb függőleges és felső éleit lemetszeték, a

székely  jelek  az  elülső  oldal  lemetszet peremén helyezkednek el.  A kőtömb szerepét  nem

határozta meg pontosan, elképzelhetőnek tartota, hogy szokatlan méretű szenteltvíztartóként

vagy keresztelőmedenceként funkcionált.562 Ferenczi kísérletet tet a jelek megfejtésére. Bár a

jelek  „eléggé  gondosan  alakítotak  és  mélyítetek”,  egynémely  betű  azonosítása  mégis

bizonytalan. A jelek Ferenczi szerint alaki hasonlóságot mutatnak a xv. század második feléből

származó emlékekkel, a Nikolsburgi Ábécével, a Székelyderzsi, a Homoródkarácsonyfalvai és a

Székelydályai Feliratal.563

Közvetlenül Ferenczi dolgozata után szedték Ráduly János írását, amelyben a Vargyasi

Felirat  olvasatának  tisztázására  tet kísérletet.  A  jeleket  jobbról  balra  haladva,  a

következőképpen írta át „mihályj  irtán  követ”, aminek olvasata „Mihály J írta (a) követ” vagy

„Mihályi  írta  (a)  követ”.  Az  irtán ige  sajátos  alakját  a  Konstantinápolyi  Felirat  azonos

kifejezésével, magánhangzókkal kiegészítet jelsorával vetete össze. 564 Ráduly a későbbiekben,

ahogy a székely írással általában, a Vargyasi Feliratal kapcsolatban is számos írást tet közzé.565

Kósa Ferenc megfejtési kísérlete közvetlenül Ferenczi és Ráduly írása után olvasható.

Jegyzetéből kiderül, hogy Kósa már a megjelenés előt ismerte a másik két tanulmányt, Rádulyé

máshol is megjelent, Ferenczi kéziratának birtokába jutot. Közlésre kész megfejtését ezek az

írások már nem befolyásolták.  Ferenczi rajza alapján és a régész segítségével,  Kósa „m ihályi

szilve(sz)ter  tön  követ” olvasatra jutot. Dolgozatában az olvasat melleti érveit is közölte, a nevek

kapcsán Sándor Klára A Bolognai Rovásemlék című könyvének adatait mutata be más történeti

560 B. Kovács András, Árpád-kori lelet Vargyason. Új rovásírásos feliraton törhetik a fejüket történészeink , Romániai
Magyar Szó, 1994. 08. 18., 1.

561 Ferenczi Géza, A Vareasi Rovásemlék, Romániai Magyar Szó, 1994. 10. 8–9 (Szabad Szombat Melléklet, 40 c). 
562 Uő., A vareasi székely rovásírásos emlék, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 38(1994)/2, 147–150,

147.
563 Uo., 148—149.
564 Ráduly János, A vargyasi rovásemlék olvasta, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 38(1994)/2, 151–

152.
565 Uő., ISszentTEN vagy iRTáN?, Népújság, 1994. 12. 10., 4—5.; Uő., A vargyasi felirat betűtípusai, Népújság, 1995. 

01. 25., 7.; Uő., Még egyszer a vargyasi rovásemlékről, Romániai Magyar Szó, 1995. 04. 01—02. (Szabad Szombat 
Melléklet, 13). A folyóiratokban megjelent, nehezen hozzáférhető cikkei gyűjteményben is napvilágot látak: 
Uő., Rovásíró őseink, Korond, Firtos Művelődési Egylet, 1995.

119



névtani munkák mellet.566 Nem ez Kósa utolsó közleménye, megfejtési kísérletét 2003-ban is

megjelentete.567

A Vargyasi Feliratal kapcsolatban Benkő Elek is tollat ragadot. A tavasszal, éppen a

Magyar  Nyelvben  közölt  régészeti  megjegyzéseit  és  a  korpusz  fontosabb  elemeinek

összefoglalását568 követően,  a  „véletlen  szeszélye  folytán  alig  egy  hónappal”  dolgozata

megjelenése után találták meg az emléket.  Jelentősége szerinte a legfontosabb feliratokéival

vetekszik. Benkő az újonnan építet református imaház és a középkori templom maradványai

elhelyezkedésének  leírása  után  tért  a  székely  írásos  kőtömbre.  Leírása  részletesebb

Ferencziénél,  a  faragvány  „másodlagosan  falba  építet” keresztelőmedenceként  tűnik  fel.  A

jelek bevésését egyértelműnek találta, a negyedik betű utáni karcolatról azonban nem tudta

megmondani,  hogy  az  része-e  a  feliratnak  vagy  megcsúszot vésőnyom,  esetleg  más

alkalommal  keletkezet karcolás-e.  A  medencerész  peremén  és  oldalán  foltokban  „sárgás,

középkori meszelés” nyomát fedezte fel.  Benkő ebből arra következtetet, hogy a felirat jóval a

befalazás  előt a  faragványon volt,  „nagy valószínűség  szerint  egykorú  magával  a  faragot

kővel”. Benkő felhívta a fgyelmet arra a körülményre is, hogy a másodlagos felhasználás során

„fehéres, középkori habarcs” tapadt a meszelés felszínére és helyenként a székely jelek vájatait

is  kitöltöte.  A  keresztelőmedence  datálását  a  lelőhely  körülményeinek  vizsgálata  tenné

lehetővé, az előzetes vizsgálatal Benkő az addig előkerült,  „kivétel nélkül román kori vagy

xiii–xiv. századi, provinciális »átmeneti stílusú«” homokkő faragványok alapján végezte el. A

későbbi,  xv–xvi.  századi  faragványok  anyaga  Benkő  szerint  többnyire  andezit  vagy

andezitufa.  Eszerint  a  keresztelőmedence  készítése  „felső  időhatárának  a  xiii–xiv.  század

kínálkozik”. Hitelesítő ásatás híján tartózkodot a döntő szó kimondásától. Benkő mindenesetre

a  vargyasi  és  a  homoródkarácsonyfalvai  emléken  keresztül  a  székely  írás  korábban

dokumentálatlan, „korai rétegébe” vélt bepillantani.569

Benkő Elek a Vargyasi Feliratot 2012-ben ismét egyértelműen a korai emlékek közt

sorolta  fel,  sőt  a  Homoródkarácsonyfalvai  Feliratal  együt a  legkorábbi  emlékeinknek

nevezte.570 Állítását újabb érvekkel nem argumentálta, így továbbra sem világos, hogy a felirat

miért ne kerülhetet volna a kőre akár közvetlenül második felhasználása előt.

Vékony Gábor sem Kónya részleges, sem Kósa vagy Ráduly teljes megfejtésével, sem a

566 Kósa Ferenc,  Kísérlet  a  vargyasi  rovásfelirat  megfejtésére,  Nyelv-  és  Irodalomtudományi  Közlemények,
38(1994)/2, 153—155.

567 Uő., Kísérlet a Vargyasi Rovásfelirat megfejtésére = Kőrösi Csoma Sándor és a magyar nyelv, Gazda József szerk.,
Kovászna, Csomakőrös, Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, 2003, 155—159.

568 Benkő Elek, Régészeti megjegyzések székelyföldi rovásfeliratokhoz, MNy, 90(1994)/2, 157—168.
569 Uő., Középkori rovásfelirat Vargyasról, MNy, 90(1994)/4, 487-489.
570 Uő., A középkori Székelyföld, i, Bp., MTA BTK Régészeti Intézet, 2012, 53, 56.
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Ferenczinél  és  Benkőnél  meghatározot funkcióval  nem  értet egyet.  A  kő  szerinte  nem

keresztelőmedence. Ezt a lehetőséget saját, evangéliumi eredetűnek gondolt olvasata („ imëh foγ

teneköd” [Jn 19,26]) miat vetete el. Ez a kijelentés ugyanis az Úr keresztje tövében álló János

apostolra vonatkozik és nem a keresztelés aktusára utal. Vékony szerint a feliratban szereplő

[ø] hangból, az „ë>ö változás miat nemigen lehet a 13. század második felénél korábbi”.571

1.13.2. Régészek vitája: Ferenczi felvetései

A  legnagyobb  vita  mégsem  az  olvasat  kérdését  övezi.  Ferenczi  Géza  a  Nyelv-  és

Irodalomtudományi Közlemények lapjain Elmélkedés a régészetről és a székely rovásírásról című

tanulmányában  Benkő  Elek  korábbi,  1994  tavaszán  megjelent  cikkének  kijelentéseivel

kapcsolatban  reagált.  A  Homoródkarácsonyfalvai  Felirat  kapcsán  már  említetük,  Benkő

kiigazítota a templom tornyának Szőke István levele óta a szakirodalomban tévesen szereplő

datálását (a toronyban olvasható évszám 1496),572 és nevek említése nélkül kritikával illete a

rovásírással foglalkozó régészeket, amiért a kutatás eddig szerinte „nem élt kellő mértékben a

régészet és művészetörténet nyújtota módszertani lehetőségekkel”, annak ellenére sem, hogy

a feliratok jelentős része középkori templomok falán, vakolatán vagy a falból kibontot téglán,

kőtömbön maradt meg.573 Ferenczi Géza a régészek védelmére kelt.

Ferenczi  Géza  a  Ferenczi  Istvánnal  közös  munkájának  eredményére  hivatkozva

helyesbítete a Homoródkarácsonyfalvai Felirat felfedezőjének személyét: az emlékre először

1937-ben Debreczeni László (1903–1986) művészetörténész talált rá.574 Az emlék Németh Gyula

közleményének  hatására  vált  közismerté,  aki  a  feliratról  Szőke  István  leveleiből  szerzet

tudomást,  vagyis  Benkő  csak  a  szakirodalomban  szereplő  adatokra  támaszkodot. Jóval

fontosabbak Ferenczinek az emlék datálásával kapcsolatos kifogásai.

A Homoródkarácsonyfalvai Feliratal kapcsolatban Ferenczi elismerte, hogy a feliratos

kőtömb a toronyablak szemöldökköveként másodlagos funkcióját nyerte el, nem lévén kétsége

felőle, hogy az eredetileg a félköríves kapukeret része volt. A felirat elhelyezkedése kapcsán

Ferenczi  értetlenségét  fejezte ki,  ha azt  még a kapukeretre  rögzíteték volna,  miért  a keret

hossztengelyével párhuzamosan vésték volna ki. Ha a felirat még akkor került a kőtömbre,

amikor az az ajtókeret része volt, „miért érzékelhető jól (?) a betűk szélein kopás”, amikor azt

571 Vékony, i. m., 18—24, it: 22, 23.
572 Benkő, Régészeti megjegyzéseks, i. m., 160.
573 Uo., 157. Kiemelések tőlem – TT.
574 Ferenczi G., Ferenczi I., Maear rovásírásoss, i. m., 212, 8. j., 214, 20. j.
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szerinte  semmi  sem  indokolná.  Ferenczi  Géza  vitata azt  is,  hogy  a  felirat  a  faragvány

kapukeretbe történt beépítése előt készült volna, akkor ugyanis szerinte nem vízszintesen és

két sorban írták volna, hanem „egyetlen sort alkotva két tömbbe, a kezdő részhez illeszkedő

kőtömbön folytatva” a feliratot. Ebben az esetben az emlék bizonyosan a xiii. században készült

volna.  Noha  maga  is  a  legkorábbi  emlékeink  közöt tartja  számon,  Ferenczi  a

Homoródkarácsonyfalvai  Felirat  születését  a  templom  átalakítása  utáni  időszakra

valószínűsítete.  Cáfolta,  hogy  a  vésetekben  megfgyelhető  mésznyomok  középkoriak

volnának,  mivel  azok  „1974-ben  kerültek  oda  a  felirat  gipszmásolatának”  készítésekor.575

Kitartot rajzának valósághűsége mellet, és bár néhány karcolat rovásbetű voltában maga is

kételkedet, kötelességének tartota feltüntetésüket.  Arra jutot, ha  mellőzhetőek is,  „az  nem

jelenti elhaehatóságukat”.576

A  Székelyderzsi  Feliratal  kormeghatározása  során  Benkő  a  tégla  méreteit  vete

alapul.577 Ezek azonban – mivel egyetlen templomon belül is felhasználhatak eltérő méretűeket

–  Ferenczi  szerint  „sajnos,  nem  vitathatatlan  kormeghatározók”.  Benkő  csak  tágabb

kormeghatározásra juthatot. Benkő a felirat „Miklós zsidó pap” olvasatával szemben használt

történeti érvet Jakubovichtól kölcsönözte. Nem világos, Ferenczi ezt miért rosszallota. 578 Nincs

okunk kételkedni azonban Ferenczi tudományos meggyőződésének őszinteségében, amikor a

Benkő által kifogásolt, a Bögözi Feliratról készült eredeti rajz helytállósága mellet foglalt állást,

vagy  amikor  a  Rugonfalvai  Felirat  Benkő  készítete másolatának  valósághűségével

kapcsolatban  fogalmazot meg  kritikát.  A  tanulmányt  záró  kisebb  megjegyzései  szintén

ellenőrizhetőek.579

Néhány évvel később jelent meg Ferenczi Géza könyve, a Székely rovásírásos emlékek

(1997).  Ferenczi  könyvében  a  Vargyasi  Feliratal  kapcsolatban  tagadta  a  Rádulytól580 és

Benkőtől származó korai datálást. Ráduly János néprajzkutató a lelőhely (szerinte xiii. századi)

érmemellékletéből  valószínűsítete,  hogy  a  faragot kő  mikor  kerülhetet a  földbe.  Ezzel

szemben Ferenczi  szakirodalmi  forráson  –  Pap Ferenc  és  Bartók  Botond  közleményén581 –

575 Ferenczi Géza, Elmélkedés a régészetről és a székely rovásírásról, Nyelv– és Irodalomtudományi Közlemények,
39(1995)/2, 181–186, 182.

576 Uo., 182—183.
577 Benkő, Régészeti megjegyzéseks, i. m., 163—164.
578 Ferenczi G., Elmélkedés a régészetrőls, i. m., 184.
579 Uo., 184—185.
580 Ráduly János, A vargyasi rovásemlék olvasta, Romániai Magyar Szó, 1994.11.26—7. (Szabad Szombat Melléklet,

47 c).; Uő., Rovásíró őseink, i. m., 79—83, 82—3.
581 Pap Ferenc,  Bartók Botond, Tezaurul monetar de la Vârghiş, j. Covasna (sec. xv) = Acta 1996. Aluta – xx. Acta

Hargitensia iii. (A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve), 
Kónya Ádám szerk., Boér Hunor szerk., kiad., Sepsiszentgyörgy, T3 Kiadó, 1996, 181—96.
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alapuló tájékoztatásából tudhatjuk: az érmék közül 53 darab Zsigmond-kori, 1 darab Hunyadi

János kormányzósága (1446–1452) idejéből származik, a félköríves szentélynél talált érme pedig

Mátyás-kori  (1458–1490).  Benkő  a  kőfaragványt  és  a  feliratot  tulajdonképpen  egy  idősnek

tekintete. Ferenczi ezzel szemben határozotan állítot, hogy a „felirat, elméletileg, a keresztelő

kút (??) kifaragása s földbe kerülése közöt bármikor rákerülhetet a kőtömb peremére.” Azt is

hangsúlyozta, hogy „ma, sajnos még nincs lehetőségünk a kőtömb kifaragása s az írásjegyek

bevésése  közt  (esetleg)  eltelt  időköz szabatos meghatározására”.  A Homoródkarácsonyfalvai

Felirat maga is bizonytalan datálású, emiat Ferenczi szerint nem alkalmas a kormeghatározás

alátámasztására.582

Benkő Elek két  évvel  Ferenczi  első  cikkét  követően,  1997-ben – vagyis  pályatársa

monográfájával nagyjából egy időben – válaszolt, ám csak a Nyelv- és Irodalomtudományi

Közlemények hasábjain megjelent felvetésekre reagált.

1.13.3. A bővülő korpusz újabb elemei

1.13.3.1. A Székelydályai Felirat és a korai emlékek

Időközben,  Ferenczi  Géza  cikkétől  függetlenül  jelent  meg  Benkő  Elek  A  székely

rovásírás  korai  emlékei.  A  székelydályai  felirat című  írása.  Cikkében  három  emlékkel,  a

Székelydályai, a Vargyasi és a Székelyderzsi Feliratal foglalkozot.

A  Székelydálya  református  középkori  építésű  templomának  vizsgálata  során

előbukkant  feliratot,  bár  a  régészeti  munka  már  1991-ben  kezdődöt,583 csak  az  1993-ban

folytatot falkutatás során találták meg.584 Az emlék első említése és híradásai Ferenczi Gézának

és  Ráduly  Jánosnak  köszönhetők.585 A  templomban  végzet munkálatok  1994-ben

megtorpantak. Benkő a feltárás új vezetője, Kovács András művészetörténész kérésének eleget

téve többször tanulmányozta az emléket. 1995. július 27—29. közöt Demeter István múzeumi

restaurátor  segítségével  folytathaták  a  felirat  kibontását.  Ekkor  nemcsak  a  felirat  további

részletei kerültek elő, hanem olyan apró részleteket is megfgyeltek, amelyek Benkő szerint „az

emlékek pontosabb keltezéséhez járulnak hozzá”.586

Benkő a felirat jelei mellet azok elhelyezkedéséről is közölt rajzot. A felirat feltűnően

582 Ferenczi Géza, Székely rovásírásos emlékek, Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 1997, 41.
583 Jánó Mihály, A székelydályai református templom kutatása, Műemlékvédelmi Szemle, 1993/1, 25—46.
584 Benkő Elek, A székely rovásírás korai emlékei. A székelydályai felirat, MNy, 92(1996)/1, 75—80, 75.
585 Ferenczi, A vareasi székelys, i. m., 147–150.; Uő., A Vareasis, i. m.. ; Ráduly, Rovásírós, i. m., 11.
586 Benkő Elek, A székely rovásírás korais, i. m., 75.
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nagy felületet foglal el, keltezése a templom késő gótikus átépítése során a falhoz építet támfal

alapján  végezhető  el.  A  támfal  ugyanis  idővel  kissé  megdőlt,  és  a  templomfaltól  néhány

centiméterre  elvált,  ami  miat újra  láthatóvá  letek  a  korábban  a  támpillér  építésével

hozzáférhetetlenné  vált,  vakolatba  karcolt  jelek.  Eszerint  a  felirat  „a  xv.  század  végénél

egyértelműen korábbi, egyben biztosan későbbi a xiii. század végénél, amikor a szóban forgó

templomfal megépült”. A feliratok rajzait jelölő A, B, C betűjelek technikai jellegűek, sem az

írás irányát, sem az egyes részek relatív időrendjét nem szemléltetik, kizárólag a homlokzati

rajzon  való  azonosítást  szolgálják.  A  C  jelsor  betűi  az  A  és  B  rész  jeleinél  kisebbek,  de

erőteljesebben és vastagabban mélyítetek, feltehetően későbbiek az egykorúnak tűnő A és B

jelsoroknál. Az 1969–79-es felújítás során egyszer már „napfényre kerültek”, de a jeleket nem

ismerték  fel  és  „vékony,  de  rendkívül  erősen  tapadó”  cementes  habarccsal  elfedték.  A

feliratokat számos karcolás érte, a később azt elfedő,  xv–xvi. századi vakolatba pedig újabb,

immár  reneszánsz  antikva  betűkkel  monogramot  véstek,  méghozzá  olyan  mélyen,  hogy  a

székely betűs feliratot is keresztülvágták vele. A számos karcolás miat „ több esetben is nehéz

elválasztani az eredeti jeleket az utólagos karcolásoktól”, a jelek azonosítása nélkül teljes átírat

sem  készíthető.  A  felirat  továbbra  is  megfejtésre  vár.  Korával  kapcsolatban  Benkő  nem

mulasztota el  még  egyszer  megjegyezni:  „ építéstörténeti  összefüggések  a  xiii/xiv.  század

fordulójától a xv. század második feléig terjedő időszakot jelölik ki. Talán nem járunk messze

az igazságtól, ha feltételezzük, hogy feliratunk a templom  xiv. századi vagy  xiv/xv. század

fordulójára keltezhető kifestésekor keletkezhetet.”587 A feliratok kb. 190 cm méter magasan

helyezkednek el. Benkő szerint ezt a magasságot egy felnőt ember kinyújtot kézzel könnyen

elérhete.  Az  már  kevéssé  világos,  mi  alapján feltételezhető,  hogy egy felszentelt  templom

falán, a kapu két oldalán, vagyis jól látható,  sőt feltűnő helyen több méter hosszú feliratot

helyezzenek  el  az  egyházi  hatóság  engedélye  nélkül?  Ha  pedig  azok  egyházi  megbízásra

készültek, nem kellene-e kidolgozotabbnak, tervezetebbnek lenniük?

Ferenczi már hivatkozot, 1997-ben megjelent könyvében – bár maga is úgy gondolta,

hogy a „betűk elárulják korai keletkezésüket” – a Székelydályai Felirat datálásával kapcsolatban

is vitába szállt Benkővel. A még a friss vakolatban véset jelek (köztük ligatúrák) szerinte a

számtalan karcolás miat nehezen kivehetők, de a „legjellegzetesebb írásjegyek esetében […] a

Nikolsburgi Rovásábécé, a Székelyderzsi meg a Homoródkarácsonyfalvai Felirat rovásbetűihez

való nagyfokú közelítésük” így is  felismerhető.  Ferenczi  szerint ez alapján nem zárható ki,

hogy a  xv.  század első feléből  vagy derekáról  származnak.  Hangsúlyozta  azonban,  hogy a

587 Uo., 77.
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kormeghatározás  egyetlen  szilárd  eleme a  támfalak  építése,  mivel  egyedül  annyi  bizonyos,

hogy a jeleket fedő támpillért „a 15. század végén illeszteték a falhoz”.588

A Benkő 1996-ban közölt cikkében tárgyalt második emlék a Vargyason talált kőtömb

felirata,  amelynek  „archaikus  formája  és  a  lelőkörülmények  már  megtalálásakor

valószínűsíteték”, hogy a Homoródkarácsonyfalvai mellet a „legkorábbi ránk maradt” székely

írásos  emlék.  A lelőhely feltárását  1994–1995-ben a Székely Nemzeti  Múzeum munkatársai

végezték.589 Megállapítható,  hogy az  Árpád-kori  templom félköríves  szentélyét  bővíteték  a

késő  gótika  idején,  akkor  –  a  xv–xvi.  században  –  használták  fel  a  régi  templom

keresztelőmedencéjét a kaputorony alapozásához. A fatalabb, késő gótikus keresztelőmedencét

az  ásatás  alat szintén megtalálták.  Benkő a  kőtömböt  1995-ben újra  megvizsgálta,  hogy a

Ferenczinél,  Szász Tibor Andrásnál,  Ráduly Jánosnál  eltérő,590 balról  a második jel  ügyében

tisztábban láthasson. Arra a megállapításra jutot, hogy ő volt az, aki egy kis vonaltöredékre

nem fgyelt  fel,  így  indokolt  a  [v]  hangértékű  jel  feltételezése.  A  latin  kapitális  M betűre

hasonlító rovásjel hiányos alakja tévesztete meg, amit a kőél kicsorbulása  eredményezet. Az

olvasatokat elfogadta.591

Benkő tanulmányából arról is értesülünk, hogy a Homoródkarácsonyfalvai Feliratot

hordozó  kőtömb  kormeghatározásának  újabb  felhasználható  körülménye  került

meghatározásra  a  kapukeret  meszelésrétegeinek  kibontásával.  Ennek  köszönhető,  hogy

kiderült, a kapukeretet váltakozva andezit és homokkő tömbök alkotják, részletformáik szerint

xiv. századiak, vagyis az alapvetően  xiii. századi épületnél későbbiek. Mindebből Benkő arra

következtetet, hogy kellet lennie egy „ korábbi, de elbontot és átépítet ” bejáratnak, aminek

része lehetet a rovásfeliratos kőtömb is. 592 Ferenczi Gézának a kőtömb elsődleges kapuzatbeli

felhasználásával és a jelsor keletkezési idejével kapcsolatban megfogalmazot kételyeire 593 nem

reagált.

588 Ferenczi, Székely rovásírásoss, i. m., 18—19.
589 A feltárásról készült jelentés a Székely Nemzeti Múzeum évkönyvében jelent meg: Botond Bartók, Ruinele 

bisericilor romanice şi gotice târzii de la Vârghiş (j. Covasna) = Acta 1996. Aluta – xx. Acta Hargitensia iii. (A 
Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve), szerk. KÓNYA Ádám, 
szerk., kiad. BOÉR Hunor, Sepsiszentgyörgy, T3 Kiadó, 1997, 175–180. Ugyanit az vargyasi éremlelet részletes 
bemutatása: Pap Ferenc,  Bartók Botond, Tezaurul monetar de la Vârghiş, j. Covasna (sec. xv) = Acta 1996..., i. 
m., 181–196.

590 Ferenczi G., A Vareasi Rovásemléks,i. m.;;;; Ráduly, Rovásírós, i. m., 79–95.
591 Benkő Elek, A székely rovásírás korais, i. m., 77—79.
592 Uo., 80.
593 Ferenczi G., Elmélkedés a régészetrőls, i. m., 182.
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1.13.3.2. A Gelencei Felirat

A Magyar Nyelv lapjain a következő cikk, rögtön Benkő Elek írása után, Sándor Klára

rövid közleménye a Gelencei Feliratról.

A kutató 1992-es tanulmányútja során látogatot el a templomba, ahol K. Sebestyén

József  1930-ban  az  apszis  kibontásakor  egy  vakolatdarabon  rovásjeleket  vet észre.  K.

Sebestyénnek tanulmánya írásakor e töredék a birtokában volt.594 Sándornak a vakolatdarab

meglétében nem volt bizalma, ugyanakkor a helyi iskola akkori igazgatójának, Sántha Tibornak

segítségével  nemcsak  a  templomba  jutot be,  hanem  szívességéből  egy,  a  székely  írás

szakirodalmában addig ismeretlen595 feliratot is lemásolt. A jelek a belső falon, az északi fal alsó

freskósorában  találhatóak,  Szűz  Mária  alakjának  bal  könyöke  alat kezdődnek.  A  hat  jel

világosan két  hármas  csoportra  oszlik:  „pal  pap”,  vagyis  „Pál  pap”.  A  betűk fölöt új  arab

számjegyekkel szerepel: 1497. A számok mélysége a székely betűkével megegyezik, a dátum

pedig a székely jelsor végével egy vonalban kezdődik. A felirat környékén egyéb hic fuit-típusú

vésetek vannak. Sándor szerint, ha azok közöt let is volna további székely írásos felirat, ma

már nem azonosítható,  és  a  kiolvasot feliratal  nem hozható összefüggésbe.  A feltüntetet

dátummal  kapcsolatban  Sándor  Klára  felhívta  a  fgyelmet  arra,  hogy  ez  a  legkorábbi,

elkészültét  jelző  emlékünk.596 Horváth  Ivánnal,  Harangozó  Ádámmal  és  Németh  Nikoletel

2011-es közleményünkben a felirat kapcsán értetlenül álltunk a jelenség előt: miért karcolta a

nevét egy klerikus 1497-ben, vagyis a reformáció előt a templom falára, méghozzá Szűz Mária

alakjának tiszteletére, sérthetetlenségére sem tekintetel?597

1.13.3.3. Bonyhai Moga Mihály siménfalvai bejegyzései

1996-ban napvilágot látot Benkő Eleknek egy másik tanulmánya is, a Jakó Zsigmond

nyolcvanadik születésnapjára készült emlékkönyvben A siménfalvi rovásemlék és köre címen.598

Benkő  Muckenhaupt  Erzsébet  könyvtörténész,  a  csíkszeredai  Csíki  Székely  Múzeum

munkatársa  által  1991-ben  felfedezet székely  írásos  bejegyzéseket  ismertete.  A  régész  a

megszokotnál terjedelmesebb köszönetnyilvánítással fejezte ki háláját, hogy a muzeológus a

594 Keöpeczi Sebestyén József, Régi székely népi eredetű műemlékeink, Erdélyi Múzeum, 46(1941)/1—4, 36—50, 46.
595 Az emléket valójában két évvel korábban Kónya Ádám ismertete, ld. Kónya Ádám, Évszámos rovásírás 

Gelencén, Háromszék, 1994. 08. 10., 4.
596 Sándor Klára, A gelencei rovásírásos felirat, MNy, 92(1996)/1, 80—82.
597 Horváth, Harangozó, Németh, Tubay, i. m., 77.
598 Benkő Elek, A siménfalvi rovásemlék és köre = Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára, 

Kolozsvár, 1996, 55—64. ; A tanulmány egy későbbi közlésben is hozzáférhető: Ua., Turán, 8(2005)/2—3, 77—86.
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közlést neki átengedte és rendelkezésére bocsátota gazdag jegyzeteit.

Muckenhaupt a székely írásos bejegyzésekre egy kolligátumkötetben bukkant, amely

egykor  a  csíksomlyói  ferences  könyvtár  állományának  volt  része.  A  kötet  ma  a  Magyar

Ferences  Könyvtár  és  Levéltár  budapesti  gyűjteményében  található.599 A  bőrbe  kötöt

kolligátumkötet  Szent  Ireneus,  Justinus  és  Alexandria  Kelemen  műveit  tartalmazza,600 a

possessor-bejegyzés  szerint  tulajdonosa  Bonyhai  Moga  Mihály  (michael  moga  Bonihay).

Bonyhai  Moga  Mihály  nem  volt  székely,  előneve  alapján  a  Küküllő  megyei  Bonyháról

származot, vezetéknevéből arra következtethetni,  hogy családja román származású lehetet,

bejegyzései  pedig arról  tanúskodnak,  hogy ő  maga  katolikus  vallású  volt.601 A csíksomlyói

könyvtárban összesen öt könyvét azonosítoták, ebből három ma Csíkszeredában található a

Csíki  Székely  Nemzeti  Múzeumban,602 kető Budapesten,  a  Magyar  Ferences  Könyvtár  és

Levéltárban.603 Az  MFKL és  az  MTAK gyűjteményében  van továbbá  egy-egy  nyomtatvány

Bonyhai MB possessor-bejegyzésével.604 Benkő Bonyhairól közölte, ami csak az ismert kötetek

autográf  bejegyzéseiből  kiolvasható.  A  latin  betűs  margináliák  szerint  nevét  idővel  több

formában is használta (michael moga Bonihay, 1612; Michael Bonihay alis michael moga, 1629;

később: Michael Bonihay, MB, Michael Bonihaj Major, 1634). Hosszabb ideig Siménfalván élt

(1612—1629),  és  megfordult  több  erdélyi  városban  (Brassó,  1641;  Gyergyó,  1654).  Nevének

Major kiegészítéséből az is sejthető, hogy 1634-ben már egy Mihály nevű fú apja volt.605

Székely  írásos  bejegyzés  csak  a  hivatkozot kolligátumkötetben  található,  összesen

négy  helyen.  Mindegyik  marginália  datált,  1627—1629  közöt írta  be  őket.  Túlnyomó

599 Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, Budapest, jelzete: 48. sz.
600 MFKL, 48. sz.: 1. Sanctus Irenaeus, Opus erudissimums in quinque libros digestums ex vetustissimorum 

codicum collatione quantum licuit Des. Erasmi Roterodami opera emendatum, Basileae, Hieronymus Frobenius, 
Nicolaus Episcopius, 1560.; 2. Justinus. Operas, Basileae, Hieronymus Frobenius, Nicolaus Episcopius, 1555.; 
3.: Clemens de Alexandria, Omnia quae quidem extant opera, Comment. Gentianus Heruetus, Basileae, 
Michael Isengrin, 1556.

601 Benkő,  A siménfalvis, i. m., 56—57.; A Csíki Székely Múzeum Régi Magyar Könyvtár”-a. (1478—1710). 
Katalógus, Muckenhaupt Erzsébet szerk.,Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, 2009 (A Csíki Székely Múzeum 
Gyűjteményei 1.), 21—22.

602 Antiphonarum Romanum de tempore et de sanctis, Venetiis, 1634. Megtalálható a Csíki Székely Múzeumban, 
Csíksomlyói állomány, lsz. 3741. A kötet leírását ld. Muckenhaupt, A Csíki Székelys, i. m., 117—118. Lucius 
Annaeus Seneca, Scripta quae extant. ed. Antonius Muretus, Fernandus Pincianus. Parisiis, Petrus Cavellat, 
ex typographia Petri Remier, 1587. Megtalálható a Csíki Székely Múzeumban, ltsz. 7.

603 A már hivatkozot kolligátumköteten kívül:
Joannes Renodaeus, Dispensatorium medicums, Francofurti, impensis Joannis Teobaldi Schönweteri, praelo
Richteriano, 1609. Megtalálható a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltárban, Budapesten, jelzete: 127. 

604 Chronicon Ioannis Carionis correctum & emendatum. Complecturi hic libellus apto ordine maximas quasque res 
gestas, ab initio mundi, usque ad nostra tempora, ut annorum ratio, ac praecipuae vicissitudines, quae in regna ... 
incidunt, quàm rectissimè cognosci & observari queant, Francofurti, Petrus Brabachius, 1546. Megtalálható az 
MTA Könyvtára Régi Könyvek Gyűjteménye, jelzete: Ant - RM IV 1069. Kötéséről ld. Rozsondai Marianne, 
Művészi kötéstáblák a Maear Tudományos Akadémia Könyvtárában és ezek könyvtörténete, Bp., 1985 
(Kandidátusi értekezés), 217.

605 Benkő,  A siménfalvis, i. m., 56—58.; Muckenhaupt, A Csíki Székelys, i. m., 21—22.
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többségüket az elsőként beillesztet könyvbe jegyezte be. Megfejtésüket könnyíti, hogy az első

kolligátum indexének utolsó, számozatlan oldalán606 Bonyhai kijegyzetelte a székely ábécét: „ez

az regj szitiay magjarok Alphabetuma kit az olozokert el hatak az magjarok maga ez volna

eostol maratiok 1627 In festo S. Georgi militis michael Bonihay possessor huius libri”. A jelek

jobbról  balra  sorakoznak és  a  latin  ábécé  jelsorrendjét  követik,  ám a grafémák latin  betűs

megfelelői nincsenek megadva. A jelsor hiányos, nincs feltüntetet jele a [ʧ], [ɡ], [ɲ], [ø], [s],

[c], [y] és [ʒ] fonémának, valamint a nyelvjárásokra szorult [ly] hangnak sem. Az ábécé alati

írásmutatvány (erzsébet · azon  · kristusnak [?] anniának vér zerint vala atia fa vo”) alapján

nyilvánvaló,  hogy  bár  az  ábécében  nem tüntete fel,  ismerte  a  [ʒ]  hang  jelét,  és  használt

ligatúrákat  is.  Bonyhai  Moga  hangjelölésének  a  másik  három  bejegyzése  alapján  további

sajátosságai is vannak. Az első kolligátum 215. lapján lévő, latin-magyar kétnyelvű beírás –

sanct[us]  dej  fli[us]  dej  non  dicunt  daemones  ut  luc  3  trin[us]  de[us]  sicuti  pseudo

contradictionis dicunt esse.  trinu[m] deu[m] unu[m] esse.  Gondolkogial  oluaso” alat nevét

székely betűkkel rögzítete:  mikaeg mogya  1629” (a székely jelek jobbról balra haladnak, a

számok a bal végén hagyományosan balról jobbra). Vagyis Bonyhai felcserélte a székely jeleket

és  a  g betűt  [l]  hangértékben  használta,  míg  a  [ɡ]  hangot  a  gy grafémájával  jelölte.  A

legterjedelmesebb székely írásos  szöveg (1629)  szintén az  első  kolligátumban,  a  247.  fólión

található:  karacion eget iria vaga | semien fagvan gaktaban | az feier niko megget”, vagyis

karácsony  elet írta  vala  |  Semjénfalván  laktában  |  az  Fehér  Nikó  mellet”.  Felete,  a

tanácstalanságot  elkerülendő,  megjegyezte:  Szekel  bötẅuel  valo  iras  ez”.  Jobb  oldalt  pedig

további segítséget kínált: Bal kezre oluasd ezt ólvasó mint az sidó irast”. Benkő Elek arra is

felhívta  a  fgyelmet,  hogy Bonyhai  a  szövegben a  z grafémának az  ábécébelitől  különböző

helyes jelét alkalmazta”.607

Negyedszer  a  betűket  ismét  neve  aláírására  használta.  A  második  kolligátum  293.

oldalán magyar nyelvű szöveg áll: Megh esmerik | az emberek egj | mast az masvila | giakal

mint moses | Illies megesmertetet az | tanituanioktol | mat 17 mar 9 luc 9 | Igj az pokolbeli gaz |

dagh Abrahamot es | lazart luc 16”. Alata pedig a székely írásos szignum: mihali | bonhai : irta

ide” (arab számokkal és latin betűkkel: 1627:[okto]bri 16”. Keresztnevében (szemben korábbi

gyakorlatával) a [l] fonéma tényleges székely jelével élt.

A Benkő által bemutatot emlék különlegessége abban áll, hogy bár kétséget kizáróan

fatalabb Telegdi  Rudimentájánál, jelei mégis függetlenek atól. A kéziratos emlékek közül ez

606 Benkő  téves közlése szerint az ábécé a 23. lapon helyezkedik el.
607 Benkő, A siménfalvis, i. m., 58—59.
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egyedül Kájoni János régi ábécéjéről” (1673) mondható még el, ami a Konstantinápolyi Felirat

és  a  Bolognai  Rovásemlék  jeleivel  mutat  hasonlóságot.  Bonyhai  Moga  jelei  Benkő  szerint

Kájoni  régi  ábécéjéhez állnak a legközelebb.  Kájoni  először  1655-től  élt  Csíksomlyón,  majd

néhány  év  távollét  után  1664-ben  tért  vissza,  nagyjából  egy  időben  Bonyhai  könyveinek

odakerülésével,  amelyek  1660-as  években  már  a  csíksomlyói  kolostor  tulajdonában  voltak.

Benkő  Elek  azt  valószínűsítete,  hogy  Bonyhai  könyve  mint  friss  szerzemény  minden

bizonnyal  [Kájoni]  kezébe  kerülhetet, és  második  rovásábécéje  fő,  de  nem  kizárólagos

forrásává válhatot”.608

Benkő  Siménfalva  földrajzi  elhelyezkédésével  kapcsolatban  hangsúlyozta,  hogy  az

újabb  kéziratos  forrás  illeszkedik  az  emlékek  udvarhelyszéki  sűrűsödéséhez.  Benkő  vitata

Róna-Tas  elképzelését a székely írás humanista újrafelfedezéséről és kötöte magát korábbi

állításához:  az  utóbbi  évek  leletei  ugyanis  világosan  jelzik,  hogy  az  udvarhelyi  székelyek

írástudói  körében  a  rovásírás  ismerete  a  xiii.  századtól  a  xvii.  századig  folyamatosan

kimutatható,  csupán  arra  nézvést  nincsenek  adataink,  hogy  a  templomkapukon,

keresztelőmedencén  vagy  templomfalon  fennmaradt,  monumentális  jellegű  feliratokat

állítóikon  kívül  kik  voltak  képesek  kibetűzni.”  Azt  azonban  Benkő  is  elismerte,  hogy

ugyanakkor tény, hogy a  xv. század végétől a székelyföldi rovásfeliratok megsokasodnak és

Udvarhelyszéken kívül is megjelennek”.609

Bonyhai Moga Mihály siménfalvi székely írásos bejegyzéseivel kapcsolatban akad egy

tovább kérdés: összefüggése a Bolognai Rovásemlékkel. Benkő dolgozatának megírásakor még

csak  néhány  éve  volt,  hogy  Sándor  Klára  révén  tudhatóvá  vált,  Marsigli  a  másolatot

Gyergyószentmiklós közelében készítete.610 Benkő határozotan cáfolta, hogy – amint Sándor

Klára írta – a helyszín Gyergyószentmiklós vára let volna, minthogy a településen sohasem

volt vár és egész Gyergyószék területén az egyetlen várként számba jöhető középkori épület a

Lázár család szárhegyi, négy sarokbástyás várkastélya volt”. Ráadásul a kastély közelében –

mely  Marsigli  méltó  szállása  lehetet –  állt  az  az  1642-től  adatolható  ferences  kolostor,

amelyben  halála  (1687)  előt Kájoni  János  házfőnökként  szolgált.  Kájoni  nyilvánvaló

érdeklődéséből Benkő azt is valószínűsítete, hogy a szárhegyi ferences kolostorban mutaták

meg az  érdeklődő  olasz  grófnak,  akinek segítője  a  másolásnál  alighanem a  kolostor  egyik

szerzetese lehetet”.611

608 Uo., 61—62.
609 Uo., 62.
610 Sándor,  A Bolognais, i. m., 42—43.
611 Benkő, A siménfalvis, i. m., 63—64, 64.
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Benkő közléséből tehát egy olyan emlék képe rajzolódik ki, ami további vizsgálatokra

érdemes és ami által  közelebb kerülhetünk a  xvii.  századból ismert székely írásos  emlékek

közöti összefüggések feltérképezéséhez.

1.13.4. Ismereterjesztő és népszerűsítő írások

Benkő  A  székely  rovásírás című,  a  História  folyóiratban  megjelent  cikke  az

írásrendszer történetének főbb állomásait mutata be. Jegyzetelés híján csak feltételezhetjük,

kinek és milyen munkáját használhata. A vastagon szedet bevezetőben azt írja, hogy „ újabb

források kerültek elő Erdélyben, amelyek bizonyítják, hogy a székely rovásírás ősi volta nem

pusztán a 15.  századi humanisták által kigondolt legenda”. A számos új emlék – így már a

főszöveg – azt a hiányt pótolja, amelyet a korábbi kutatók a székely írás elsődlegesnek hit

anyaga, a fa évszázadok alati teljes pusztulásával magyaráztak. S hogy a „humanizmus korától

ismét felfedezhető a most már kőbe véset, téglába karcolt vagy falképre festet rovásírás ”, az

Benkő szerint az írásrendszer Mátyás-kori újra-felfedezésének és a humanista terjesztésének

köszönhető. „A legújabban előkerült feliratok betömik az időhézagot […] [k]iderült ugyanis,

hogy a Mátyás-kori  humanizmust  egy-két  évszázaddal  megelőző emlékek is  vannak”,  ilyen

szerinte a Homoródkarácsonyfalvai Felirat is. Korábban az emléket a toronyba való beépítése

szerint 1496-ra datálták. Benkő ellenben úgy gondolta, „[m]ostanra viszont nyilvánvalóvá vált,

hogy a bélletöredék eredetileg egy elbontot román kori kapu része volt, és csak a templom

átépítésekor került  a toronyba”,  a felirat a  xiii.  század körül  születhetet. „ Korban hasonló”

emléknek  a  Vargyasi  Feliratot  nevezte,  amelynek  „archaikus”  betűit  egy  xiii–xiv.  századi

keresztelőmedence peremébe vésték. A Székelydályai Felirat keletkezését Benkő 1400 körülre

tete, a „9 méter hosszan elnyúló és 9–22 cm magas betűk” a templom külső és belső falainak

kifestése, díszítése során készültek. A legkorábbi emlékeken kívül Benkő a telegdi székelyek és

a késő középkori emlékek összefüggéseit, valamint a csíki ferencesekkel, főként Kájoni Jánossal

kapcsolatos vonatkozásait is vázolta.612

1.13.5. Régészek vitája: Benkő válasza Ferenczi Gézának

Még egy évnek kellet eltelnie ahhoz, hogy Benkő Ferenczi Géza cikkére reagáljon. A

Ferenczinek címzet írás csak 1997-ben látot napvilágot, a Homoródkarácsonyfalvai Feliratal a

ii. pontban foglalkozik.

612 Benkő Elek, A székely rovásírás, História, 18(1996)/3, 31—33.
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Benkő  elfogadta,  hogy  a  feliratot  Debreczeni  László  fedezte  fel,  amennyiben  van

értelme  egy  „a  középkor  óta  szabadon  álló,  bárki  által  tanulmányozható”  emlék  esetében

ilyenről beszélni. A döntő mozzanatnak inkább a közzététel aktusát tartota, ebben Németh

Gyula  érdemei  tagadhatatlanok.  Fontosabb,  hogy  Benkő  nem  tudta,  Ferenczi  rajza

gipszmásolatról készült, ami „pontosságának lényeges bizonyítéka”. Mindez az olvasaton nem

változtat,  hiszen  Ferenczi  sem  volt  meggyőződve  róla,  hogy  a  kérdéses  bekarcolások

rovásjelek-e vagy sem, Benkő szerint „ennek világos kimondása azonban [Ferenczi] vitacikkét

fél  oldallal  rövidítete volna ”.  A  személyeskedő  megjegyzések  után  a  gipszmásolatal

kapcsolatban további vizsgálatok szükségességét fogalmazta meg, annak eldöntésére, hogy „a

faragvány betűit tényleg középkori meszelés borítja-e (ami egyértelmű bizonyítéka lenne korai,

a  15.  század  végét  megelőző  keletkezésének)”  vagy  csak  a  Zepeczaner  Jenő  muzeológus

készítete másolat  gipsznyomairól  van  szó.  Amit  biztosan  állíthatot, hogy  a  faragvány

felszínének többszöri tanulmányozása során annak erőteljes korrodálódására fgyelt fel, „ami

fönt, a toronyban aligha keletkezhetet, és inkább az időjárás viszontagságainak jobban kitet,

ki-bejárásoktól  is  megviselt  középkori  kapuk  közismert  állagát  idézi”.  Sajnos  a  további

következtetések levonását az akadályozza, hogy a kőtömbnek csak a szabadon álló harmada

látható,  tehát – ahogy Benkő fogalmazot – „ semmiféle adalékkal  nem rendelkezünk annak

eldöntésére”, voltaképpen az Árpád-kori kapu egy részletével van dolgunk, vagy az elbontot

kapu egyik rétegkövét  használták fel  valahol  újra  és  láták el  feliratal  „talán a  14.  század

folyamán vagy a következő évszázad elején, de mindenképpen jóval korábban a késő gótikus

építkezésnél”. A toronyba már „ütöt-kopot feliratú követ falaztak be fejjel lefelé fordítva ”. A

korai keltezést erősíti Benkő szerint az is, hogy a felirat „legjobb analógiája a 14. századnál nem

későbbi  vargyasi  keresztelőmedencén található”.613 A Homoródkarácsonyfalvai  Felirat  Benkő

Elek végezte korábbi, xiii-xiv. századi datálásának magabiztossága illékonynak bizonyult.

Az írás harmadik pontjában a Székelyderzsi Feliratal foglalkozot. A felirat olvasatával

kapcsolatos  állásfoglalástól  határozotan elzárkózot. Az  emlék  xv.  század  végi  datálásának

helytállóságát viszont újabb eredménnyel igyekezet alátámasztani. A templom nagyjavítása

során „előkerült egy nagyméretű, sajnos csak három számjegyből álló 149[0?]-es évszám”, ami

a templom bővítését,  átépítését keltezi,  vagyis a karzat és a ma is álló boltozat elkészültét.

Ráadásul a „rovásírásos tégla mérete és anyaga e periódus boltozótégláihoz áll közel”. Benkő

Elek igazat adot Ferenczinek,  „pusztán a méretek alapján nem lehetne téglánkat pontosan

keltezni”. A körülmények pontos ismerete nélkül, csupán a környékbeli feltárásokon szerzet

613 Uő.,  Módszer  és  gyakorlat  a  székely  rovásírás  kutatásában.  Válasz  Ferenczi  Gézának ,  Nyelv-  és
Irodalomtudományi Közlemények, 41(1997)/2, 177—182, it: 178—180.; Kiemelés tőlem – TT.
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tapasztalatai alapján sem az Árpád-korra, sem a xiv. századra nem tehete, hanem a xv. század

közepétől  a  xvi.  század  első  harmadáig  tartó  időszakból  származtata.  Ferenczi  Géza

ragaszkodását  a  1478-as  kormeghatározásához  Benkő  rejtélyesnek  nevezte,  a  „kétszerkető

evidenciájú tények ellenére” valónak.614

Ferenczi az  eredeti rajz helyességét technikai okokból kritizálta. A krétafelirat állaga

Benkő vizsgálatainak idejére  tovább romlot, alig  volt  felismerhető.  Benkő tehát  a  valóban

halvány jelsor fóliával készült rajzát hasonlítota össze a korábbi rajzzal, a „rögzítet részletek

összevethetők”.  Érdemes  kiemelnünk Benkő egy elejtet megjegyzését:  amikor  vitapartnere

elnézését  kérte,  ha  rajzával  „szilárdnak  hit kánonokat”  sértet volna  meg.  Azért  is

szabadkozot, mert a többször idézet okleveles adatokból kiinduló datálást „kétszeres becslésen

alapuló találgatásnak” minősítete.615

A Rugonfalvai Felirat (1658) körüli vita tanulságos tapasztalatokkal szolgált. Benkő az

1981-es  falvizsgálat  során  talált  feliratról  csak  1991-ben számolt  be  nyomtatásban,616 rajzát

1992-ben újra közzétete.617 Ferenczi Géza, általánosságban megfogalmazot kritikája ellenére, a

szegedi konferenciakötetben a rajzot maga is átvete és közölte, a felirat környékén szereplő

1658-as dátumot helytelenül 1638-nak tüntete fel.618 Ferenczi kritikái miat Benkő (éppen 1994-

es, Ferenczi bírálta) dolgozata előkészületeként újból felkereste Rugonfalvát. Új ábrát készítet a

feliratról, ami arról tanúskodot, hogy a rajz valóban javításra szorult. De Ferenczi Géza ezzel

sem  volt  elégedet, a  feliratról  saját,  1992-ben  készült  rajzát  tete közzé  vitát  kiváltó

tanulmányában.  Ezután  Benkő  ismét  elment  Rugonfalvára,  a  feliratról  „refektorfényben

celofánra  új  rajzot”  készítet. A  munka  azzal  a  fontos  tanulsággal  szolgált,  hogy  „ a  fény

irányától függően az enyhén kopot, vakolatba karcolt felirat vonalai más- és másféleképpen

rajzolhatók,  ezért  nagyon  könnyű  hibázni”,  ahogy  azt  Benkő  korábbi  rajza  a  (Ferenczi

számozása  szerinti)  nyolcadik  jel,  míg  Ferenczi  rajza  a  6,  7  és  9  jel  esetében  példázza.

Összességében  a  „vita  és  a  többrendbéli  módosítások  végül  is  pontos  rajzhoz  vezetek”.  A

dolgozat végében a hivatkozot másolatok mindegyike megtalálható.619

614 Uo., 180.
615 Uo.
616 Uő., Rugonfalva középkori emlékei, Erdélyi Múzeum, 53(1991)/1—4, 15—28.
617 Uő., A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfája, Bp., MTA Régészeti Intézet, 1992, 134.
618 Ferenczi G., A székely rovásírás Erdélybens, i. m., 58.
619 Benkő, Módszer és gyakorlats, 181—182. 
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1.13.6. Benkő Elek újabb összefoglalása

Benkő Elek az előbb bemutatot írás után (válogatot bibliográfája tanúsága szerint 620)

–  egy  mindössze  néhány  oldalas,  rövid  összefoglalás  kivételével,  amiben  egyébként  a

Homoródkarácsonyfalvai  Felirat  továbbra  is,  mint  a  Mátyás-kori  humanizmust  egy-két

évszázaddal megelőző emlék szerepel621 –  Ferenczi Géza életében nem közölt több a székely

írással kapcsolatos tanulmányt. Ferenczi ennél aktívabb volt, még ha ez sem érte el korábbi

mértékét.622 Benkő csak jó pár évvel Ferenczi halála (2007) után A „székely írás” emlékei című

könyvfejezetében  foglalkozot újra  az  írásrendszerrel.  A  fejezet  kezdetén  hangvétele

távolságtartó.

Számunkra dolgozatának legérdekesebb részét nyilvánvalóan a régészeti  emlékekről

írtak jelentik:  hiszen az „elmúlt  két-három évtized során új  feliratok, köztük kiemelkedően

jelentős, korai emlékek” (Dálnok, Székelydálya, Vargyas, Gelence) kerültek elő. Benkő olyanra

is ismert példát, hogy „igazolódot korai keltezésük, például a homoródkarácsonyfalvai felirat

esetében”.623 A  lábjegyzetek  szerint  Benkő  a  fejezet  írásakor  az  1994-es624 és  az  1996-os625

dolgozatára  támaszkodot, amikor  a  Homoródkarácsonyfalvai  Felirat  keltezését  igazoltnak

tekintete. Ferenczi kritikájának és a saját, Módszer és eakorlat a székely rovásírás kutatásában.

Válasz  Ferenczi  Gézának című tanulmányában  megfogalmazot, határozot állításainak  és

kételynek nyoma sincs. 1997-ben még úgy láta, „valóban további helyszíni vizsgálatot igényel

annak eldöntése, hogy a faragvány betűit tényleg középkori eredetű meszelés borítja-e […],

vagy csak legújabb kori gipsznyomok mutathatók ki rajtuk”.626 Benkő 2012-ben ezekkel nem

foglalkozot, nem értesülhetünk így arról sem, elvégezte-e azóta valaki a szükséges „további

helyszíni vizsgálatokat”.

Bár  a  Homoródkarácsonyfalvai  Felirat  keltezése  teljesen  bizonytalan,  további

620 Az MTA BTK Régészeti Intézet honlapján elérhető, válogatot bibliográfa alapján: 
htp://www.archeo.mta.hu/hun/munkatars/benkoelek/#bib; (letöltés: 2014. 04. 09.)

621 Benkő Elek,  A  székely  rovásírás =  Erdély  a  históriában,  Bárdi  Nándor  szerk.,  Csíkszereda,  Pro-Print
Könyvkiadó, 1998, 46—51, 47. 

622 Ferenczi Géza, Székely rovásírásos emlékek, Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 1997. ; Uő., Bod
Péter és a székely rovásírás,  Acta Siculica,  2000/1,  263–270. ;   Uő.,  A székely (maear) rovásírásról =  Kőrösi
Csoma Sándor és a maearság keleti eredete, Gazda József szerk., Kovászna, Csomakőrös, Kőrösi Csoma Sándor
Közművelődési  Egyesület,  2000,  408–414. ;  Uő.,  Az  Énlaki  Rovásemlékkel  kapcsolatos  „bonyodalmak”  i.,
Hazanéző,  12(2001)/2,  28–30. ;  Uő.,  Az  Énlaki  Rovásemlékkel  kapcsolatos  „bonyodalmak”  ii.,  Hazanéző,
13(2002)/1,17–20. ; Uő., A székely rovásírás az idő sodrában. Tanulmányok, Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat
Könyvkiadó, 2002. ;  Uő., Gondolatok Firtosvár tulajdonosairól és a várbeli rovásbetűkről, Hazanéző, 15(2004)/1,
4–9.;  ill.  Ferenczi Géza,  Ferenczi István,  Régi  várak,  új  írások.  Régészet  és  rovásírás.  Tanulmányok,
Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2006.

623 Benkő., A „székely írás”..., i. m., 53.
624 Uő., Régészeti megjegyzéseks, i. m., 160—161.
625 Uő., A székely rovásírás korais, i. m., 79—80.
626 Uő., Módszer és gyakorlats, i. m., 179.
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érvelésében felhasználta, mint „a 13–15. század közöti időszakot” kitöltő, „hiteles székelyföldi

leletek”  egyikét,  minek  jelentősége  szerinte  voltaképpen  abban  áll,  hogy  „a  székely  írás

reneszánsz kori  születésének képzete  így  teljességgel  védhetetlenné vált,  […]  ma már nem

tartozik a reálisan mérlegelendő lehetőségek közé”.627 Külön felhívta a fgyelmet Horváth Iván

(egy 2006-os tanulmányából628 átdolgozot) 2008-ban, az egyetemi irodalomtörténet-tankönyv

fejezeteként napvilágot látot tanulmányára, 629 mint a „fenti elképzelés »élesebb« változatára”,

amit (summázata alapján úgy tűnik) alapjaiban értet félre. Horváth szerinte „biztosan késő

középkori eredetű” szövegemlékek – mint a Nikolsburgi Ábécé vagy a Bolognai Rovásemlék –

„tendenciózus eltolásával a kora újkor felé, illetve a Konstantinápolyi felirat reneszánsz kori

hamisítvány  voltának  felvetésével  azt  igyekszik  alátámasztani,  hogy  a  székely  rovásírást

patrióta meggondolásokból csak a 16. században alkoták tudós tollforgatók”.630 A Vargyasi és

Homoródkarácsonyfalvai emlék Benkő tanulmányának későbbi részében is mint „legkorábbi

emlékeink”  bukkannak  fel,  a  „keresztelőmedencére,  illetve  kapukeretre  jól  láthatóan,

ünnepélyes formában illesztet”, a helyi lelkész jóváhagyásával állítot feliratokként.631

Egyetérthetünk  azzal  a  megfgyelésével,  hogy  a  fennmaradt  emlékanyagot  az

egyházakhoz,  s  így az írástudó klerikusokhoz,  lelkészekhez kapcsolta,  valamint  az  emlékek

azon  csoportjának  meghatározásával,  amelyek  jelsorai  a  templomi  tárgyat  készítő

mesteremberektől  származtathatóak,  amint  a  Vargyasi,  Székelydályai,

Csíkszentmiklósi/Csíkszentmihályi, Dálnoki Felirat esetében az biztonsággal feltételezhető is.

Kézenfekvő  a  harmadik  „körvonalazódó”  csoport,  a  diplomaták  és  történetírók,  világi

értelmiségiek körének elkülönítése is, még ha meghatározásuk („akik elsajátítoták a székely

rovásírás  tudományát,  és  azt  kuriózumként  vagy  titkosírásként  alkalmazták”)  koránt  sem

mondható problémamentesnek.632

Benkő Elek 2014-ben a Korunk folyóirat lapjain ismételte meg állításait. Noha közlése

valamivel bővebb, a lényegi pontokban könyvfejezetével tartalmilag egyezik.633

627 Uő., A „székely írás”..., i. m., 54.
628 Horváth Iván, Irodalomtörténeti alkalmazás: a székely rovásírás és a latin—magyar ábécé = H.I.,  Gépeskönyv,

Bp., Balassi, 2006, 186—209.
629 Uő.,  A székely rovásírás  és  a latin–magyar  ábécé  = A magyar  irodalom történetei  i. A kezdetektől  1800-ig,

főszerk.  Szegedy-Maszák Mihály, Bp., Gondolat,  2007, 36—48.;  htp://villanyspenot.hu/?p=szoveg  &  n=  129353  
(letöltés: 2014. 04. 10.)

630 Benkő, A „székely írás”..., i. m., 54.
631 Uo., 56.
632 Uo., 56—58.
633 Benkő Elek, A székely írás középkori és kora újkori emlékei. Régészeti és történeti megjegyzések, Korunk, 2014/8, 

65—74.
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1.13.7. Merész állítások: Vékony Gábor munkássága

Vékony Gábor székely írásos tanulmányai ennél is vitatotabbak, a legritkább esetben

akadnak követőre. Már 1987-ben, Ee kazár felirat a Kárpát-medencében című írásában tagadta

például, hogy az Alsószentmihályfalvai Felirat jelei székely betűk volnának, a jelsor szerinte az

„Erdélybe települt kavarok emléke, mely természetesen kazárul, kazár írással íródot”.634 Benkő

szerint a feltevés Vékony hibás rajzán alapszik és „a képzelet birodalmába tartozik”.635

Nem  tévedünk  nagyot,  ha  Vékony  munkásságán  végigtekintve  úgy  találjuk,

érdeklődésének,  közleményeinek csak egészen kis részét  szentelte a székelyek írásának.  Az

írásrendszerről szóló monográfája posztumusz jelent meg, a kiadó (saját tájékoztatása szerint)

maga  is  alakítot a  kötet  szerkezetén,  kiemelte  és  a  kötet  elejére  helyezte  a  székely írásos

feliratokról  szóló szakaszokat.  Könnyen lehet,  hogy enélkül  még zavarosabb lenne a könyv

összképe,  a  székely  írás  emlékei  így  sem  különülnek  el  világosan  a  Kárpát-medencében

található egyéb írásokéitól.636 Példának okáért Benkő Elek és Horváth Iván637 is értetlenül áll a

szarvasi, avar kori tűtartó jeleinek megfejtése eredményeképpen előálló magyar szöveg előt,638

az  írásrendszerek  kapcsolata  ugyanis  tisztázatlan,  „részleteiről  semmi  bizonyosat  nem

mondhatunk”.639 Horváth Iván nemcsak a szarvasi, de általában a Kárpát-medence és a Kelet-

Közép-Európa területén talált,  késő népvándorlás kori feliratokkal640 kapcsolatban felhívta a

fgyelmet arra, hogy megfejtésük a bilingvis szöveg biztosítota ellenpróba lehetősége nélkül

„egyelőre inkább ötleteknek, semmint megfejtéseknek” tekinthetők, ezek tudományos értékéről

634 Vékony Gábor,  Egy  kazár  felirat  a  Kárpát-medencében =  Későnépvándorláskori  rovásfeliratok  a  Kárpát
medencében, V. G. szerk., Szombathely, Életünk szerkesztősége, Magyar Írók Szövetsége nyugat-Magyarországi
Csoport, 1987, 108—117.

635 Benkő, A „székely írás”..., i. m., 48.
636 Nem  Vékony  Gábor  az  egyetlen,  akinek  munkáját  ilyen  szempontból  kritika  illetheti.  Hasonló  okokból

kifogásolhatóak Szekeres  István és  Erdélyi  István,  valamint  Ráduly János némely írásai:  Szekeres István,
Székely-hun írásjelek a  hunok és a koraavarok régészeti  leletein ,  Csíkszereda,  Bp.,  Zürich,  Zürichi Magyar
Történelmi Egyesület, 1996.; Erdélyi István, Ráduly János, A Kárpát-medence rovásírásos emlékei a Kr. u. 17.
századig, Bp., MASSZI Kiadó, 2010. ;  Ráduly János,  Maros meee feliratos rovásemlékei =  A Zürichi Maear
Történelmi Eeesület Erdélyi Övezeti Történésztalálkozói. 1995—1999,  Csihák György szerk., Csíkszereda, Bp.,
Zürich,  Zürichi  Magyar  Történelmi  Egyesület,  Csíkszeredai  városi  RMDSz,  2000,  100—107.;  Uő.,  Erdélyi
rovásemlékek világa,  Marosvásárhely,  Silver  Tek Kiadó,  2011. ;  Uő.,  A moldvabányai  ferences  templom régi
rovásjeeei,  Erdélyi Múzeum, 68(2006)/3—4, 145—149. ;  Vékony Gábor, 10.  századi  székely felirat a Somoe
Meeei Bodrog határában, História,  21(1999)/8, 30—31., ez utóbbi kritikai megjegyzéssel jelent meg, melyet a
Tanulmány után közöltek: Fodor István, Vélemény a bodrog-bűi rovásírásleletről,  História, 21(1999)/8, 31—32.

637 Horváth, A székely rovásíráss, i. m. 
638 Vékony, A székely íráss, i. m., 158—181, 160—162. 
639 Benkő, A  székely írás”..., i. m., 49.
640 Györffy György, Harmatta János, Rovásírásunk az eurázsiai írásfejlődés tükrében = Honfoglalás és nyelvészet,

szerk. Kovács László, Veszprémi László, Bp., Balassi, 1997, 145—162. ; Erdélyi István, Kelet-európai rovásírásos
feliratok  = Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára,  Hajdú Mihály,  Kiss Jenő szerk., Bp., ELTE,
1991, 150–153.
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„ma még nem lehet felelős véleményt alkotni”.641 Horváth magyarázata szerint így állhatot elő

az helyzet, hogy a szarvasi tűtartó jeleinek Róna-Tas András török, Harmata János (1917–2004)

és Vékony Gábor magyar nyelvű olvasatot állapítot meg.642

Vékony  halálát  követően  Sándor  Klára  a  tudós  számos  elméletét  górcső  alá  vete.

Ezekre a nyelvész újabb,  A székely írás nyomában című monográfájával kapcsolatban térünk

ki.

1.14. Az ezredforduló után

1.14.1. A Nikolsburgi Ábécé rejtélyei: tprus

Számos  olyan  problémát  is  ismerünk,  ami  a  kéziratos  emlékek  értelmezésével

kapcsolatos.  Még  a  helyenként  egyszerre  több  hangjelölési  rendszert  használó  Nikolsburgi

Ábécé jelei sem határozhatók meg mind egyértelműen. Talán az egyik legtalányosabb közülük

a három sornyi jel alat szereplő, valószínűleg az ábécé utolsó két jele közül kifelejtet graféma,

amely fölöt latin betűkkel írva az szerepel: „tpr[us]”.

Ennek feloldására vállalkozot Máté Zsolt A székely rovásírás latin rejtélye című, 2001-

ben megjelent  tanulmányában,  olyan elődök nyomába szegődve,  mint  Németh Gyula vagy

Jakubovich Emil.643

Máté Zsolt a jelölés feloldása során a középkori latin írás egyezményes (abbreviatio per

signa conventionalia) és betűkiejtéses, összevonásos (abbreviatio per contractionem) rövidítéseit

vete fgyelembe. 644 Így  végül  is  a  temperius vagy  temporius 'korábban'  olvasatra  jutot.645

Mindezt úgy értelmezte, mint a szerző megjegyzését arra vonatkozóan, hogy a  tpr9 jel előti

vagyis ent jelet „ʼkorábbanʼ […] három cikk-cakkos áthúzással jelölt függőleges rovásként írták,

később  pedig  eggyel”.  Az  est jel  utáni,  áthúzot tpr9  esetében  Máté  szerint  „[f]eltehetőleg

szintén egy korábbi  változatára gondolt  a  szerző,  de  azután valamiért  meggondolta  magát,

áthúzta  ezt  a  megjegyzést”.  Ebből  az is  következik,  hogy a  Telegdi  János feltüntete „tpru”

szövegromlás eredménye. Máté úgy gondolta, hogy a „másoló már nem értete a temperius

középkori írásmódját”, ezért a számára érthetetlen jeleket, jelöléseket elhagyta, „tisztázta”.646

641 Horváth, A székely rovásíráss, i. m. 
642 Györffy, Harmatta, i. m., 154. 
643 NÉMETH, A magyar..., i. m., 23.; JAKUBOVICH, A székely rovásíráss, i. m., 10—11.
644 Érszegi Géza, Paleográfa = A történelem segédtudományai, Kállay István, É. G. szerk., Bp., 1986, 27—42, 32.
645 Máté Zsolt, A székely rovásírás latin rejtélye, NyK, 98(2001), 186—192, 189.
646 Uo., 190.
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Máté  Zsolt  megoldása  megnyitot ugyanakkor  egy  terjedelmes,  a  mai  napig

tárgyalatlan  problémakört.  Másolat-e  az  általunk  ismert  Nikolsburgi  Ábécé?  Telegdi  János

ábécéje (Máté is említete)  ent,  tpru,  amb jeleinek latin betűs megfeleltetése milyen forrásból

származik? Milyen összefüggés állapítható meg a Nikolsburgi Ábécé és a Telegdi  Rudimenta

jelsora  közöt? A  jelentős  szövegromlásra  tekintetel  feltételezhető-e  több,  egymással

leszármazási kapcsolatban álló, ma lappangó másolat, netalán a Nikolsburgi Ábécé forrása?

Mindezek a kérdések 2011-es tanulmányunk írásakor a mi fgyelmünket is elkerülték.

A  másolat  problémájának  megfontolt  körülhatárolása,  a  kérdések  megválaszolása  a  jövő

kutatóinak halogathatatlan feladatai közé tartozik.

1.14.2. A Nikolsburgi Ábécét megőrző ősnyomtatvány felkutatása

A  Nikolsburgi  Ábécé  pergamenlapja  az  azt  eredetileg  hordozó  ősnyomtatványból

leválasztva került az OSzK gyűjteményébe, a Bartholomaeus Anglicus-kötet pedig az árverés

után  kikerült  a  magyar  kutatók  látóteréből.  Az  incunabulum híján  az  ábécé  keletkezési

körülményeivel, s hogy a pergamenlap mikor kerülhetet bekötésre, a kutatók nem láthatak

tisztán.647

A  székely  írással  kapcsolatban  új  problémák  is  felmerültek,  Horváth  Iván

irodalomtörténész és munkatársai a régi magyar versek adatbázisának (Répertoire de la poésie

hongroise  ancienne, RPHA)648 összeállítása  során  szembesültek  azzal:  fel  kell-e  venniük  a

szarvasi, avarkori tűtartó Vékony Gábor által magyarul olvasot feliratát 649 a repertóriumba?

Annyi elsőre is bizonyos volt, hogy a felirat magyar olvasatának hitelessége esetén legkorábbi

emlékeink közt kellene szerepelnie. Horváth Iván székely írással kapcsolatos vizsgálódásai az

RPHA munkálataiban gyökereznek.

Korábban már többször hivatkozot tanulmányának változata először Gépeskönyv című

kötetében (Budapest,  2006)  jelent  meg,650 majd  (ahogy  azt  a  fejezet  bevezetőjében maga  is

647 Róna-Tas, A magyars, i. m.
648 Horváth Iván, H. Hubert Gabriella, Font Zsuzsa, Herner János, Szőnyi Etelka, Vadai István, Gál György, 

Ruttner Tamás szerk., Répertoire de la poésie hongroise ancienne: Manuel de correction d’erreurs dans la base de
données, i–ii, Paris, Éditions du Nouvel Objet, 1992. Az adatbázis hálózati elérhetősége: htp://rpha.elte.hu/ 
(letöltés: 2015.01.01.)

649 Vékony,  Későnépvándorláskoris, i. m., 56—73, it: 588—59. ; Uő., A székely íráss, i. m., 158—181, it: 161—162. 
650 Horváth, Gépeskönyv,  i. m.,186—209.
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említete)  némileg  átdolgozot formában  az  új  egyetemi  irodalomtörténet-tankönyvben. 651

Utóbbi a tankönyv hálózati kiadásában is elérhető.652

A  Gépeskönyv változatában  függelékként  szerepel  Horváth  tanítványának,  Nagy

Kingának  levezetése.  Nagy  azt  vizsgálta,  hogy  két  betűírás  összehasonlításakor  milyen

valószínűsége van annak, hogy a kisszámú rögzítet fonémák és az azokat rögzítő kisszámú

grafémák funkcionálisan egybeessenek. Nagy Kinga abból az alapvetésből kiindulva, miszerint

a  „véletlenül  adódó  funkcionális  egybeesések  száma  [...]  nem  lehet  alacsony”,  a  fonémák

számát (f),  a jelek számát (j)  és az egyezések számát (k)  változóknak tekintete, és képletet

kínált ahhoz, hogy kiszámíthassuk annak P(k) valószínűségét, hogy f fonéma és j jel esetén k

helyen egyezzen a két hozzárendelés.653 Nagy Kinga munkája a tankönyvi változatban nem

szerepel.

Maga  a  főszöveg,  Horváth  Iván  tanulmánya  azonban  mindkét  változatban

gyakorlatilag  egyezik.  Az  irodalomtörténész  főként  azt  emelte  ki,  hogy bár  a  napjainkban

elterjedt  vélekedés  szerint  a  székely  írás  az  ótörök  írásokkal  rokonítható  ősi  örökség,  az

írásrendszernek nincsen a xv. századot megelőző, hiteles emléke, ráadásul a fontosabb emlékek

közül  több (a  Nikolsburgi  Ábécé,  a  Bolognai  Rovásemlék  és  Konstantinápolyi  Felirat)  csak

közvetve  datálható.654 A  Konstantinápolyi  Felirat  esetében  rávilágítot arra  a  fontos

körülményre,  hogy  a  csupán  másolatokból  ismert  felirat  megtalálói,  Dernschwam  és  a

konstantinápolyi követség tagjai szenvedélyes feliratgyűjtők voltak. Busbecq a Monumentum

Ancyranum lejegyzésével örökítete meg nevét, Verancsics Antal pedig – ahogy azt Bartoniek

Emma  (1894–1957) történész-bibliográfustól  tudjuk655 –  „különösen  szívesen  foglalkozot

történeti  források  feltárásával,  köztük  feliratokéval  is;  neki  tulajdonítják  például  a  híres

Arundel-márványtáblák  (Marmora  Arundeliana)  felfedezését”.656 Horváth  úgy  gondolta,

„[s]emmi jogunk nincs kétségbe vonni, hogy a konstantinápolyi felirat hiteles, hogy valóban

Bélay  Barnabás  segélykiáltása  –  de  azért  kicsit  sok  a  jóból,  hogy  a  négy  jelentékeny

írásgyűjtőből  és  történetíróból  álló  küldötség  egy  leginkább  épp  őhozzájuk  szóló  feliratot

fedezzen  föl.”  Elképzelhetőnek  tartota,  hogy  a  székely  jelekkel  írt  feliratot  Verancsics

készítete,  s  hogy  a  Telegdi  János  Rudimentájával  fémjelezhető  mozgalom  gyökereit  a

konstantinápolyi követségben kell keresni, vagy akár azt is, hogy a székely írás megalkotása is

651 Szegedy-Maszák Mihály főszerk., A magyar irodalom történetei i. A kezdetektől 1800-ig, Bp., Gondolat, 2007.
652 htp://villanyspenot.hu/?p=szoveg  &  n=129353  . (letöltés: 2014.06.30.)
653 Horváth, Gépeskönyv, i. m., 207—209,
654 Uo., 188.; Uő., A székely rovásíráss, i. m., 36—37.
655 Bartoniek Emma, Fejezetek a xvi–xvii. századi maearországi történetírás történetéből, Bp., MTA ITI–MTA, 

1975, 37.
656 Horváth, Gépeskönyv, i. m., 190—191. ; Uő., A székely rovásíráss, i. m., 38—39, 39.
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hozzájuk kötődik.657 Ez utóbbi felvetését később maga is elvetete és elképzeléseit revideálta,

minthogy a Nikolsburgi Ábécé hitelességének igazolásával az 1553–1555 követséget jelentősen

megelőző, 1483 tájára datálható emlék ezt a lehetőségét egyértelműen kizárja.658 Mindenesetre a

középkorban gyakori  szöveg-  és  oklevél-hamisítások,  és  a  reneszánsz idején  a  csalóknak a

flológiai  fordulatal  egyidejűleg egyre szakszerűbbé váló próbálkozásai  (ahogy azt  Horváth

több példával illusztrálta) különösen indokoltá teszik az emlékek higgadt elemzését.

Horváth  Iván  dolgozatának  talán  legjelentősebb  megállapítása,  hogy  rámutatot a

Kézaival  kezdődő  szöveghagyomány  forráskritikájának  elégtelenségére.  A  krónikások  és  a

történetírók székely írással kapcsolatos leírását először Hunfalvy Pál és Réthy László kezelték

kritikusan. A szakirodalom korábbi fejleményeit átekintve igazat adhatunk Horváthnak, aki

felróta tudósainknak: „Nem vizsgálják, hogy a régi történetírók egybehangzó állítása netán

nem olyan, általuk személyesen megtapasztalt tényen (a székely rovásírás köznapi gyakorlatán)

alapult, amelyhez mesés előzményt koholtak (a szkíták és hunok írásának mondáját), hanem

esetleg fordítva, a szkíták és hunok történetíróktól hagyományozot írástudásának általánosan

elfogadot tételéhez próbálták hozzáilleszteni a székelyek kitalált népszokását.” A forráskutatás

szükségességét  két  lehetséges  előzmény  felvetésével,  a  xvi.  században  népszerű  szövegek,

Aethicus  Ister  Cosmographia  című művének659 és  Ioannes  Magnus  Historia  de  omnibus

Gothorum  Sueonumque  regibus című kötetének660 rövid  bemutatásával  támasztota alá.

Aprólékos kutatómunka híján tartózkodot tőle, hogy utóbbiban lássa a rúnaírás és a hunok

közöti kapcsolat  (és  így  a  székely  írásnak a  hun-székely  rokonsággal  összefüggő  toposza)

hagyományozódásának  kezdetét.  Ahogy  Horváth  fogalmazot, „[l]ehet,  hogy  ő  [Ioannes

Magnus] is átvete valahonnan” a motívumot.661

A  forráskritikai  munkálatok  sürgetésén  túl  nem  mulasztota el  a  székely  ábécé

nyelvtörténeti  elemzését  sem.  A  fennmaradt  xv—xvi.  századi   emlékektől  az  ómagyar  és

középmagyar  kor  jellegzetességei  várhatók.  Horváth  szerint  a  székely  ábécé  esetében

„[m]agyar  nyelvtörténeti  szempontból  ez  a  keltezés  kifogástalan  eredményt  ad”,  miközben

számos olyan hangot is rögzít (Horváth a [ɟ], [c], [ʒ] fonémát és hibásan [ɲ] fonémát tüntete

fel), amelyek az ősmagyar korban még nem alakultak ki. Ezen jellegzetességek szerinte „nem

alapozzák  meg  […]  az  ősmagyar  korból,  netán  még  régebbről  való  eredeztetést”.  Horváth

657 Horváth, Gépeskönyv, i. m., 192. ; Uő., A székely rovásíráss, i. m., 39.
658 Horváth, Harangozó, Németh, Tubay, i. m.
659 Első nyomtatot változata: Aethicus Ister, [Aethici] Cosmographia, Basileae, Josias Simmler, 1575. A mű 

később is számos kiadást élt meg, többek közöt: Aethicus Istricus, Cosmographia, Hrsg. Heinrich Wuttke, 
Hildesheim-Zürich-New York, Georg Olms Verlag, 1991.

660 Ioannes Magnus, Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus, ed. Olaus Magnus, Roma, Ioannes 
Maria de Viotis, 1554. 

661 Horváth, Gépeskönyv, i. m., 193—196. ; Uő., A székely rovásíráss, i. m., 39—41, it 40, 41.
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összességében azon a véleményen volt, hogy a székely írás „megalkotója jártas volt a korszak

latin betűs magyar helyesírásában”, ami az [i] és [j] fonémák, valamint a [u] és [v] fonémák (ha

nem is egyező, mint ahogy Horváth találta, de) igen hasonló jelein, különösen a [k] fonéma két

jelén  tükröződik,  hasonlóan  a  xvi.  századi  nyomtatványok  (és  éppen  úgy  a  xv.  századi

nyelvemlékek – TT.) helyesírásához. A betűösszevonások (ligatúrák) – amint azt már Püspöki

Nagy Péter megírta662 – szintén bírnak latin betűs párhuzammal, hiszen azok a Karoling-kortól

a  reneszánszig  elterjedtek  voltak  a  latin  írásbeliségben.  A  xvi.  század  nyelvtudományára

emlékezteték  pedig  a  székely  írás  héber  párhuzamai,  az  írás  iránya  és  a  magánhangzók

gyakori elhagyása is.663

A székely írásnak a xix. század végétől tárgyalt török, vagyis a jenyiszeji és az orhoni

feliratokkal  való  rokonságával  kapcsolatban  Horváth  Iván  számos  problémára  kitért.  Az

írásrendszerek emlékeit 800 esztendő és nagy földrajzi távolság választja el, ráadásul a kutatók

a két jelkészlet közöt egészen eltérő számban állapítotak meg azonosságot. A török írások

nyugati (Kelet-európai, Kárpát-medencei) változatainak emlékei, köztük a híresebbek, mint a

nagyszentmiklósi  kincs  feliratai  vagy az  azzal  rokonítot szarvasi  avarkori  tűtartó,  hasonló

akadályok elé állítják a kutatókat. Horváth hangsúlyozta,  hogy hosszabb bilingvis szövegek

nélkül a megfejtési kísérletek igazolhatatlanok: „A kelet-európai rovásírások megfejtői nehéz

helyzetben  vannak.  Lényegében  nincs  bilingvisünk,  és  nincs  terjedelmes  szövegemlékünk.

Ezért van, hogy a legszellemesebb megfejtésekre sem lehet a Popper-elvet664 alkalmazni. Mivel

az ellenőrzésről – hosszú szövegek híján – kénytelenek vagyunk lemondani, egyelőre inkább

ötleteknek, semmint megfejtéseknek kell  tekintenünk ezeket a tanulmányokat. Tudományos

értékükről ma még nem lehet felelős véleményt alkotni.”665 Így a szarvasi tűtartó feliratának

Vékony  Gábor  kidolgozta  magyar  olvasata  és  annak  modernizált  megfelelője  sem  került

felvételre a régi magyar versek repertóriumába.

Horváth Iván megfgyelése, hogy a „székely rovásírásos emlékek legtöbbjének közös

vonása, hogy eredeti kontextusukból kimozdítoták őket. A feliratos kövek és téglák nincsenek

eredeti  helyükön,  a  Marsigli-féle  Bolognai  Rovásemléket  botokról  papírra  másolták  át,  a

Nikolsburgi ábécét tartalmazó ősnyomtatvány megvásárlásáról lemondot a Nemzeti Múzeum”.

Ezek a  körülmények magyarázatra  szorulnak.  Bár  a  régészek okkal  vonakodnak az  eredeti

662 Püspöki Nagy, A magyars, i. m., 309—313.
663 Horváth, Gépeskönyv,  i. m., 197—198. ; Uő., A székely rovásíráss, i. m., 42—45.
664 Karl Popper (1902—1994) flozófus a tudományban a verifkáció követelménye helyébe a sikertelen 

falszifkációt állítota. Vagyis a Popper-elv szerint egy tudományos elméletet akkor tekinthetünk 
alátámasztotnak, ha megcáfolására komoly, de sikertelen kísérlet történt. Ld. Karl Popper, Conjectures and 
Refutations, London, Routledge and Keagan, 1963, 33–39.

665 Horváth, Gépeskönyv,  i. m., 198—204, it: 204. ; Uő., A székely rovásíráss, i. m., 45—46, it: 46.
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kontextusukból  kimozdítot tárgyak  elemzésétől,  Horváth  további  vizsgálatokat  sürgetet,

megválaszolandó, hogy a székely írás korpuszában  „miért ilyen gyakori jelenség a kontextus

elhagyása”. A kéziratos anyag, nemkülönben, maga is felvet további problémákat, Horváth két

emlék  kapcsán konkrétumokat  is  megfogalmazot. A Bolognai  Rovásemlékkel  kapcsolatban

szerinte  tisztázásra  szorul  keletkezése,  hogy  megtalálhatók-e  esetleg  valahol  a  Marsigli-

gyűjteményben  az  eredeti  fapálcák.  Firtata azt  is,  hogy  rovásírásos  naptárbot  nincs-e

összefüggésben Kájoni János tevékenységével, „[n]em lehet-e, hogy Kájoni idején másoltak le

rovásírással  egy 1500  körüli, latin  betűs  naptárt”?  Horváth  tévesen  Sándor  Klárának

tulajdonítota az  ötletet,  noha  –  mint  láthatuk  –  Ferenczi  Sándor  1939-ben  az  r graféma

változatait  összehasonlítván  már  rokonítota a  rovásnaptárat  és  Kájoni  „régi”  ábécéjét. 666

Érdemes it is megismételni, hogy a székely jelekkel írt kalendárium kapcsán magunk az emlék

datálásának a Sándor Kláráénál tágabb korszakolását helyeseljük, nem látva olyan körülményt,

ami kizárná, hogy a székely jeles átirat esetleg csak röviddel Marsigli lejegyzése előt készült.

Ezért a latin naptár forrását az 1450–1690 közöti anyagban látjuk szükségesnek keresni.  A

másik kéziratos emlék, amellyel összefüggésben Horváth problémákat vetet fel, a Nikolsburgi

Ábécé  volt.  Horváth  Iván  az  ősnyomtatvány  hiányában  vitata az  emlék  hitelességét,

elképzelhetőnek  tartota,  hogy  kora  újkori,  vagy  akár  xx.  századi  hamisítvánnyal  állunk

szemben.  E  lehetőségek  mind  égetőbbé  teték  az  ábécé  kontextusának,  a  pénzügyi

aggályoskodásban elkótyavetyélt ősnyomtatvány felkutatását.

Rövid összefoglalásában Horváth Iván határozotan tagadta, hogy a székely írás és az

ótörök írások kapcsolata bizonyítot lenne. Olvasataik kétes volta miat szintúgy tagadta, hogy

a  kelet-európai  és  Kárpát-medencei  rovásírások  és  a  székely  írás  közöti összefüggés

bizonyítotnak tekinthető. Végezetül állítota, hogy a székely írás „legkorábbi hiteles emlékei a

reneszánszból  származnak,  és  jól  értelmezhetők  az  egykorú  szellemi  áramlatok

összefüggésében.  Egyelőre  nincs  kétségtelen  nyoma  annak,  hogy  a  székely  rovásírást  a

reneszánsz előt is használták volna”.667

Megválaszolandó, hogy a Nikolsburgi Ábécé hamisítvány vagy hiteles emlék, Horváth

Iván tanítványaival, Bóta Krisztinával, Harangozó Ádámmal és Németh Nikoletel a 2010-2011

tanév  őszi  féléve  során  felkutata az  ősnyomtatványt.  Annak  bejelentésére,  hogy  a

kutatószeminárium a nürnbergi Germanisches Nationalmuseum állományában azonosítota a

lappangó könyvet, a Történelemtanárok Egylete által „Őseinket felhozáds” – Maear őstörténet

666 Ferenczi Sándor, Rovásírásunks,  i. m.
667 Horváth, Gépeskönyv,  i. m., 205—206. ; Uő., A székely rovásíráss, i. m.
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címen megrendezet Történelemtanárok (20.) Országos Konferenciáján került sor, 2010. október

9-én.

Az  előadást  nagyobb  részben  Horváth  előbb  ismertetet tanulmányának  rövid

összefoglalása tete ki. Bővebben (és a táblázatos szerkesztés miat átláthatóbban) mutata be a

xvi.  század latin betűs írásbeliségének legelterjedtebb hangjelölését.  A korábbiakhoz képest

jelentősebb többletnek számít a magyar nyelvű írásbeliség alakulásának és a magyar nyelvű

olvasóközönség  kialakulásának  bemutatása.  Az  átekintés  alapját  képező  tanulmánya  a

Szentmártoni  Szabó  Géza  irodalomtörténész  hatvanadik  születésnapjára  szerkesztet

köszöntőkötetben  jelent  meg.  Horváth,  Kurcz  Ágnes  (1937–1976)  irodalomtörténész

felismeréséből  indult  ki.  Szerinte olyan olvasóközönség,  amelyik magyar nyelvű szövegeket

igényelt,  csak  a  könyvterjedelmű  szövegek  megjelenésével  feltételezhető,  az  előt, a

vendégszövegek korában nem. Azokról ugyanis lejegyzőjükön kívül nemigen tudhatot más. A

vendégszövegek korában immár már voltak magyar nyelven író személyek, szemben a Tarnai

Andor  (1925–1994)  által  felvetet és  módszeresen  alátámasztot második  szóbeliség

jelenségével,668 ami a vendégszövegeket megelőző időre volt jellemző, amikor magyarul nem

írtak,  de  magyarul  tolmácsolták  a  latin  nyelven  megírt  szöveget.  A  Kurcz-szabály  alapján

Horváth három korszakot  különítet el :  1.  amikor  magyar  nyelven még nem írtak és nem

olvastak; 2. amikor magyar nyelven rögzítetek szöveget, ám annak nem volt olvasóközönsége;

3.  végül  amikor  a  magyar  nyelvű  olvasóközönség  megjelent  előbb  kolostorokban,  majd  a

főnemesek közöt, ami rövidesen a világi olvasmányokra fogékony közönséggé terebélyesedet.

Horváth Iván a megmaradt magyar nyelvű kódexek és levelek számának alakulását ábrázolva

úgy találta,  hogy az  adatok munkahipotézisét  igazolják:  hiszterézisgörbére  illeszkednek.  (A

hiszterézis természetudományos  fogalom.  Egy  fzikai  vagy  kémiai  rendszer  azon

érzéketlenségét  jelenti,  amellyel  egy  külső  hatásra  késleltetve  reagál  és  a  külső  hatás

megszűntét követően a rendszer nem tér vissza eredeti állapotába.)

A székely írással összefüggésben ez több komoly kérdést vet fel. Mint látuk, a  xv.

század  előt nem  olvastak  latin  betűkkel  írt  magyar  szöveget,  aminek  tükrében  Horváth

valószínűtlennek nevezte azt  az állítást,  hogy „rovásbetűs szövegekből viszont annál  többet

olvastak”  volna.  Ráadásul  a  magyar  olvasóközönség kialakulása sokáig nem eredményezet

egységes helyesírást, így a korszak hangjelölése változatos képet fest. Ezzel szemben a „székely

rovásírásos emlékek hangjelölési rendszere viszonylag egységes”. Mármost Horváth szerint a

668 Tarnai Andor, A kezdetektől a felvilágosodásig = A magyar kritika évszázadai. I. Rendszerek, Sőtér István 
szerk., Bp., Szépirodalmi, 1981, 11-247, 18—25.; Uő., „A magyar nyelvet írni kezdik”. Irodalmi gondolkodás a 
középkori Magyarországon, Bp., Akadémiai, 1984.
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székely írás esetében sem feltételezhetünk a latin betűs kéziratos és nyomtatot emlékeknél

„nagyságrendekkel nagyobb, de szőröstül-bőröstül elveszet dokumentumhegyet”. A használók

széles  rétegének  közmegegyezése  kizárható,  így  a  magyarázatot  a  szabályozásban  kell

keresnünk.  Horváth  Iván  úgy  gondolta,  a  „rovásírás  használói  valamennyien  megkapták  a

jelkulcsot,  az  ábécét.  A székely  rovásírás  minden egyes  emléke  viszonylag  rövid  közvetítő

láncon keresztül ugyanarra a forrásra vezethető vissza”.669

A  Nikolsburgi  Ábécé  megkerült  hordozókötetének  a  Történelemtanárok  Egylete

konferenciáján beharagozot bemutatására Horváth Iván, Harangozó Ádám, Németh Nikolet

és  e  sorok  szerzőjének  közösen  jegyzet, előzetes  közleményében  került  sor  2011-ben.  E

helyüt a  könyvészeti  észrevételek  ismertetésére  szorítkozunk.  Ezeknek  az  észrevételeknek

köszönhetően  „[i]mmár  bizonyítani  tudjuk,  hogy  a  Nikolsburgi  ábécé  nem  lehet  modern

hamisítvány”.

Jakubovich Emilt a pergamenlapon lévő lyukak és rozsdanyomok arra vezeték, hogy

az  az  ősnyomtatványba  való  bekötése  előt egy  korábbi  könyv  része  lehetet: „ két  helyen

lyukak és rozsdás szegek nyomai meg egy függőlegesen levonuló gyűrődés világosan mutatják,

hogy  a  pergamentlap,  mielőt az  ősnyomtatvány  hátsó  védőleveléül  alkalmazták,  már  egy

korábbi könyv, nyilván kódex, első táblájának belső borítólapja volt. Ennek megfelelőleg a levél

hátlapjának három külső szélén széles sávban ragasztóanyag okozta felhólyagosodás jól látszik.

A két lyukacsos, elrozsdásodot helyre voltak a kódex első táblájának zárócsatjai felszögezve, a

függőleges gyűrődést pedig a tábla bőrbevonásának behajtot széle okozta. ”670 A pergamenlap

Jakubovich ismertete sérülései az emlék ügyében számunkra is perdöntőnek tetszetek. Mivel

pályázati szerencse híján önköltségen juthatunk csak a fényképhasonmásokhoz, a possessor-

bejegyzésen  kívül  mindössze  a  Nikolsburgi  Ábécé  fóliójának  közvetlen  környezetéről

rendeltünk felvételeket.  Az  azonban ezekből  is  világossá  let, hogy  Jakubovich  felvetése,  a

pergamenlap  korábbi  védőlevél  funkciója  „nem  lehet  helytálló,  mivel  a  rozsdás  foltokat

egyértelműen az ősnyomtatvány egykor megvolt csatjai okozták. Ahogy a könyv végéről előre

felé lapozunk, a fényképeken egyértelműen látszik a levelek egyre csökkenő átrozsdásodása.”

Állításunkat  ábrával  igazoltuk,  mivel  a  megfgyelés  egyértelműen  bizonyítja,  hogy  a

Nikolsburgi Ábécé „pergamenlapja nem lehet modern hamisítvány, hiszen már akkor a könyv

hátsó szennylevelének verzója  és  a  hátsó kötéstábla  közé volt  bekötve – vagy ragasztással

669 Horváth Iván, Rovásírás: Fel nem tet kérdések, Előadás a Történelemtanárok Országos Konferenciáján, 2010,  
htp://www.te.hu/toertenelemtanitas/toertenelemtanarok-orszagos-konferenciaja/7117-rovasi  ras-fel-nem-  
tet-kerdesek [2014.06.30.]

670 JAKUBOVICH, A székely rovásíráss, i. m., 5.
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beillesztve –, amikor a könyvnek legalább a két hátsó csatja még megvolt.”671

Adódot azonban  a  kérdés:  ki  és  mikor  kötöte egybe  az  ősnyomtatványt  és  a

Nikolsburgi  Ábécé  pergamenlapját?  A  bekötés  terminus  post  quem-je  világos  volt,  hiszen

Bartholomaeus  Anglicus  kötetét  annak  megjelenése,  vagyis  1483.  május  30-a  előt nem

kötheték  be.  Úgy  gondoltuk,  hogy  a  könyvkötés  készítőjének  személyével  kapcsolatban

Philippus de Penczicz stockholmi ősnyomtatványának autográf possessor-bejegyzése árulkodó.

Az ugyanis arról tudósít: „Liber philippi de penczicz Emptus parisius [Parisiis?] die Octobris

vndecima Anno domini etc. octuagesimo septimo, manu propria ligatus in Wyssaw et signatus

in  Budesin  die  Aprilis  28.  Anno  etc.  [14]89.”  vagyis  „Penczicz-i  Fülöp  könyve,  amelyet

Párizsban  vásárolt  az  Úr  [14]87.  esztendejében,  október  11-én;  saját  kezűleg  bekötöte

Wischauban [Vyškovban], és aláírásával láta el Budyšinban [Bautzenben], [14]89 április 28-

án”. Philippus bibliofl nemes volt, aki valamivel több, mint másfél esztendővel megvásárlása

után saját kezűleg kötöte be a könyvét. A kötetek kézbevétele nélkül, csupán a katalógusok

adatait  elemezve  a  két  kötésben közösnek tűnik,  hogy „Bartholomeus  Anglicus  könyvét  is

borjúbőrrel  borítot deszkatáblák  közé  kötöte be   a  könyvkötő,  nemcsak  a  stockholmi

könyvet”. Teljes fényképsorozat híján nem volt eldönthető, hogy a Nikolsburgi Ábécét milyen

módon  rögzítete,  beragasztota vagy  ellentaggal  fűzte  be,  de  az  így  is  nyilvánvaló,  hogy

„megfontoltan dolgozot”. A rendelkezésünkre álló fényképek alapján tisztán látszik, hogy az

elhelyezés,  amelyet  választot, kényelmetlen,  hiszen  a  pergamenlap  rectója  üres,  vagyis  az

ábécéhez lapoznia  kellet. Nyilvánvaló,  hogy azért  folyamodot ehhez a  megoldáshoz,  mert

„ellenkező esetben a szöveg egy része – a pergamenlevélen való elhelyezkedése folytán – a

bekötéskor vagy beragasztáskor áldozatul eset volna. Ebből persze az is következik, hogy a

Nikolsburgi  ábécét  előbb  jegyezték  le,  semhogy  a  pergamenlevelet  az  ősnyomtatványba

belehelyezték volna”. A kolligátum terminus ante quemjét – úgy sejtvén, a könyvet a másikkal

nagyjából egy időben köthete be – 1489 tájára becsültük.672

Philippus de Penczicz címerével kapcsolatban Harangozó Ádám felkeltete Jiří  J.  K.

Nebeský  cseh  heraldikus  érdeklődését.  Előzetes  közleményünkkel  hozzávetőleg  egy  időben

Nebeský  a  2011-es  cseh  címertani  évkönyvben  közölt  rövid  közleményében  bemutata

Penczicz,  cseh  formában  Filipa  z  Penčic  possessor-bejegyzését  és  címerét.  Ezek

fényképhasonmását is közölte. Személyével kapcsolatban Nebeský sem jutot Jakubovichnál,

Róna-Tas Andrásnál vagy nálunk sokkal messzebb, de annyi így is bizonyos, hogy Filipa cseh

671 Horváth, Harangozó, Németh, Tubay, i. m., 87—88.
672 Uo., 88.
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nemesember  volt.673 E  sorok  szerzőjével  utóbb,  2014-ben  váltot leveleiben 674 hívta  fel  a

fgyelmet arra, hogy a  xv. század első feléből,  1446-ban kiállítot oklevelekből adatolhatóak

Philippus de Penczicz és testvére Jessko, akiket örökösödési ügyben jegyeztek be.675

A  Nebeskýnek  köszönhetően  megismert  adatokat  Szelp  Szabolcs  korábban  már

hivatkozot cikkének adataival érdemes kiegészítenünk. Már Jakubovich hivatkozot a nemesi

család egy  xvi.  század végi  tagjára,  Johann Otik von Pentschitz-re.676 Szelp,  Gregor  Wolny

(vagy cseh formában  Řehoř  Tomáš Volný;  1793–1871)  bencés  történész közléséből  a család

korábban  élt  tagjairól  is  ismertetet adatokat:  1402-ből  adatolható  Johann  és  Philipp  von

Pentschitz,677 jó eséllyel ez a Philip az, aki egy 1417-es ügyletben is felbukkan. 678 A család tagja

lehetet Adam von Frankstadt-Penčic is, aki a Nikolsburgi Ábécét lejegyző Philiphez időben

még közelebb élt, és egy 1464-ben kötöt üzlete révén ismeretes. 679 (Van egy további Philipp v.

Pentschitz is, aki Szelp dolgozatában nem bukkant fel. De mivel 1358-ból maradt fent róla adat,

ő sem lehet azonos a Nikolsburgi Ábécé lejegyzőjével.680)

Szelp  vázlatosan  ismertete a  nürnbergi  ősnyomtatvány  margináliáit.  Ezek  közöt

számos olyan van, mely Philippus de Pencziczről alkotot hiányos képünket fontos részletekkel

egészítete ki.  Önmagában  is  jelentős  eredmény,  hogy  a  Nikolsburgi  Ábécé  kezének  és  a

Penczicz  autográf  jegyeinek  paleográfai  elemzésével  részletesen  bizonyítota,  hogy  a

Nikolsburgi  Ábécé  szerzője  maga  a  tulajdonos,  Philippus  volt.681 A  számos  széljegyzet

egyikének – az aranyér (De Emoroide) szócikkhez fűzötnek – végén Penczicz megjegyezte,

hogy az ot ismertetet kezelést Bornemissza [vitéz?] tanítota neki („docuit me / Bornemiſa

viathez[am?]”). Szelp a jegyzetben felbukkanó Bornemisszát a család akkoriból ismert két tagja

közül nem Pállal (1499–1547), a későbbi veszprémi, erdélyi, nyitrai püspökkel, hanem az 1481-

től a király kincstárban foglalkoztatot Bornemissza Jánossal (†1527), a későbbi alkincstartóval

(1487–1493) majd kincstartóval (1500–1504) azonosítota. Bornemissza az erdélyi származású

673 Jiří J. K. Nebeský, Znak Filipa z Penčic = Heraldická ročenka 2011, Praha, Heradická společnost v Praze, 2011, 
157—158. 

674 Jiří J. K. Nebeský segítségét, és hogy cikkét más mellékletekkel egyetemben megküldeni szíveskedet, e 
helyüt is hálásan köszönöm.

675 Peter Riter von Chlumecky, Joseph Chytil, Carl Demuth, Adolph Riter von Wolfskron Hrsg., Die 
Landtafel des Markgrafhumes Mähren. Auf Kosten vieler Mitglieder des begüterten Erbadels dieses Landes, 
Brünn, Nitsch & Grosse, 1856, 392.

676 Gregor Wolny, Die Markgrafschaf Mähren topographisch, statistisch und historisch geschildert, i, Brünn, 1835, 
462.

677 Uő., Die Markgrafschaf Mähren topographisch, statistisch und historisch geschildert, i, Brünn, Karl Winiker, 
18462, 394.

678 Uo., 461.
679 Uő., Die Markgrafschaf Mähren topographisch, statistisch und historisch geschildert, vi, Brünn, Karl Winiker, 

18462, 715.
680 Uő., Die Markgrafschafs i, 1835., i. m., 114.
681 Szelp, i. m., 416–422.
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Piso Jakab (†1527) jogtudós után a későbbi ii. Lajosnak (1506–1526), ii. Ulászló magyar és cseh

király  (1456–1516)  gyermekének  nevelőjévé  let kinevezve  Brandenburgi  Györggyel  (1484–

1543) együt. Más lehetséges úton is elképzelhetőnek tartota, hogy Penczicz kapcsolatban volt

a budai királyi udvarral.682 A Nikolsburgi Ábécé pergamenjének héber részén Dán Róbert által

megfgyelt  szefárd  vonások683 háterében  Szelp  Szabolcs  felvetete,  hogy  azok  forrása

Fortunatus Imre (†1526) lehetet. Fortunatus szefárd zsidó családból származot, akiket 1492-

ben űztek el Spanyolországból, családja Magyarországon telepedet le, ahol Fortunatus Imre

kikeresztelkedet és  fordulatos  pályát  futot be.  Alkincstartóként  kapcsolatban  állt

Bornemisszával, s így Szelp szerint Philippus-szal is. Arra, hogy a héber részek Dán Róbert

leírta nyelvi  ketőssége „megoldódik-e – egy askenázi  környezetben élő,  szefárd akcentusát

felnőtként már levetkőzni nem tudó, kikeresztelkedet zsidó által – az amúgy oly rejtélyes

ketős, nem egyértelmű, askenázi és ugyanakkor szefárd jelleget is mutató lejegyzés rejtélye”:

Szelp igenlően felelt.684

Összegezve úgy vélte, Philippus de Penczicz tágabban 1483–1540 közöt jegyezte le a

Nikolsburgi  Ábécét,  „jobban beszűkíthetve (Penczicz vélelmezet korával,  illetve Szerencsés,

Piso  és  Bornemissza  életrajzi  adatait  fgyelembe  véve)  valószínűsíthető,  hogy  pontosabban

1490–1526-ra tehetjük [… a] minden bizonnyal Budán vagy Visegrádon, a királyi  udvarban

lejegyzet –  székely  ábécé  keletkezését”.  Forrásaiként  (immár  bizonytalanabbul)  „az  erdélyi

származású  Piso  Jakabot  és  a  szefárd  származású  Szerencsés  Imrét”  nevezte  meg,  akiket

„Jagelló  királyaink  udvarából,  Bornemissza  (akiről  könyvébe  vetet széljegyzetében  is

megemlékezik) és Filipec (akinek kíséretében a francia követjárás alat fél évet töltöt) köréből

ismerhete”. Vagyis (szemben Róna-Tas Andrással vagy Horváth Ivánnal, Harangozó Ádámmal,

Németh Nikoletel és e sorok szerzőjével),  a Nikolsburgi Ábécé keletkezését nem a Mátyás-

korra,  hanem  a  Jagelló  királyok  uralkodása  idejére  helyezte.685 Reményeink  szerint  a

margináliák,  és  az  abból  kirajzolódó személyek révén további  kérdések tisztázhatók,  ehhez

azonban  nélkülözhetetlen  Philippus  de  Penczicz  könyveinek  és  jegyzeteinek  további

tanulmányozása.

682 Szelp, i. m., 416–417, 423–424.
683 Dán, Cursive Hebrews, i. m., 151–152.
684 Szelp, i. m., 424.
685 Uo., 426.
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1.15. Napjaink fejleményei

1.15.1. Az MTA Őstörténeti témacsoportjának nyilatkozata

Az  MTA  BTK  Magyar  őstörténeti  témacsoportja  2012.  június  14-i,  a

Történetudományi Intézetben megtartot ülésén két előadás hangzot el a székely írásról. Az

előadások leírása az intézet honlapján olvasható összefoglalás alapján készült.686

Az első előadó Sándor Klára nyelvész volt. Koholmány vae ősi örökség? A székely írás

Kézaitól napjainkig című előadásában – miután röviden vázolta az írásrendszerrel kapcsolatos

legalapvetőbb tudnivalókat – amellet érvelt,  hogy helyesebb volna a  székely írás terminust

használni, szemben az általa Sebestyén Gyulának tulajdonítot és azóta széles körben elterjedt

(székely  vagy  maear) rovásírás  kifejezéssel.  Sándor az elnevezés tudatosabb használatának

okaként az Unicode-szabványosítást  célul  kitűző civil  szervezetek működésének gyakorlatát

emelte ki, minthogy a rovás kifejezés használatának kiterjesztésével (pl. a kazár írás esetében)

azt a hamis képet festik,  hogy egy külön írástípusról  van szó,  melynek emlékei  egymással

leszármazási  kapcsolatban  állnak.  Ezzel  szemben,  minthogy  a  néprajzban  ismert  számos

rovásfajtától eltérően nem ismerünk pálcára rót székely írásos szöveget, Sándor a  rovásírás

megnevezést  a  székely  írás  esetében  nem  találta  indokoltnak.  A  fontosabb  emlékeket

lelőhelyük, koruk és olvasatuk, valamint a helyszín bemutatásával foglalta össze, keletkezésük

háterét  a  szövegben  szereplő  személyek  lehetséges  beazonosításának  elemzésével  kísérelte

meg körvonalazni.  Azzal,  hogy a  legkorábbi  emlékek (a  vargyasi,  homoródkarácsonyfalvai,

székelydályai, derzsi, gelencei, kilyéni, csíkszentmihályi és bögözi) esetében mind (késő Árpád-

kori  vagy ilyen előzménnyel  bíró és  a  xv.  században átépítet) templomban bukkantak fel,

határozotan  cáfolta,  hogy kereszténység üldözte  volna  a  székely  írást.  A későbbi  emlékek

közül  csak  néhányat  említet meg,  így  a  dálnokit,  berekeresztúrit,  énlakait,

alsószentmihályfalvait.  A  székely  írás  leghosszabb  emlékét,  melyről  Sándornak  kötete  is

megjelent, vagyis Marsigli ma Bolognában található másolatait részletesebben is bemutata. Az

emlék forrását immár nem rovásboton, hanem kéziratban valószínűsítete (idő hiányában ezt

ugyanakkor  nem  fejtete ki),  és  különösen  a  bibliai  személy-  és  helynevekből  álló

írásmutatványok esetében ismételten felvetete azok lehetséges kapcsolatát Kájoni Jánossal. A

Horváth Iván körvonalazta687 reneszánsz szerkesztést cáfolandó „egyéb érvek mellet” a korai,

686 Az ülésről készült összefoglaló elérhető az MTA BTK Történetudományi Intézet honlapján: 
htp://www.ti.hu/hu/esemenyek/271-magyar-ostortenet-temacsoport-ulese-a-szekely-irasrol (letöltés: 
2014.01.11.)

687 Az TTI honlapján elérhető összefoglalóban Horváth nincsen megnevezve.

147

http://www.tti.hu/hu/esemenyek/271-magyar-ostortenet-temacsoport-ulese-a-szekely-irasrol


szerinte  xiii–xiv. századi emlékekre hivatkozot, és határozotan tagadta, hogy a székely írás

„humanista koholmány” volna. Hogy a székely írásnak Mátyás király udvarában mégis volt

valamilyen szerepe, az szerinte is jól kitetszik abból, hogy Kézai leírását Turóczy jelentősen

átdolgozta. Sándor azt is megállapítota, hogy a székely írás első biztos forrásának a Chronica

Hungarorum tekinthető, nem a Gesta Hunnorum et Hungarorum sokat emlegetet szöveghelye.

A  székely  írás  használatának  identitásjelölő  szerepet  tulajdonítot. Kiemelte,  hogy  olyan

kuriózumról  van  szó,  ami  egy  sajátságos  tudást  megtestesítve  a  templomfeliratokon  és

emlékkönyvek jelent meg. Az írásrendszer elterjedtsége már csak ezért sem lehetet széleskörű,

hiszen az kizárná, hogy ilyen funkcióban használhaták volna. A székely írást  a különböző

török népek által használt kelet-európai írásokkal hozta kapcsolatba, bár elismerte azt is, hogy

e kapcsolatok máig földerítetlenek és tisztázásra szorulnak.

A második előadást  A székely írás legújabb emlékei.  A kutatás elmúlt neeedszázada

címen Benkő Elek tartota. Fókuszában a feliratos emlékek korpuszának legkorábbi emlékei

voltak, amelyek az elmúlt harminc évben kerültek szerencsésen elő. Ezek közöt Benkő szerint

olyan xiii–xiv. századi emlékek is vannak, amelyeknek köszönhetően bizonyos, hogy a székely

írás nem a reneszánsz korában, invencióként keletkezet. Benkő nem tagadta, hogy a székely

írás csak az írástudók egy szűk körében volt ismert. Az emlékek közül az általa legkorábbinak

tartotakat  mutata be  részletesebben:  a  vargyasi  keresztelőmedencét,  melyet  a  xiii–xiv.

századra  datált,  a  Homoródkarácsonyfalvai  Feliratot,  amelyet  xiii.,  netán  a  xiv.  századra

keltezet, valamint  a  Székelydályai  Feliratot,  amely  szerinte  xiv.  század  végén,  vagy a  xv.

század első felében karcoltak a vakolatba. A  xv. század második feléből valónak gondolta a

Székelyderzsi  Téglafeliratot,  aminek  keltezését  a  Ferenczi  Géza  által  becsült  1478-nál  egy

megkerült,  hiányos  évszám  (149?)  alapján  a  század  utolsó  évtizedére  valószínűsítete.

Előadásában több későbbi, főként vakolatba, falképre karcolt feliratot is prezentált, ezek – bár a

szakirodalomban hozzáférhetők – nem kerültek feldolgozásra. Benkő szerint a templomfalak

átkutatásától további székely írásos karcolatok várhatók. A szabadon hozzáférhető felületeken

lévő bekarcolások kétes forrásértékét nem részletezte. Ismertetet viszont kéziratos forrásokat,

így  Bonyhai  Moga Mihály  siménfalvi  bejegyzéseit,688 és  más,  kevéssé  ismert  lejegyzéseket:

Lakatos István  Siculia accuratius, quam hactenus, delineata et descriptas (1702)  című, számos

688 Benkő, A siménfalvis, i. m.
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másolatban  megmaradt  munkáját,689 és  Bíró  Sámuel  De  Siculia (1721–1731)  című művét,690

valamint  Losteiner  Leonárd  1777-ben  írt  Chronográfa...  című kéziratában  található  (Kájoni

kapcsán  már  említet) székely  ábécét.  A  korpuszt  átekintve  a  székely  írás  általános,  népi

használatának semmilyen tárgyi bizonyságát nem találta. Benkő Elek – mint korábban is több

ízben – sürgete a székely írás korpuszának rendszerezését és kiadását.

Az előadásokat követő rövid vita zárásául a résztvevők nyilatkozatot fogadtak el,  a

következő szöveggel: 

„NYILATKOZAT

Az MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportja 2012. június 14-én tartot ülésén az

ot elhangzot két előadás és az azt követő vita alapján

1. Támogatja a székely írás (Székely Script) tudományos kutatását, és fontosnak tartja

az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztő tevékenységet.

2. Leszögezi, hogy a székely írás nem lehet a 15. századi humanizmus korának tudós

fabrikációja, mivel több jelentős, időben ezt megelőző hiteles emlék került elő a Székelyföldön.

3. Javasolja, hogy készüljön el a székely írásos hiteles nyelvemlékek korpusza, amely a

legújabb felfedezéseket  is  magában foglalja.  Sebestyén Gyula 1915-ben megjelent  műve óta

nem áll ilyen, a korszerű tudományos igényeket kielégítő munka a kutatás rendelkezésére.

4. Javasolja, hogy készüljön el a kelet-európai rovásírásos emlékek autopszián alapuló

korpusza, amely különösen fontos lehet a székely írás eredetének vizsgálatához.

5.  Megállapítja,  hogy  a  székelyeknél  használt  írás,  mely  mai  ismereteink  szerint

magyar nyelvű szövegek lejegyzésére szolgált, kétségtelenül nemzeti örökségünk értékes részét

alkotja, de nem volt és nem vált a magyarság egyetemesen használt írásává. Az utóbbi szerepet

a  latin  írás  töltötte  be,  melynek  segítségével  történt  meg  a  Kárpátmedencei  magyar

közösségnek az európai kultúrába való betagozódása.

6.  Tudomásul  veszi,  hogy  a  mai  magyar  társadalom  egyes  körei  a  székely  írás

megújításán,  mai  igények  szerinti  átalakításán  és  elterjesztésén  fáradoznak,  de  erről  nem

nyilvánít véleményt, mert az közvetlenül nem a tudomány kompetenciájába tartozik.

689 Lakatos István, Siculia accuratius, quam hactenus delineata et descripta in lucemque data et dedicata anno s 
1702 admodum reverendi patri Andreae Lenczovicz e Societate Jesu residentiae Udvarhelyensis superiori patri 
multum venerando ab admodum reverendo patri Stephano Lakatos, de oppido Udvarhely parocho Kozmasiensi 
die 30. Octobris. Anno 1702. Többek közt megtalálható az OszK Kéziratárában, több példányban is, jelzetük: 
Qart. Lat. 503. és Oct. Lat. 324. Az emléket dióhéjban Sebestyén Gyula mutata be: Sebestyén, Telegdi János 
1598-ikis, i. m., 279. ; Uő., Rováss, i. m., 249—250.

690 A szakirodalomban korábban ismeretlen kéziratos forrás, a fellelhetőségéről az előadó nem nyilatkozot.
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7. A székely írás számítógépes kódolása ügyében (Unicode) szükségesnek tartja, hogy

megkülönböztessék a történeti  székely írást  annak mai,  átalakított,  bővített és egymástól  is

különböző formáitól. Ez utóbbi angol nevéül javasolja a Székely Script (modernized version)

terminust.”691

1.15.2. Sándor Klára: A székely írás nyomában

Benkő Elek az őstörténeti témacsoport ülésén elhangzot előadásának legfőbb állításait

2012-es  monográfája  fejezetében,  A  középkori  Székelyföld lapjain  írásban  is  megismételte.

Ahhoz, hogy Sándor Klára előadásának téziseit nyomtatásban közölje – vagyis az elfogadot

nyilatkozat szellemében készült könyvére – többet kellet várni: A székely írás nyomában 2014

tavaszán került  ki  a  sajtóból.  Monografkus terjedelemben hasonló  kötet  régóta  nem látot

világot,  a  székely  írás  korpuszának  összegzését  Ferenczi  Géza  könyvecskéi  óta  senki  sem

végezte el. A székely írás nyomában tudományos igénnyel kidolgozot ismereterjesztő munka.

A kötet vállaltan elfogult bevezetővel kezdődik, ezt az általános írástörténet rövid bemutatása

követi.

Az első, a székely írás kérdéséhez lazábban kötődő fejezet az ótörök írásokat mutatja

be.  Ahogy a székely írás esetében, úgy a szerző it is indokolta az általa használt terminust.

Azért  kényszerült  választásra,  mert  az  elnevezések  mindegyikét  pontatlannak  találta.  A

magyarul általában  türk vagy  keleti türk rovásírásnak, az angol és német, valamint az orosz

szakirodalomban  ótörök írásnak vagy  orhoni írásnak nevezet törökségi írásokra Sándor jobb

híján keleti türk írásként hivatkozot, jóllehet – mint írta – az írást a keleti türkökön kívül előbb

az  ujgurok,  majd  őutánuk  a  kirgizek  is  használták.692 Az  írásrendszer  nagyobb  terjedelmű

emlékeit  Berta Árpád (1951–2008) kritikai  kiadásának693 adatai  után közölte,  írásában olyan

neves  turkológusokra  támaszkodot, mint  Ligeti  Lajos,  Németh  Gyula,  Róna-Tas András  és

Vásáry István, a idegen szerzők közül Dmitrij D. Vasilʼev. A nyugati ótörök írásokról szólva

legrészletesebben a Kárpát-medencében talált nyugati török írásokról értekezet, azok közül is

691 A Nyilatkozat elérhető az MTA BTK TTI honlapján: htp://www.ti.hu/images/esemenyek/Nyilatkozat.pdf )
(letöltés: 2015. 01. 11.)

692 Sándor, A székely írás nyomában, i. m., 68.
693 Berta Árpád, Szavaimat jól halljátoks A türk és ujgur rovásírásos emlékek kritikai kiadása, Szeged, JATEPress, 

2004.
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a két legjelentősebb emlékről: a Nagyszentmiklósi Kincs694 és a Szarvasi Tűtartó695 feliratairól.

Ezeken kívül két, nem székely írással írt feliratról olvashatunk bővebben: a Kalocsa melleti

Homokmégyhez  tartozó  domb  után  Halomi  Feliratnak  emlegetet feliratos  csontlemezről,

valamint a Bodrog-Alsóbűn talált cserép fúvóka-töredékről.

1.15.2.1. A Halomi és a Bodrog-Alsóbűi Felirat kérdése

A Halomi Felirat különlegessége, hogy honfoglalás kori sírból került elő, a darabokra

tört tegezborító mintázata és a mentőásatások során feltárt sírmellékletek (övveretek, ékszerek,

íjak és nyilak), továbbá a temetkezés módja mind arról árulkodnak, magyar sírból. Az emléket

részletesen  Dienes  István  (1929–1995)  régész-muzeológus  mutata be  1992-ben,  közel  fél

évszázaddal  a  lelet  felbukkanása,  három  évvel  a  regényes  utat  bejáró  csontlemez  újbóli

azonosítása után.696 A Szarvasi Tűtartó közelmúltbeli felfedezése (1983) miat a honfoglalás kori

feliratot izgatotan fogadták, remélvén, hogy segít feltárni a nyugati török írások és a székely

írás  közöti kapcsolatot.  Dienes  szerint  az  emlék – melyet  elkülönítet a  Nagyszentmiklósi

Kincs  és  a  Szarvasi  Tűtartó  felirataitól  –  egyenesen  azt  bizonyítja,  hogy  a  rovásírás  a

honfoglalás  kori  magyaroknál  használatban  volt  és  még  a  Kárpát-medencei  bejövetel  előt

került átvételre:  „A Kalocsa környéki  felirat  az első kétségbevonhatatlan bizonyosság arról,

hogy az ősmagyarság átvete és új – Kárpát-medencei – hazájába magával hozta, majd it is

használta ezt az írást”.697 A lelkesedés azonban hamar alábbhagyot, mivel a jelek nem a székely,

hanem a  nyugati  és  kis  részben a  keleti  török  írásokkal  mutatnak  rokonságot.  Ráadásul  a

szakértők a  nyelvet  és  az  olvasatot  illetően is  eltérően nyilatkoztak.  A kérdés  a felirat  kis

terjedelme miat azóta is megoldatlan.698

A  Bodrog-Alsóbűi  lelet  minden  tekintetben  későbbi  a  halomi  leletegyütesnél.

694 Robert Göbl, András Róna-Tas, Die Inschrifen des Schatzes von Nae-Szentmiklós, Wien, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschafen, 1995.; Kovács Tibor, Garam Éva szerk., Az avarok aranya. A 
naeszentmiklósi kincs, Bp., 2002. ; Bálint Csanád, A naeszentmiklósi kincs, História, 24(2002)/3, 3–7. ; Uő., A 
naeszentmiklósi kincs, Budapest, Balassi, 2004.

695 Juhász Irén, Ein Awarenzeitlicher Nadelbehälter mit Kerbschrif aus Szarvas, Acta Archaeologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 35(1983), 373—377.; Uő., A szarvasi avar kori rovásírásos tűtartó, Magyar Tudomány, 
30(1985), 92—95. ; Róna-Tas András, A szarvasi tűtartó felirata, Nyelvtudományi Közlemények, 87(1985), 225—
248. ; Vékony Gábor,  Későnépvándorláskoris, i. m., 73;;;; András Róna-Tas, Die Inschrif des Nadelbehälters von 
Szarvas (Ungarn), Uralaltaische Jahrbücher, Neue Folge 9(1990), 1–34. 

696 A halomi leletegyütes megtalálásának, részleges feltárásának és a hosszú múzeumi lappangásának 
kutatástörténeti összefoglalását ld. Dienes István, A Kalocsa Környéki Rovásemlékről = Rovásírás a Kárpát-
medencében, Sándor Klára szerk., Szeged, József Atila Tudományegyetem Magyar Őstörténeti 
Kutatócsoportja, 1992, 31–40, 31–36.

697 Dienes, A Kalocsas, i. m., 38.
698 Sándor, A székely írás nyomában, i. m., 97—103.
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Megtalálása egy 1979-ben megkezdet és 1982-ben félbeszakadt ásatással van összefüggésben,

amely helyszínen – miután egy 1988-ban érkezet bejelentésre kiszálltak – a régészek további

feltárásokat  sürgetek.  A  munkálatok  megkezdésére  azonban  csak  az  1998-ban  végzet

próbaásatások után, 1999 tavaszán nyílt lehetőség, az ásatást Magyar Kálmán és Gömöri János

régészek irányítoták és eredményeit is ők közölték. Az ismertetés során különös tekintetel

voltak a számunkra legérdekesebb leletre, egy agyag fúvókatöredékre, amelyen a tisztogatás

során  betűkre  emlékeztető  bekarcolásokat  fedeztek  fel.  A  fúvókát  a  kohó  hevítésénél

használták, ebbe – a kohófal nyílásába való toldalékba – illeszteték a fújtató végét. Minthogy

sokszor  már  használat  alat megsérült,  legkésőbb  pedig  akkor,  amikor  a  kiolvadt  vas

kivételéhez  megbontoták  a  kohó  mellfalazatát,  a  fúvóka  egyszer  használatos  eszköz  volt,

melyből a vaskohászok számtalant elhasználtak. Bodrog-Alsóbűn is 250 fúvóka töredéke került

elő. Technikai okokból idővel a kohók is használhatatlanná váltak, bővíteték őket vagy újakat

emeltek helyetük,  ilyenkor a régi  kohókat elbontoták vagy feltöltöték.  A Bodrog-Alsóbűi

(vagy  rövidebben  Alsóbűi)  Feliratként  elhíresült  bekarcolásos  cseréptöredék  is  ilyen

kontextusból került elő, egy korábbi kohó törmelékét használták a munkagödör betemetésére.

A feliratként értelmezet bekarcolások a fúvóka szélesebb végének kisebb tenyérnyi méretű

töredékén helyezkednek el, 0,9–1,3 cm nagyságúak, és a még puha, kiégetetlen agyag felületén

keletkeztek.  Azok,  akik  a  bekarcolásokat  betűkként  értelmezik,  így  megtalálói  és  Vékony

Gábor,  3  vagy 4  jelet  különböztetek meg.699 Erdélyi  István szerint  a  fúvókatöredéken nem

betűk  vannak,  hanem  az  agyagtárgy  készítőjének  körömnyomai.700 Mind  Gömöri  János

„anyának”  megoldását,  mind  Vékony  Gábor  „fonak”  megfejtését  elutasítota Fodor  István

régész, aki hangsúlyozta a keltezés bizonytalanságát és tagadta, hogy a lelet a Vékony által

vallot ketős honfoglalás bizonyítéka volna. A székelyek Árpád-kori, somogyi tartózkodásával

kapcsolatos adatok teljes hiányának fényében valószínűtlennek nevezte, hogy a lelet x. századi

volna és, hogy a felirat „székely rovásírással megjelenítet magyar nyelvemlék”. Fodor szerint

Vékony  a  „somogyi  feliratot  egyszerűen  beillesztete korábbi  elméletébe”. 701 Sándor  Klára

szerint az Alsóbűi Felirat „újra fölveti a kérdést: ha a székely írás betűit látjuk a fúvókán, akkor

jogos-e továbbra is azt mondanunk, hogy ezt az írást, legalábbis az általunk ismert története

folyamán csakis a székelyek használták”? Sándor – szemben Róna-Tas Andrással, aki a feliratot

699 Magyar Kálmán, A Bodrog-alsóbűi nemzetségi központ régészeti kutatása (1975–1999), Somogyi Múzeumok 
Közleményei, 14(2000), 115–161.; Gömöri János, Az avar kori és x–xi. századi vaskohászat régészeti emlékei 
Somoe meeében, Somogyi Múzeumok Közleményei, 14(2000), 163–216.; Vékony Gábor, A Bodrog-Alsóbűi 
Felirat, Somogyi Múzeumok Közleményei, 14(2000), 219—225. ; Uő., 10. századi székely felirat a Somoe meeei 
Bodrog határában, História, 21(1999)/8, 30—31. ; Uő., A székely írás legkorábbi emléke Bodrog-Alsóbűn, 
Nyelvünk és Kultúránk, 1999, 107/3, 36—47.

700 Erdélyi István, Erdélyi István írja, MNy, 95(1999), 511–512.
701 Fodor István, Vélemény a bodrog-bűi rovásírásleletről,  História, 21(1999)/8, 31—32.
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az avar és a székely írás közé helyezte702 – atól sem zárkózot el, hogy a fúvókatöredék jelsora

a székely írás első emléke lehet: „Azt gondolom, mégsem túlzó merészség azt gondolni, hogy az

Alsóbűi Felirat, legalábbis részben, a székely írás első ma ismert emléke. Azért gondolhatjuk

ezt,  mert  kicsi  az  esélye,  hogy  a  fúvókán  látható  négy  jel  mindegyike  pusztán  véletlen

egybeesés miat legyen azonosítható a székely ábécé betűivel. És azért csak részben nevezhető

a székely írás emlékének, mert történeti székely ábécé minden jel szerint csak a 13. században

nyerte el azt a formáját, amelyben a székely írás emlékeiben megjelenik. A bűi fúvóka ennek a

megreformált székely írásnak értelemszerűen még nem lehet emléke, de annak az elődírásnak

igen,  amelyet  a  13.  századi  reform  bővítet ki,  s  talán  alakítot valamelyest  át  más

vonatkozásban  is.”703 Arra  a  kérdésre,  hogy  hogyan  került  volna  a  székely  írás  Somogy

megyébe,  több  feltevés  is  megfogalmazódot. Gömöri  szerint  a  feltárt  műhelyek

munkaszervezése  arra  utal,  hogy  működtetői  közösségként  adóztak,  környezetüktől  eltérő

etnikumúak  lehetek.704 Vékony  saját  korábbi  nézetéhez  (vagyis,  hogy  a  székelység  a

Dunántúlon alakult ki705) hűen nyilatkozot: szerinte ez az elkülönülő etnikum a székely volt.706

Legutóbb  Benkő  Elek  foglalkozot a  kérdéssel,  aki  úgy  gondolta,  hogy  a  felirat  somogyi

felbukkanása nincsen ellentmondásban azzal az állítással, hogy a székely írás a székelyek írása,

amelynek „elsajátítása vagy kialakítása valamiféleképpen összefügg a magyarság többi részétől

némiképp eltérő korai történetükkel”. Amit már csak azért is valószínűnek látot, mert „a ma

ismert középkori Kárpát-medencei rovásemlékek döntő többsége vagy a Székelyföldön, vagy

olyan dél-magyarországi  területeken került  elő,  ahol  a történeti  és nyelvi  adatok székelyek

hajdani ot-tartózkodását sejtetik (pl. a Somogy megyei Bodrog-Bű kora Árpád-kori településén

talált lelet)”. Benkő vélekedését Vékony Gábortól kölcsönözte.707 Sándor Klára összegezvén azt

írta:  „Csaknem  biztosra  vehetjük,  hogy  az  alsóbűi  fúvóka  felirata  szorosan  kapcsolódik  a

székely  íráshoz,  de  az  Alsóbűn  talált  emlék  önmagában,  más  leletek,  nagyobb  elterjedtség

nélkül  nemigen dönti  el  azt  a  kérdést,  hogy a  székely  írás  volt-e  valaha összmagyar  írás.”

Megszívlelendő  az  az  elejtet megjegyzése,  mellyel  azokhoz  fordult,  akik  szerint  a  nyitva

hagyot kérdéssel nem jutotunk előbbre: „Nincs igazuk: a tudományos gondolkodásban annak

fölismerése,  hogy a  rendelkezésünkre álló  adatok alapján egyelőre  nem dönthetünk el  egy

kérdést, igen fontos eredmény. Ha ismeretlen terepen nem indulunk el magabiztosan az egyik

702 Idézi Magyar, i. m., 129.
703 Sándor, A székely írás nyomában, i. m., 103—115, it: 112.
704 Gömöri, i. m., 183—184.
705 Vékony Gábor, A Kárpát-medence népi-politikai viszonyai a ix. században, 1—2, Életünk, 1997/10, 1145—1170, 

1997/11—12, 1317—1340.
706 Uő., A Bodrog-Alsóbűis, i. m., 223.; Uő., A székely íráss, i. m., 38—39.
707 Benkő, A székely írás”..., i. m., 48.
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irányba, hanem tovább szemlélődünk, és keressük a jó utat, az sokkal hasznosabb, mint ha

magabiztosan belevetjük magunkat a sűrűbe, és reménytelenül eltévedünk.”708

A  székely  írás  sajátosságairól  A  maear  nyelvet  írni  kezdiks című fejezetben

olvashatunk,  it foglalkozik  alaposabban  az  írásrendszer  jelkészletével  és  grafotaktikai

jellemzőivel. Mivel Sándor a  xiii–xiv. század fordulójáról már ismerni vél hiteles emlékeket,

megmagyarázni  kényszerült,  hogyan  lehet  a  székely  ábécében  jele  olyan  fonémáknak  is,

amelyek a magyar nyelv hangkészletében az ómagyar korszak elején még meg sem voltak.

Sándor Klára az ellentmondást feloldandó a székely írás történeti rétegződésével kapcsolatban

hipotézist  alkotot. Többször  visszatérő  állítása  szerint  a  „székely  ábécé  általunk  ismert

jelkészlete tudatos alkotás”. Az írás gyökereivel kapcsolatban ismertete a főbb elképzeléseket.

Sándor  –  főként  az  írással  kapcsolatos  szavaink  török  etimonjai  és  az  írás  grafotaktikai

jellemzői közöt megfgyelhető hasonlóságok miat – a török-eredet mellet kötelezte el magát

A már hagyománnyá terebélyesedet elgondolást vázlatosan mutata be. Vázolta és vitata aztán

Vékony  Gábor  első,  gazdag  fantáziával  kidolgozot elméletét  arról,  hogy  a  székely  írás

megalkotása a keresztény hitérítőknek köszönhető, valamikor 864–885 közöt években,709 mint

azt később kigondolta,  Lázár szerzetesnek.710 Vékony az első ötlete helyet idővel újabbat is

kifundált.  Ez  Kézai  elbeszélésének  újragondolásán  alapult.  A  sokat  citált  „blaci”  nyert

Vékonytól új értelmet, aki azt ógermán nyelven, 'fekete' jelentéssel olvasta, és úgy hite, hogy a

székelyek betelepülésekor már ot élő „fekete magyarok” értendőek alata. 711 A székely írás

eredetével kapcsolatban mérsékeltebb hipotézist dolgozot ki Róna-Tas András. Sándor mind

Vékony,  mind  Róna-Tas  elméletével  kapcsolatban  hangsúlyozta,  hogy  a  felvetés  „nem  tud

megküzdeni azzal a ténnyel, hogy a 10. századi magyar sírokból mind ez idáig egyetlen egy

írást tartalmazó lelet került elő – és az sem a székely írás korai változatával készült”. A Bodrog-

alsóbűi  Feliratról  pedig  nem  tudható,  hogy  a  székelyek  elődeitől  származik-e  vagy  más

magyaroktól.  És  Sándor  e  kis  kitérővel  vissza  is  talált  Nagy  Géza  nyomdokaihoz  és

követőihez.712

Nagy  hipotézisét  a  xix.  századi  bölcsészek  kétkedő  álláspontjával  szembesítete,

megnyitván  a  teret  az  előt, hogy  a  székely  írás  rétegződésének  millenniumi  ötletéről

708 Sándor, A székely írás nyomában, i. m., 114—115.
709 Vékony Gábor, A Kárpát-medence népi-politikai viszonyai a ix. században, 1—2, Életünk, 1997/10, 1145—1170, 

1997/11—12, 1317—1340, it: 1329—1334.
710 Uő., A székely írás legkorábbis i. m., 39—40.
711 Vékony Gábor, Maear őstörténet –  maear honfoglalás, Bp., Nap Kiadó, 20021, 20053, 213—215.; Uő., A székely 

íráss, i. m., 114–117.
712 Sándor, A székely írás nyomában, i. m., 117—131.
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értekezzen. Sándor úgy ítélte meg, hogy a „konszenzussal elfogadot nézetek egy részét inkább

hagyománykövetésből, s nem a tényleges érvek alapján szokás megalapozotnak tekinteni”. Ez

a felismerése azonban nem gátolta meg, hogy csak pár sorral előte ő maga is konszenzus létét

hirdesse  abban,  hogy  a  „székely  ábécé  grafémái  […]  nem  egy  időből  származnak,  […]

alaprétegét később – a  xi–xiii. században – újabb és újabb grafémákkal egészíteték ki, hogy

pontosabban  jelölje  a  magyar  hangrendszert”.  Sándor  Klára  aprólékosan  ki  is  fejtete

elképzeléseit.713 Okfejtését,  noha  igen  indokolt  volna,  terjedelmi  okokból  e  helyüt nem

részletezzük.

A székely írás eredeztetéseit  nem függetleníthetjük teljesen a székelyek eredetének

kérdésétől.  Sándor  a  kérdés  tudományos  vizsgálatának  alakulását,  ír és  betű  szavaink

közmegegyezést élvező török etimológiái után, Kordé Zoltán már hivatkozot kutatástörténeti

dolgozata714 alapján foglalta össze.715

1.15.2.2. Az emlékek összeírása

Sándor Klára monográfájának legterjedelmesebb és leginkább hiánypótló részéről, a

székely  írás   korpuszáról  is  csak  dióhéjban  szólhatunk.  Mivel  az  eddigiekben  az  emlékek

többségéről  már  részletesen  olvashatunk,  bővebb  kifejtésre  csak  ot kerül  sor,  ahol  az

különösen indokolt: a  legkorábbi emlékeknél és az újabb, eleddig tárgyalatlan felismeréseknél,

valamint  azokban  az  esetekben,  ahol  a  nyelvész  olyan  megállapításokat,  adatokat  közölt,

melyek ugyan korábban elvileg már hozzáférhetőek voltak, de olyan kis példányszámban vagy

nehezen  elérhető  kiadásban,  hogy  a  szakirodalom  fősodrában  nem  jelentek  meg,  nem

tudatosultak. Az emlékek osztályozásával kapcsolatban Sándor Klára terminusokat vezetet be,

megkülönböztetet feliratos és kéziratos emlékeket. Fontos volt tisztázni azt is, hogy a korábbi

felosztások  kulcsfogalmai  (hiteles,  hamisítvány)  körültekintő  értelmezést  kívánnak,  mert  a

Szabó  Károlynál,  Sebestyén  Gyulánál  'nem  hamis'  értelemben  használt  hiteles kifejezés

Sebestyén után 'nem Telegdire visszamenő' jelentésben is feltűnik, amivel félreértésekre adhat

okot.  Sándor  azt  javasolta,  nevezzük  autentikus emlékeknek  azokat,  amelyek  nem  Telegdi

jelsorára vezethetők vissza, és másodlagosnak azokat, amelyek a Rudimenta ábécéjét követik.716

713 Uo., 137—146, 137.
714 Kordé, A székelykérdés története, i. m.
715 Sándor, A székely írás nyomában, i. m., 147—174.
716 Uo., 175—177.
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1.15.2.2.1. A feliratos emlékek

Sándor Klára könyve Templomi ősgraftik című fejezetében a feliratos emlékeket vete

sorra. A székely írás legkorábbinak mondot emlékeit, a Homoródkarácsonyfalvai, a Vargyasi

és a Székelydályai Feliratot – Benkő Elek után, és a ketejük ösztönözte nyilatkozat szellemében

–  a  xiii–xiv.  századra  tete.  Ferenczi  Gézának  az  ilyen  korai  datálással  szemben

megfogalmazot ellenvetései  közül  egy kapot helyet  a leírásban,  az  is  a  jegyzetek közt.  A

Homoródkarácsonyfalvai Felirat esetében megemlítete, hogy Ferenczi szerint a vésetek aljában

nem a középkori meszelés nyoma látható, mint azt Benkő gondolja, hanem az általa készítet

gipszmásolaté. (Ferenczi nem állítota, hogy a gipsz-pacskolatot ő készítete volna, csak hogy az

a székelyudvarhelyi múzeum számára készült. – TT.) Sándor az emlékhez fűzöt jegyzetében

Ferenczi  1979-es  tanulmányára  hivatkozot, említetlenül  hagyta  nemcsak  a  '90-es  években

közölt  publikációit717 és  Székely  rovásírásos  emlékek  című könyvét,  hanem  a  Benkő  Elek

válaszát718 és a Benkő által akkor szükségesnek ítélt további vizsgálatokat is. Ferenczi  1997-es

könyvének – noha a kötet fel  van tüntetve a bibliográfában – egyetlen megállapítása sem

jelenik meg az emlékek leírásában. Sándor a régész hozzászólását annyival ütöte el,  hogy:

„ugyanilyen  nyomok  fedezhetők  föl  a  vargyasi  medence  véseteiben  is”.  A  kritikák  és

ellenvetések hiánya jelentős mértékben levon az emlékek leírásának értékéből, egyben a kötet

használhatóságából is.719

1.15.2.2.1.1. A Bágyi Felirat
A  xv.  századból  Sándor  három  feliratos  emléket  mutatot be:  a  Székelyderzsi,  a

Gelencei és a Bágyi Feliratal. Az első ketőt már jól ismerjük, a Bágyi Feliratról eddig nem volt

szó.  Nem is  igen  lehetet volna:  a  bekarcolásokat  a  bágyi  református  templom felújításán

dolgozó kőművesek csupán A székely írás nyomában megjelenése előt egy évvel, 2013. május

25–én veték észre, az első híradás – Szász Tibor András tollából – pedig a megtalálásánál csak

néhány  nappal  későbbi.720 Ráduly  János  az  emléket  Sófalvi  András  régész  május  31-én

megküldöt fényképén láta először, első rajzai is e fénykép alapján készültek.  Június 28-án

személyesen  is  ellátogatot Bágyra,  ahol  újfent  lerajzolta  a  feliratot.  Az  e-népújság.ro

híroldalon,  hálózati  közlésben  megjelent  cikkében  megerősítete Szász  megállapítását,

717 Ferenczi, A vareasi székelys., i. m.;;;; Uő., A Vareasis., i. m.;;;; Uő., Elmélkedés a régészetrőls, i. m.
718 Benkő, Módszer és gyakorlats, i. m.
719 Sándor, A székely írás nyomában, i. m., 177—184, 178.
720 Szász Tibor András, Nagy fontosságú rováslelet Bágyban, Udvarhelyi Híradó, 2013.05.31—06.02.
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miszerint a dél-délkeleti támpillérbe fejjel lefelé beépítet kőtömb másodlagosan (vagy Ráduly

szerint  akár  harmadlagosan)  került  jelenlegi  helyére,  a  kőtömb  anyagát  a  vargyasi

keresztelőmedence anyagával találta hasonlónak. Ráduly a jeleket a következőképpen írta át:

„??rbnbndkcsnalta”, ami szerinte úgy olvasandó: „orbán benedek csinálta”. A székely karakterek

formai sajátosságai alapján, s mert a Bággyal szomszédos Homoródszentmártonból, 1614-ből

adatolható  egy  Orbán Benedek nevű személy.  Ráduly a  Bágyi  Feliratot  végül  is  a  xv–xvi.

század fordulójára datálta.721 Sándor Klára régészeti  feltárások híján korainak ítélte,  hogy a

felirat  keletkezési  idejéről  határozotan  nyilatkozhasson,  de  logikusnak  mondta  Ráduly

datálását, „ha a támpillér ugyanakkor épült, amikor a templom, és a templom a 15–16. század

fordulójáról  való,  akkor  ilyen idős  lehet  a  felirat  is.  A felirat  helyzete  –  hogy fejjel  lefelé

építeték  be  a  követ  –  elárulja,  hogy  a  támpillérbe  építés  után  nemigen  keletkezhetet”.

Lehetségesnek tartota azt is, hogy a felirat nem egy személynek állít emléket, hanem ketőnek,

Orbán és Benedek mestereknek.722

A  xvi. századdal kapcsolatban Sándor négy helyszínről tudósít: Csíkszentmihályból,

Dálnokból,  Bögözről  és  Berekeresztúrról.  A  Csíkszentmihályi  (Csíkszentmiklósi)  Feliratot  a

felirat belső datálása (1501) szerint tüntete fel a  xvi. századi feliratos emlékek közöt, mivel

azonban a felirat eredetijében elpusztult és másolatai kivétel nélkül  xviii.  századiak, akár a

kései kéziratos emlékek közé is sorolhata volna. Egyértelműbb a helyzet a Dálnoki és  a Bögözi

Feliratal.

1.15.2.2.1.2. A Berekeresztúri Feliratok

Minthogy eddig nem ejtetünk szót a Berekeresztúri Feliratokról, it ragadjuk meg a

lehetőséget,  hogy  e  hiányosságot  pótoljuk.  Mentségünkre  szóljon,  hogy  a  berekeresztúri

református  templom  feliratai  felfedezésüktől  tizennyolc  esztendeig  megíratlanul  maradtak.

Ennyi  idő  telt  el  Dávid  László  művészetörténész  otjártakor  készült  másolatai  és  az  első,

Ráduly Jánosnak köszönhető,  nyomtatot híradás közöt. Ráduly a Népújság hasábjain több

cikket is közölt a berekeresztúri templom toronyszobájának falába karcolt feliratokról, gyors

egymásutánjában két továbbit azonosítot. Ráduly úgy gondolta, hogy a helyiséget az 1500-as

évek végén vakolhaták, mert az először azonosítot négy jel (átírása:  balg,  olvasata:  Balog)

721 Ráduly János, A bágyi rovásfelirat, e-Népújság.ro, htp://www.e-nepujsag.ro/op/article/bágyi-rovásfelirat, 
2013 [2014.07.01.]. 

722 Sándor, A székely írás nyomában, i. m., 184—189, 189.
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környékén található 1583 évszámbekarcolásnál csak későbbiek találhatók. Ez alapján Ráduly

szerint a „feliratot a  xvi. század végén, esetleg a  xvii. század elején keletkezet rovásírásos

emléknek minősíthetjük”. Érdekességként említete meg, hogy a toronyban olvasható számos

hic fuit felirat egyikében a szó végi  t székely betűvel íródot.723 Erre később, Veees rovásjeeű

felirataink című dolgozatában is  visszatért  és  a  felirat  rajzát  is  mellékelte,724 ami  alapján a

kérdés nem dönthető el biztosan. A graféma könnyen lehet pontatlanabb vonalvezetésű latin

minuszkula.  Biztosan  székely  írással  készült  azonban  a  másodikként  közölt  berekeresztúri

bekarcolás, amelyet Ráduly szerint „b · t pal” vagy „b · t palér” átírással „pál”-nak vagy „palér”-

nak olvashatunk, és míg Ráduly a négytagú jelsorral kapcsolatban bizonytalan, addig a felirat

eleji  b jelről  a  néprajztudós  azt  is  megkockáztatná,  hogy  a  Balog  név  rövidítése  lenne. 725

Előkerült  egy  harmadik  felirat  is.,  amint  Ráduly  2008-as  monográfájából,  a  Beszélő

rovásemlékekből  tudhatjuk,  ennek  az  előbbi  ketőnél   hosszabb  feliratnak  egyelőre  nincsen

olvasata.726 Ráduly  az  Erdélyi  Istvánnal  közösen  jegyzet gyűjteményében  (2010)

Berekeresztúrról már 14, változó terjedelmű székely írásos feliratot ismer.727

1.15.2.2.1.3. Az Erdőszentgyörgyi Felirat

A  székely  írás  nyomában a  xvii-xviii.  századból  Homoródkarácsonyfalváról,

Rugonfalváról,  Énlakáról  és  Erdőszentgyörgyről  ismer  feliratos  emlékeket.  A  Második

Homoródkarácsonyfalvai  Felirat  ezútal  nem  az  unitárius  templom  tornyában,  hanem  a

templomhajóban került elő. 2006 tavaszán Lányi József két freskót is feltárt az északi falon, a

székely betűs feliratot a Szent László-kép alapjába karcolták. Az ismeretlen kéztől származó

bekarcolás az ellenséges kun vitézt azonosítja: „tatar”. Ráduly szerint a székely jelsor a tőle bal

oldalon,  22  cm  távolságra  található  „1625”  bekarcolással  datálható.728 Ennél  későbbi  a

Rugonfalvai Felirat, amelyet Benkő Elek ismertetet, s környezetében látható bekarcolás alapján

1658 tájára becsülte keletkezését.729 Az „It[t] [járt] Jeddi Miklós” hic fuittal kapcsolatban Sándor

Klára  hangsúlyozta,  hogy  a  felirat  minden  bizonnyal  későbbi  Telegdi  Rudimentájánál,

ugyanakkor jelei nem abból valók, amiből arra következtetet, hogy a felirat készítője  „a helyi

723 Ráduly János, Rovásírásos templomfelirat Berekeresztúron, Népújság, 1992. 06. 06., 3. ; Uő.,  Rovásíró őseink, i. 
m., 20—22.

724 Uő., Vegyes rovásjegyű felirataink, Népújság, 1994. 05. 20., 4—5. ; Uő., Rovásíró őseink, i. m., 27—29..
725 Uő., Még egy berekeresztúri rovásemlék, Népújság, 1992. 07. 04., 3 .; Uő., Rovásíró őseink, i. m., 22—24.
726 Ráduly János, Beszélő rovásemlékek, Marosvásárhely, Hoppá, 2008, 35.
727 Erdélyi, Ráduly, i. m., 65–78.
728 Ráduly, Beszélős, i. m., 27—29.
729 Benkő, Rugonfalva s, i. m.
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székely hagyományból ismerte a székely ábécét”.730 A Sándor felsorolásában következő emlék

az Énlakai Felirat.

A  xviii.  századiak  közt  utolsóként  bemutatot emlék,  az  Erdőszentgyörgyi  Felirat

ennél  minden tekintetben későbbi.  A székely jeleket abban az erdőszentgyörgyi  református

templomban találták, ahol végakarata szerint Rhédey Klaudia (1812–1841) grófnő, házassága

révén Teck hercegnéje, a mai angol uralkodócsalád, a Windsor-ház őse nyugszik. A felfedezés

is kapcsolódik a település neves szülötjéhez: az 1935-ben kivitelezet felújítás költségeit Mária

királyné  (1867–1953),  v. György  angol  király  (1865–1936)  felesége  biztosítota,  hogy

nagyanyjának méltó emléket állítasson. A munkálatok Debreczeni László művészetörténész

irányítása  alat folytak,  neki  köszönhető  a  felirat  megtalálása  és  datálása  is.  A  bekarcolás

elhelyezkedése miat a templomtoronynál nem lehet öregebb, így a terminus post quem torony

építése szerint 1730-as évekre tehető.731 A feliratról már a Ferenczi-testvéreknek köszönhető

első szakirodalmi leírásából tudható, hogy míg vékony vonalai az előbukkanásakor viszonylag

jól  kivehetők  voltak,  a  falfelület  vékony  cementréteggel  történt  bevonásával

visszavonhatatlanul károsodtak. A cementréteg eltávolítása után a jelsor (néhány határozotabb

vonaltól eltekintve) gyakorlatilag olvashatatlanná vált.732

1.15.2.2.1.4. Bizonytalan osztályozású emlékek

Van Sándor Klára monográfájában a székely írásos feliratoknak egy további csoportja

is: ide a nehezen datálható emlékeket sorolta, az Alsószentmihályfalvai, a Moldvabányai és a

Kilyéni Feliratot. Az alsószentmihályfalvai székely jelek megtalálásával kezdődöt Benkő Elek

régészeti  pályafutása.  A  Kilyéni  Felirat  szintén  a  '70-es  években  került  napvilágra,  de  –

hasonlóan az  fentebbiek egy-némelyikéhez – a  székely írás  irodalmában csak jóval  később

kezdtek számolni vele. Ráduly János rövid, a Népújságban közölt cikkében még nem tudot

róla,733 s csak azután, hogy e hiányra felhívták fgyelmét, jutot hozzá Kónya Ádám 1978-ban

készítet felvételeihez, amelyet a helytörténész az újság szerkesztőségének közreműködésével

jutatot el hozzá. A székely jeleket a templom déli falának első freskójába karcolták be, egyéb

fogódzó híján Ráduly a templom építésének Orbán Balázs meghatározta éve (1427)734 utánra

tete. Pontosabbra eredményre a jelek alaki sajátosságai sem vezetek.735 Ráduly röviddel ezután

730 Sándor, A székely írás nyomában, i. m., 199—200.
731 Ferenczi G., Ferenczi I., Maear rovásírásoss, i. m., 29–30, 213.
732 Uo., 30. ; Ráduly János, A rovásírás vonzásában, Korond, Firtos Művelődési Egylet, 1998, 54—55.
733 Ráduly János, Hány feliratos rovásemlékünk van?, Népújság, 1993. 03. 02., 4—5.
734 Orbán, A Székelyföld leírásas, iii, i. m., 37.
735 Ráduly János, A kilyéni rovásfelirat, Népújság, 1993. 05. 21., 4—5.; Uő., Rovásíró őseink, i. m., 34—36. 
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megkísérelte a jelsor megfejtését. Végül is két lehetőséget vázolt, eszerint a felirat Bendikó vagy

Bandikó formában olvasható.736

A  Moldvabányai  Felirat  ezzel  szemben  egészen  friss  fejlemény.  Tánczos  Vilmos

néprajzkutató  mutata be  az  Erdélyi  Múzeum  lapjain  2006-ban,  egy  évvel  azután,  hogy  a

bekarcolásokat észrevete a moldvabányai gótikus templomtorony támpillérének vakolatában.

Kósa Ferencre és Ráduly Jánosra hivatkozva a jelsorozatot a székely írás emlékének mondta,

keletkezését  a  településsel  kapcsolatos  történelmi  adatokból  spekulálva  a  xv.  századra

valószínűsítete.737 Ráduly János Tánczos közleményét már kéziratból ismerte, az egy időben

megjelent  közleményében  több  helyüt hivatkozot rá.  A  helyszín  bejárása  során  szerzet

tapasztalatai  alapján  és  a  templomot  kezdetben  birtokló  ferencesek  xv.  század  vége  felé

kezdődő moldvai hányatatásai fgyelembe vételével a jelek bevésését az 1410–1440 becsülte. 738

Sándor Klára szerint nemcsak a kormeghatározáshoz, hanem ahhoz is további vizsgálatokat

látot szükségesnek, hogy kimondhassuk, a feliratot a székely ábécé szerint kell  olvasni.  Ez

ugyanakkor nem tűnt elképzelhetetlennek számára, előzetesen felvetete annak lehetőségét is,

hogy  a  felirat  nem  a  moldvai  székelyekhez,  hanem  a  ferences  szerzetesekhez  köthető.  A

Moldvabányai Feliratal kapcsolatban Sándor azon a véleményen volt, hogy „a felirat szerzője a

székely írásnak egy kései változatát ismerte, ráadásul nem is nagyon szorgoskodot, mikor a

jeleket tanulta”.739

A fejezet  zárásaként  Sándor  Klára  felsorolt  olyan  feliratokat  is,  amelyek  elvesztek

(Kászonaltízből  és  Gelencéből,740 valamint  Középajtából741),  továbbá  olyanokat  is,  amelyek

álláspontja szerint (szemben Erdélyi és Ráduly értékelésével) nem sorolhatók be a székely írás

korpuszába.742

1.15.2.2.2. A kéziratos emlékek

A székely  írás  kéziratos  emlékeiről  A székelyek  betűi,  amelyeket  fákba rónak című

fejezetben olvashatunk. A némileg megtévesztő cím alat először a Marsigli-fond székely írásos

kéziratait mutata be, ebben első könyvét használva vezérfonalul. A tartalmi fliáció ellenére a

736 Uő., Kísérlet a kilyéni rovásemlék megfejtésére, Népújság, 1994. 03. 11., 5.; Uő.,  Rovásíró őseink, i. m., 37—39.
737 Tánczos Vilmos, A moldvabányai rovásfeliratról és keletkezésének háteréről, Erdélyi Múzeum, 67(2006)/3—4, 

150—156.
738 Ráduly János, A moldvabányai ferences templom régi rovásjegyei, Erdélyi Múzeum, 68(2006)/3—4, 145—149.
739 Sándor, A székely írás nyomában, i. m., 205—207, 207.
740 Ferenczi G., Ferenczi I., Maear rovásírásoss, i. m., 29–30, 212–213.
741 Orbán, A Székelyföld leírásas, iii, i. m., 14–15.
742 Sándor, A székely írás nyomában, i. m., 208.
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nyelvész az ismertetés során kényszeresen kerülte, hogy az emléket a forrásközlő munkájában

bevet módon  Bolognai  Rovásemléknek  nevezze,  pedig  a  kötet  értékét  aligha  csökkentete

volna,  ha  kitart  korábbi  választása  mellet. Ugyanez  áll  a  Nikolsburgi  Ábécé  után,

harmadikként bemutatot Konstantinápolyi Feliratra is, amelyre Sándor Isztambuli Feliratként

hivatkozot, anélkül hogy a terminológia megújításának bármilyen pozitív hozadéka lenne. A

Konstantinápolyi Felirat leírása A székely írás nyomában korpusza azon kevés helyeinek egyike,

ahol  Sándor  Klára a főszövegben a székely írással  kapcsolatos,  az övétől  eltérő álláspontot

képviselő tanulmányokra is kitért. Azzal a rejtélyes jelenséggel kapcsolatban, miért is kellet

Konstantinápolyban egy magyar nyelvű feliratot,  melynek információtartalma máskülönben

magyarok és törökök számára eleve ismeretes volt, székely jelekkel titkosítani, említete meg

Horváth Iván 2006-ban kínált javaslatát. Sándor szerint Horváth „sajnos nem fejtete ki, hogy

milyen  érvek  alapján  gondolja  az  Isztambuli  Feliratot  esetleg  negyven  évvel  későbbi

hamisítványnak”,743 a  felvetés alátámasztására pedig nincsen elegendő adatunk. Sándor nem

vetete el a lehetőséget. Elképzelhetőnek vélte, hogy „a furcsaságok egy részére magyarázatot

kapnánk”,  ha  Horváth  Iván  sejtése  helytállónak  bizonyulna.  A  konstantinápolyi  emlékhez

képest kevésbé talányos, hogy a következőleg ismertetet emlék szerzője, Szamosközy István

miért használta a székely jeleket már tárgyalt kézirataiban. Az emlékek rövid leírásai közül

részletgazdagságban a  Szamosközy kézirataiét  követő  vázlat,  Telegdi  János  Rudimentájának

összefoglalása  magasodik  ki,  a  nyelvész  igényes részletességgel  bemutata a  mű különböző

másolatait. Sándor Klára monográfája lapjain tudatosítota, hogy – amint azt Ferenczi Géza

közlésében Deé Nagy Anikótól  1992-ben megtudhatuk – a marosvásárhelyi kézirat másolója

Teleki Sámuel volt, továbbá, hogy a Teleki-Bolyai Könyvtárban őriznek egy másik, lényegében

azonos  másolatot,  Bardócz  Pálét.  Azon  túl,  hogy  a  marosvásárhelyi  kéziratok  másolói

kiemelkedtek az ismeretlenségből, ez azért is jelentős, mert Bardócz szerencsésen felbukkant

kéziratának autográf jegyzetében forrását is megjelölte: „Tlts Bod Péter ur irásából minden

Változtatás  nélkül  irtamle”.744 Sándor  Klára  a  titokzatos  Bod-kézirat  ügyében  Nagyenyedre

irányítota olvasóit.  Amint Musnai  László már 1936-ben beszámolt  róla, Bod Péter autográf

Rudimenta-másolata Bethlen Gábor Kollégium birtokában van, Nagyenyeden.745 Ha  A székely

írás nyomában bibliográfáját helyesen olvassuk, rövidesen még élesebb képet alkothatunk Bod

Péter kéziratairól és a székely írással való kapcsolatáról. Sándor Klára és Szabó Ádám Bod Péter

743 Uo., 231. E sorok írója szerint Sándor Klára tévesen állítja, hogy Horváth Iván nem érvelt volna amellet, miért 
tartja elképzelhetőnek, hogy a Konstantinápolyi Felirat az 1555-ös követjárás idején készült volna. Mint 
láthatuk,  Horváth koherens érvrendszerrel támogata meg elképzelését.

744 Ferenczi, A székely rovásírás Erdélybens, i. m., 60–61.
745 Musnai, Székely rovásírásos..., i. m., 229—232. ; UŐ., Rovásírásoss, i. m., 75—76.; A nagyenyedi Rudimenta-

másolat fényképhasonmáson hozzáférhető az MTA KIK Kéziratárában, jelzete: Ms 4821/69.
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könyvetskjéje cím alat megjelenő közlése rövidesen kikerülhet a sajtó alól.746 Jól körvonalazható

munka  vár  tehát  a  kutatókra,  nem  halogatható  tovább  a  források  részletes  flológiai

feldolgozása. Sándor Klárával tarthatunk, aki látot egy másik komoly feladatot is. Valóban jó

volna többet tudni  a  Rudimenta szerzőjéről,  Telegdi  Jánosról  is.  S  hogy ezen kívül  is  akad

tennivaló,  jól  illusztrálja,  hogy  a  fejezet  hátralevő  részében  három  további  forrásról

olvashatunk:  Farkaslaki  Mátyás  székely  írásos  fgyelmeztetéséről,  „átkáról”,  Bonyhai  Moga

Mihály székely írásos  bejegyzéseiről  és  Kájoni  János ábécéiről.  Tartalmi  újdonság,  hogy az

utóbbi  kető és  a  Bolognai  Rovásemlék  közöt esetleg  fennálló,  Benkő  Elek  által

elképzelhetőnek tartot kapcsolatot Sándor elvetete: „Ahhoz viszont, hogy többet tudjunk a

sokat emlegetet párhuzamokról, melyek Kájoni »eredeti« betűsora és a Bolognai Rovásemlék

közöt fgyelhetők meg, Moga kézirata nem nyújt segítséget, hiszen a naptár jóval korábbi, mint

Moga ábécéje”.747

A feliratos  és kéziratos  emlékek összefoglalása után – megelőlegezendő a jövőbeli,

bővebb feldolgozást –, Sándor Klára röviden vázolta a székely írásnak az idő folyamán változó

formában  és  funkcióban  megjelenő  használatát.  Sándor  narratívája  összetetebb  a

mentalitástörténeti elemzésnél.  Míg  a  székelyföldi  feliratok  identitásmegjelölő  funkciója

(mesterek  és  helyi  klerikusok  kézjegyei,  valamint  az  átutazók  hic  fuit  feliratai)  viszonylag

önállóan, addig a történetírók elbeszélései csak kiterjedt társadalmi és politikai összefüggéseik

révén értelmezhetők, így nem is meglepő, hogy Kézai és Turóczy elbeszélései különböznek.

Sándor  Klára  a  Mátyás-kort  –  elemezve  Turóczy  és  Bonfni  írásait,  valamint  Nikolsburgi

Ábécé keletkezésének körülményeit – a székely írás történetének önálló, sajátos korszakának

látata: „biztosan mondhatjuk, hogy Mátyás udvarában a hunhagyománnyal összefüggésben

virágzot ki  a  székely  írás  kultusza,  melynek része  volt,  hogy ez  az  írás  az  ősi  hun-szkíta

örökség maradványa, s az ősiséget bizonyító körülmény, hogy ezt az írást nem papírra írják,

hanem fára róják. Ebben az első időszakban tehát Atila secundus és ideológiateremtő udvari

emberei  számára  a  székely  írás  egyértelműen  a  hun  leszármazás  bizonyítéka  volt,  de  –

legalábbis Turóczynál – halványan már megjelent az a törekvés is, hogy a magyarok őseinek

ne csak kardját látassák csillogónak, hanem pennáját is ékesnek, pontosabban rovókését is

fényesnek”.748 Szintén koherens eszmetörténeti egységként értelmezhető a székely írás héber

párhuzama, aminek illusztrálására az írás iránya és a magánhangzók gyakori elhagyása miat

746 Sándor Klára, Szabó Ádám, Bod Péter könyvetskéje, s.a. (Megjelenését a bibliográfában Sándor 2014-re 
valószínűsítete, ismereteink szerint erre mindmáig nem került sor. – TT. 2015. 08. 22.)

747 Sándor, A székely írás nyomában, i. m., 256. Kiemelés tőlem – TT.
748 Uo., 266.

162



kiválóan  alkalmas  volt.  Természetesen  a  szkíta  eredetudat  nemcsak  a  xvi.  század

történetíróira,  hanem  a  nyelvtanírókra  is  hatással  volt.  A  székely  írásos  emlékek

tanúbizonysága alapján Sándor Klára elkülönítete a peregrinus diákok bejegyzéseit,  ahol  a

szöveg kuriózumként jelenik meg, a különböző egyházi személyekhez kapcsolódó anyakönyvi

bejegyzésektől vagy a titkosítot szavaktól.  Korábbról ismert volt már példa arra is,  hogy a

kuriózum  az  ünnepélyességet  szolgálta:  egy  névnapi  köszöntés  1770-ből,  amelyet  Mihály

Györgynek írt  egy K.G.  monogramú férf. Feltehetően a feleség,  Kovács Sára rokonságából

érkezet üzenet így szólt : „Sok Szent György napokat, kivánatosokat, sokakot, érni, és, tölteni,

kivánok  nemzetes  uramnak,  és  kedvessinek.  K.G.”  749 Legutóbb  Zsupos  Zoltán  levéltáros

számolt be anyakönyvi beírásokról.750 A többnyire Bél Mátyás ábécéjére visszavezethető rövid

bejegyzéseket  Sándor  élesen  elkülönítete azoktól  a  hamisítványoktól,  amelyek  készítői  a

valóságosnál  régebbinek  akarták  mutatni  művüket.  A  művelődéstörténeti  átekintés  pedig

innentől: a székely írás kutatástörténete, A székely írás nyomában utolsó, rövid fejezete.

Sándor Klára kutatástörténeti átekintésének kezdete Bél Mátyás munkássága, a xviii.

század kezdetétől napjainkig megidézte a székely írás utáni tudományos érdeklődést.

Olvasmányos  vázlatának  számunkra  legfontosabb  részlete  mégsem  a  múltról  szól,

hanem a jövőről : „Jó hír, hogy a székely írás sokáig fájóan hiányzó új emléktára már készül. Az

MTA  Bölcsészetudományi  Kutatóközpontjának  nemrégiben  alakult  Magyar  őstörténeti

témacsoportja az akadémiai tudományosság hosszas intézményes hallgatása után végre reagált

a székely írás iránti, soha nem tapasztalt társadalmi érdeklődésre.  2011 júniusában a székely

írással  foglalkozó  ülést  rendezet, a  2013  áprilisában  rendezet akadémiai  őstörténeti

konferencián  is  helyet kapot a  téma,  és  elkezdődtek  a  teljes  korpusz  kiadásának

munkálatai.”751 A lábjegyzet arról is tájékoztat minket: a kötet főszerkesztője Vásáry István lesz,

szerkesztői Benkő Elek és Sándor Klára.

1.15.3. Zsupos Zoltán levéltári kutatásai

Zsupos  Zoltán  első,  székely  írással  kapcsolatos  közleménye  a  Magyar  Nemzeti

Levéltár752 honlapján, hálózati kiadásban látot napvilágot 2012-ben.

749 Sebestyén, Rováss, i. m., 266—267.
750 Zsupos Zoltán, Rovásírás az anyakönyvekben, Magyar Nemzeti Levéltár, 

htp://www.mnl.gov.hu/pp_hir_nyomtat.php?hir_id=730, 2012 [2014.07.03.];
htp://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/rovasiras_az_anyakonyvekben [2015.07.03.].

751 Sándor, A székely írás nyomában, i. m., 314.
752 MNL. Korábban: Magyar Országos Levéltár, MOL.
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A levéltáros saját családfájának készítése során bukkant székely írásos bejegyzésekre

Furta  református  gyülekezete  keresztelési  anyakönyvének  1765–1839  közöt használt

kötetében.753 A  székely  írásos  sorok  1779.  május  15-én  és  1782.  szeptember  15-én  íródtak,

olvasatuk „török istván leánya mária | leányok tanítója nagy ferenc” és „török istván fa istván |

prédikátor  szentesi  györgy”.  Zsupos  szerint  a  lelkész  Török  Istvánnal  baráti  viszonyban

lehetet, hiszen az Szentesit fa keresztapjának is felkérte, ráadásul a prédikátor csak ezeket az

adatokat rögzítete ünnepélyesen székely betűkkel. A jelek Bél Mátyás ábécéjét követik.

Zsupos emlékeztetet rá, hogy Sebestyén Gyula révén a nagybányai református egyház

anyakönyvéből  is  ismeretes  egy  székely  betűs  bejegyzés,  Bél  Mátyás  Miatyánk-

szövegmutatványának 1821 előti másolata.

Szintén  a  Magyar  Nemzeti  Levéltár  gyűjteményében  azonosítot egy  ismeretlen

szerzőtől  származó,  a  magyar  nyelvről  szóló  latin  nyelvű  értekezést,  ami  a  Pesti  Királyi

Egyetem bölcsészkarán készült az 1822–1823-as tanévben.754 Az irat a levéltárat megelőzően a

Nemzeti  Múzeum Könyvtárában  volt,  ahová  (mint  a  Magyar  Történelmi  Társulat  letéte)  a

Klapka-levéltár részeként került 1924-ben. Az ismeretlen szerző munkája elejére, „characteres

Hunnico Scitice = Hun Szithya betűk” címen másolta be az ábécét, a jelek az [o] és [] hangok

grafémáinak „kivételével jól megegyeznek a Bél Mátyás által közölt ábécével, azonban annál

kalligrafkusabbak  és  jobbra  dőlnek”.  A szerző az  ábécé  alati mondatok  alapján vélhetően

szövegmutatványt is akart közölni, a székely írásos szöveget végül mégsem jegyezte le.755

Zsupos Zoltán magánkiadásban közölt  füzete,  A székely írásról (2015)  első cikkénél

terjedelmét és részletességét tekintve is kidolgozotabb.

Zsupos a kötet bevezetőjét „székely írással és ábécével kapcsolatos jelenlegi ismeretek”

átekintésének  szánta,  tulajdonképpen  Sándor  Klára  és  Benkő  Elek  2014-ben  megjelent

összefoglalásait kivonatolta érdemi kritika nélkül. A bevezető egyoldalúsága szöges ellentétben

áll a könyv további fejezeteinek aprólékosságával és látásmódjának újszerűségével.

Az első felvetés a  Rudimenta giesseni példánya forrásának másolójával, Szanchi M.

Lászlóval kapcsolatos.756 A kéziratban megfgyelhető hibák miat és azok mellet már Sebestyén

753 MNL OL, Anyakönyvi gyűjtemény, Furta (X 3509), A 2229 tekercs.
754 MNL OL, 1526 Utáni Gyűjtemény, Vegyes, tárgyi alapon létrehozot gyűjtemények, Miscellanea (R 316), 28. 

tétel.
755 Zsupos, Rovásíráss, i. m.
756 A másoló neve Sebestyén szerint egyaránt olvasható Szanchy vagy Szanchij formában, ld. Sebestyén, Telegdi 

János 1598-ikis, i. m., 259.
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Gyula elképzelhetőnek tartota,  hogy a másolatban feltüntetet név maga is  téves lehet:  „e

hibás másolatban még a czímlapon megkorrigált  »Szanchi M. László« név sem biztos, mert

teljesen szokatlan és helynévvel sem igazolható”.757 Zsupos szerint „előfordulhatot, hogy egy

idegen nyelvű számára ismeretlen Szenczi névből Szanchi let, hiszen az e-ből könnyen lehet a,

továbbá a korabeli íráskép miat hasonlóképpen lehetet a z-ből h. Az M. feltehetően a Molnár

rövidítése. Egy különleges vonalvezetésű A betűt félre lehet olvasni és így lehet belőle La, az l-

ből d, az ert-ből isl, amihez a másoló hozzá illesztete a megfelelő végződést.” 758 Zsupos, hogy

elképzelését próbára tegye, igyekezet kapcsolatot találni Dietericus és Szenci Molnár közöt.

Közvetlen  kapcsolatra  nem  lelt,  de  az  általa  bemutatot közvetet kapcsolat  ígéretes.  A

marburgi egyetemen Dietericusnak professzora volt Rudolph Göckel (Goclenius),  aki Szenci

Molnárt lakodalmán költeménnyel köszöntöte.759 Szabó András irodalomtörténész a humanista

naplójából kiolvasta, hogy ismertségük korábbról való, Szenci Molnár 1601. szeptember 15-én

Frankfurtban  már  együt ebédelt  Gocleniusszal  és  fával,  ez  feltehetően  a  marburgi

értelmiségiekkel az első kapcsolatfelvétele.760 Szenci feleségének, Kunigunda Ferinariának apja,

Johannes  Ferinarius  (1534–1602)  szintén  a  marburgi  egyetemen  volt  professzor.761 Zsupos

valószínűsítete,  hogy  Ferinarius  tanítota Dietericust,  s  hogy  a  „tanítvány  ismerhete a

professzor  leányát,  aki  később  Szenci  felesége  let”.762 Ezek  alapján  a  levéltáros  gyanúja

megalapozotnak  tűnik,  de  továbbra  is  bizonyításra  szorul.  Szenci  Molnár  naplójából  és

kiterjedt levelezéséből Zsupos, Dietercius mellet számos személyt felsorolt, akiknek a székely

ábécét  ugyancsak  megküldhete.  Úgy  vélekedet, ezek  „naplóinak,  iratainak,  továbbá  a

hagyatékukat  őrző  személyek  iratainak  feltárása  során  talán  van  remény  arra,  hogy  a

Rudimenta kevéssé torzítot, esetleg közvetlenül Szencitől származó másolata kerüljön elő”.763

Másfél évszázados mulasztást pótolt Zsupos Zoltán a székely írás és a Lázár-család

viszonyának alapos vizsgálatával. A munkát annak ellenére senki sem végezte el, hogy a család

történetét Lázár Miklós már a  xix. század derekán részletesen bemutata és szerzőink közül

voltak, akik hivatkoztak is könyvére.764 A kérdést többen érinteték, így a  vii. Lázár Jánosnál

végzet házkutatás során talált,  „Scytha alphabetum jegyeivel  készült” írások ügyét Szilágyi

757 Uő., A magyars, i. m., 104.
758 Zsupos Zoltán, A székely írásról, Bp., magánkiadás, 2015, 9.
759 Szabó András, Szenci Molnár Albert naplója, Bp., Universitas, 2003 (Historia Literaria, 13), 206.
760 Uo.,142.
761 Uo., 30, 203.
762 Zsupos, A székelys , i. m., 9.
763 Uo., 10.
764 Lázár Miklós, A gróf Lázár család, Kolozsvár, 1858. (Hasonmás kiadása: Ua, Bp., Históriaantik, 2012.)
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Ferenc (1797–1876) történész,765 rá hivatkozva Szabó Károly766 és Sebestyén Gyula.767 Zsupos a

Magyar Nemzeti Levéltárban megtalálta a házkutatással kapcsolatos iratokat,768 a forrás latin

nyelvű szövegét és magyar fordítását is közölte.769

Abbéli  várakozásában,  hogy  az  iratok  közül  székely  írásos  levelek  is  előkerülnek,

Zsuposnak csalódnia kellet. A vizsgálat lezárultával a lefoglalt anyagokat visszaszolgáltaták.

A megkerült jegyzőkönyv révén azonban többet tudhatunk az emlegetet székely írással írt

dokumentumokról. A házkutatás során összesen négy székely jelekkel készült iratot találtak,

ezek közül három ábécét is tartalmazot.

A K megjelöléssel hivatkozot levél iii. Lázár Györgynek (1675–1716), vii. Lázár János

apjának írása. György, Bethlen Miklós  (1642–1716) kancellár hűtlenségi vádakkal kapcsolatos

írásos magyarázatát másolta le székely jelekkel sifrírozva. A titkosítás szándéka nem lehetet

igazán komoly, mert ugyanot a kódábécét, vagyis a székely ábécét is megadta. Az L jelű levél

székely írásos, magyar nyelvű szövegének tartalma és írója is ismeretlen, feltehetően a rokonok

közül készítete valaki.  Az M jellel  hivatkozot levél  vii.  Lázár János nagyapjától,  iv.  Lázár

Imrétől (†1686) származik, tartalmáról csak annyit tudunk meg, hogy a székely ábécét it is

feltünteték. Ismeretlen kéztől, feltehetően valamelyik családtagtól származik a N jelölés alat

hivatkozot irat,  ami  szintén  titkosírással  készült,  de  ez  esetben  nem  a  székely  betűkkel

sifríroztak. A kódtáblát is megküldték a vizsgálóbizotságnak, a desifrírozot szöveget magyarul

és latinul is feljegyezték a jegyzőkönyvben. Az O jelű iratról azon kívül, hogy tartalma nem

irányult az uralkodó ellen, egyebet nem tudunk meg. A P jelű irat az utolsó székely betűkkel írt

levél, gazdasági témájú. Bár a kézírás Lázár Jánost nagyapjáéra emlékeztete, a szöveg Dakó

János néven volt aláírva, akit a válaszadó nem ismert.770

A jegyzőkönyv révén tehát újabb adatal rendelkezünk amellet, hogy – amint Kájoni

Telegdi-másolata kapcsán Losteiner Leonárd Chronologia c. művében értesítet, és ahogy Blahó

Vince  az  udvarhelyi  Historia  domusból  kiolvasta  –  gyalakutai  Lázár  Imre   birtokában volt

Telegdi  ábécéjének,  hiszen  tőle  került  Kájonihoz  1673-ban.  A  biográfai  adatok  alapján  a

765 „B. Lázár Jánosnál több írásokat kaptak, azok közt olyanokat, melyek valami Scytha alphabetum jeeeivel 
készültek, 's naeatyáról vae atyáról maradtak rá, azonban foglalatjokra nézve merőben ártatlanok vóltak”. ld. 
Szilágyi Ferenc, Erdélyi tragédia 1738-b (1.) = Klio. Historiai 'sebkönyv. Harmadik esztendő, Sz. F., Kolozsvár, 
1836, 421–438, 431.

766 Szabó, A régi hún—székely  irásról 2, i. m., 118.
767 Sebestyén, Rováss, i. m., 261.; Uő., A magyars, i. m., 58.
768 A lefoglalt iratok jegyzékének jelzete: MNL OL B 2 1738: 434, 26—31.

Lázár János kihallgatásán a székely írással kapcsolatban feltet kérdések jegyzékének jelzete: MNL OL F 46 
1738: 544, 7, 13.Lázár János kihallgatása jegyzőkönyvének jelzete: MNL OL F 46 1738: 544, 17—22.

769 A forráskiadást és annak Tuza Csilla főlevéltáros készítete magyar fordítását ld. Zsupos, A székelys, i. m., 12–
17.

770 Zsupos, A székelys, i. m., 18–19.
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forrásokban szereplő személy  iv. Lázár Imrével azonosítható. Ez a korábbi munkákban nem

volt pontosítva. Zsupos – bár a lehetőséget maga sem zárta ki végleg – kiigazítota Sebestyén

Gyulát,  aki  1909-ben771 a  személyt  a  fatalon  elhunyt  v.  Lázár  Imrével  azonosítota.772 A

levéltáros röviden bemutata a gyalakutai Lázár-család többi tagját, valamint a család másik,

szárhegyi ágát.773

vii.  Lázár  János  kapcsán  Zsupos  felhívta  a  fgyelmet  Sándor  Klára  2014-es

monográfájának egy hibájára. Petrus Dominicus Rosius à Porta (1733–1806) svájci teológus és

egyház-történetíró peregrinációs albumában található egy kései székely írásos szöveg. Németi

Sámuel írt be 1752-ben székely betűkkel egy szentírási idézetet (ApCsel 14, 22).774 A bejegyzés

kapcsán Sándor Klára felsorolta azokat a személyeket, akiktől Rosius à Porta a székely írással

megismerkedhetet. Köztük  Szilágyi  Sámuelt,  akitől  Debrecenben  teológiát  tanult  és  „aki

lemásolta  a  Csíkszentmihályi  Feliratot”.775 A  házkutatásnál  lefoglalt  iratok  kapcsán  Sándor

megemlítete,  hogy  Lázár  mellet „munkálkodot Szilágyi  Sámuel  református  lelkész,  a

debreceni kollégium  imént emlegetet tanára, akinek a Csíkszentmihályi Felirat fölfedezését és

megörökítését köszönhetjük”.776 Zsupos Zoltán szerint  vii.  Lázár János valóban ismerhete a

régi  feliratok,  köztük  a  Csíkszentmiklósi/Csíkszentmihályi  Felirat  másolóját,  báró  Szilágyi

Sámuelt (†1771), az erdélyi Királyi Tábla ülnökét. Hangsúlyozta azonban, hogy Rosius à Porta

debreceni  tanára  Piskárosi  Szilágyi  Sámuel  (1719–1785)  teológus  volt,  aki  nem  azonos   a

Csíkszentmiklósi Feliratot lejegyzőjével.777

Ellentmondás  Zsupos  munkájában  is  található.  Feltételezte,  hogy  a  Lázár-család

szárhegyi ágában is ismerheték a székely írást. A család szoros kapcsolatban volt a szárhegyi

ferencesekkel, akiket 1665-ben v. Lázár István (1626–1679) telepítet vissza és ajándékozot meg

telekkel.778 Marsigli szárhegyi tartózkodása idején István már halot volt, de ot lehetet özvegye

Kereszturi  Kata  és  második  fa,  az  akkor  15  éves  vi.  Lázár  Ferenc  (1675–1742).  Zsupos  a

lehetséges személyek miat a család gyalakutai ágát is számba vete, konkrétan iv. Lázár Imrét,

aki „1690 körül halt meg”, 1680-tól vagy 1682-től a Csíkszékkel szomszédos Marosszék főbírája

volt. Zsupos szerint „ha még élt ekkor – nem lehet kizárni, hogy Marsigli kíséretének tagjaként

ot volt Szárhegyen. Ebben az esetben ő lehetet az a székely írást jól ismerő személy, a B-kéz,

771 Sebestyén, Rováss, i. m., 261.
772 Zsupos, A székelys, i. m., 20–21.
773 Uo., 23—27.
774 Jan Andrea Bernhard, Petrus Dominicus Rosius à Porta peregrinációs albuma, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-

Egyesület, 2001, 79.
775 Sándor, A székely írás nyomában, i. m., 273.
776 Uo., 279.
777 Zsupos, A székelys , i. m., 22–23.
778 Lázár, i. m., 171, 195—196.; idézi: Zsupos, A székelys, i. m., 26.
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aki kijavítota a Marsigli  által a székely betűk, szavak leírásában elkövetet vélt vagy valós

hibákat, és többször önállóan is írt be szavakat”.779 A levéltáros iv. Lázár Imre halálát fentebb

1686-ra datálta,780 amit Bethlen Miklós önéletírása alapján határozot meg. 781 Miklós ugyanis

öccse, Bethlen Pál (1648–1686) halála kapcsán a közelmúltban elhunytak közöt említete meg a

nemest:  „Sok tisztességes  fő ifú ember hala  meg ekkor  csakhamar egy holnap alat: Petki

János,  Lázár  Imre,  Mikó  István,  Rhédei  János”.782 Ezek  szerint  Imre  1690-ben  nem lehetet

Marsigli kíséretében és nem azonosítható a Bolognai Rovásemlék ismeretlen, B-kezével sem.

Zsupos Zoltán révén bővült a kéziratos emlékek korpusza is. Füzetében ismertete a

székely ábécé egy korábban ismeretlen, a Magyar Nemzeti Levéltár állományában található

példányát.783 Az ábécét egy 1850-ben újrakötöt napló első lapjára ragasztota be Szilágyi István

(1819–1897) akadémikus. Szilágyi a következő oldalra az ábécével kapcsolatban feljegyezte: „a

rongyos kutyabőr fedelére ragasztot, s az eredeti kötéshez tartozó fehér papíron találtam a

tulsó oldalon látható, Hun-Scytha alphabet példányt; melly, mint látszik, ugyan azon kézzel

levén írva, mellyel maga a  »Diárium s. Regestum« czímlapja; bizonyos, hogy a felírt évben,

azaz: 1655-ben jegyeztetet fel.”784

A vegyes tartalmú kötet számunkra legérdekesebb része Szegedi  Zsigmond  (†1681)

naplója,  kézírása  a  székely ábécé latin részeivel  egyezik.  A napló  vezetését  fa,  if. Szegedi

Zsigmond  folytata házasságkötésének  évétől,  1675-től.  Az  utolsó  bejegyzés  1738-ból  való.

Zsupos kiadta és rendszerezte a naplóban a családra vonatkozó feljegyzéseket,  kiegészítete

más levéltári és szakirodalmi adatokkal.785

Zsupos Zoltán részletesen elemezte az ábécét, jelenként összehasonlítota a korábban

már ismert emlékekkel. Az ábécéket az új kézirat jelsorával kiegészítve táblázatba gyűjtöte,

amit a könyv hátuljába ragasztot nagyméretű kiegészítő lapon mellékelt. Szegedi jelsora teljes,

de a történeti székely ábécé 34 elemén túl, a 32 fonéma és 2 hangkapcsolat jele mellet szerepel

egy  további  graféma.  Zsupos  felismerte  Szegedi  ábécéjében  a  Nikolsburgi  Ábécé  „tprus”

feliratal  címkézet jelét,  amit Szegedi  „ptrű” értékkel  rögzítet. Telegdinél  a jel  már torzult

formában és egy másik grafémáéval felcserélt jelentéssel („amp”) szerepelt. Formáján ugyan

779 Zsupos, A székelys, i. m., 28.
780 Uo., 18.
781 Uo., 23.
782 Bethlen Miklós önéletírása, i–ii, Bp., Szépirodalmi, 1955, 360.
783 A kötet jelzete: MNL OL, P 568 – (45. tétel) – D 5 – № 17. 
784 Zsupos, A székelys , i. m., 29. ; Szilágyi jegyzetének fénykép-hasonmása: Uo., 75.
785 Uo., 31—39.
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Szegedi  Zsigmond is  alakítot, de  jelentését  Telegditől  eltérően  és  a  Nikolsburgi  Ábécéhez

hasonlóan  tüntete fel.  Zsupos  szerint  elképzelhető,  hogy  a  Rudimenta eredetileg  maga  is

helyesen  mutata a  grafémát.  A  jeleket  Szegedi  Telegditől  eltérően  csoportosítota:  1.

Alphabetum olim Hunnorum (A hunok ábécéje), 2. Literae, qua duplici modo pinguntur (Betűk,

amiket  kétféleképpen  rajzolnak),  3.   Literae  compositae  (Összetet betűk).  Zsupos

megállapítota,  hogy  kézirat  és  a  Telegdi-ábécé  ismert  másolatai  közt  számos  eltérés  van.

Például a Telegdinél  capita dictionumként osztályozot jelek Szegedinél egyszerűen összetet

betűkként szerepelnek. Több jel, így a [ʦ] és az [i] hangoké és részben a ly grafémáé, valamint

a  ketős  jelölésű  hangok  jelvariációi  nem  azonosíthatók  a  ma  ismert  ábécék  jeleivel,  több

esetben a feliratos emlékekkel is bizonytalan a párhuzam.786

Zsupos számos lehetőséget felvetet, honnan kerülhetek a máshonnét nem, vagy csak

bizonytalanul  adatolható  jelek  Szegedihez.  Első  felvetése,  hogy  akár  maga  is  gyűjthete a

jeleket, könnyen elképzelhető. De a szóba jöhető helyszínek felsorolásában Zsupos nem volt

következetes, mivel fgyelmen kívül hagyta, hogy a ma ismert feliratos emlékek közül a xvii.

században több már biztosan hozzáférhetetlen volt.  A levéltáros  megközelítésének azonban

nem  ez  a  központi  eleme.  Szerinte  ugyanis,  „[h]a  megnézzük  Szegedi  Zsigmond

kapcsolatrendszerét, és számba vesszük a szóba jöhető forrásokat, több lehetőség is adódik”.

Szegedi 1643-ban Sárospatakon együt kezdte meg tanulmányait Miskolczi Csulyak Gáspárral,

kinek apja, Miskolczi Csulyak István az intézményben 1645-ig gondnokként működöt. 1646-tól

1649-ig az intézmény növendéke volt Komáromi Csipkés György is. Zsupos ezeken túl röviden

vázolta  a  székely  írást  ismerők  kapcsolatrendszerét.  Felvetéseit  jövendőbeli  kutatások

haszonnal értékesíthetik. Terjedelmi okokból a részletesebb bemutatásról le kell mondanunk.787

Nem  részletezzük  e  helyüt a  levéltáros  gondolatmenetét  azzal  kapcsolatban  sem,  hogy

ismerték-e a xvii. századi erdélyi fejedelmek a székely írást.788

A  székely  írás  avar  gyökereivel  kapcsolatos  hipotézisét  Zsupos  Zoltán  csak

ötletszerűen  vázolta.  Átgondolt  viszont  az  a  meglátása,  amit  Zsupos  saját  vizsgálódásának

eredményei  igazolnak.  A  székely  írás  lappangó  emlékeivel  kapcsolatban  úgy  vélte,  „a

legcélravezetőbb  ot keresni  őket,  ahol  az  eddigiek  is  előkerültek:  az  egyes  személyek

naplóiban, könyveiben. Az erdélyi, magyarországi, felvidéki, továbbá a peregrinusok egykor

látogatot európai városok iskoláinak és egyetemeinek levéltárai, könyvtárai és múzeumai a

kitartó munkával, jól átgondolt rendszerben végzet kutatómunka eredményeként remélhetően

786 Uo., 39—44.
787 Uo., 48—60.
788 Uo., 61—62.
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még sok meglepetéssel  szolgálnak”.  Hangsúlyozta  a  különböző diszciplínák összefogásának,

együtműködésének  fontosságát.  Zsupos  Zoltán  a  kutatók  kedvezőtlen  helyzete  ellenére

optimistán  nyilatkozot: „Egy  5–10  éves,  jól  átgondolt  munka  meghozhatja  gyümölcsét,

kiegészülve és párhuzamosan mindig továbbfejlesztve a székely írással  kapcsolatba hozható

személyek adatainak és kapcsolatrendszerének a feltárásával; ez után lesz értelme, az összes

addig előkerült székely ábécét és emléket magában foglaló munka, és az alapján egy átfogó

elemzés elkészítésének.”789

789 Uo., 63—66, it: 66.

170



1.16. Etsik finis?790

Sőt,  ellenkezőleg.  A székely írás ismert emlékeivel  kapcsolatban számos tisztázandó

kérdést mutatunk be.  2014. november 21-án, a Fiatalok Konferenciáján  Titokzatos örökség. A

székely írás kutatásának nehézségei  című előadásomban vázoltam, hogy a legkorábbi feliratos

emlékek datálása továbbra is nyitot. Az előadás tanulmánnyá szerkesztet változata a kézirat

zárásával egyidőben megjelent konferencia-kötetben hozzáférhető.791

E fejezet  lapjain az Olvasó részletesen megismerhete a tanulmányban vázolt  vitás

pontokat.  Konklúziója  e kötet  munkálatainak tapasztalatain alapszik.  A székely írás Vásáry

István,  Benkő  Elek  és  Sándor  Klára  szerkesztete emléktárával  kapcsolatban  most  sem

fogalmazhatok pontosabban: „A korpusz kiadásának időszerűségét, bármilyen nagyszerű volna

is a kerek évfordulón ily módon tisztelegni Sebestyén Gyula emléke és műve előt, számos

tisztázatlan kérdés és el  nem végzet kutatómunka kérdőjelezi meg. A legkisebb részletekre

kitérő, aprólékos munkát nem lehet a kritikák és cáfolatok elhallgatásával, megkérdőjelezhető

alapokon nyugvó spekulatív állítások dogmaként való kihirdetésével elmellőzni.”792

790 A Bolognai Rovásemlék naptárának zárószavai Szilveszter ünnepe után (f 677).
791Tubay Tiziano, Titokzatos örökség. A székely írás kutatásának nehézségei = kultúrjav. Írásbeliség és szóbeliség 
irodalma – újrahasznosítva. Fiatalok Konferenciája 2014, Bartók Zsófa Ágnes, Fajt Anita, Görög Dániel, 
Maróthy Szilvia szerk., Bp., reciti, 2015 (Arianna könyvek, 9.), 183—196.
792 Uo., 195.

171



2010-ben, a Maear Művelődéstörténeti Lexikon rovásírás szócikkében Sándor Klára úgy

vélte: „A [rovásírás] első biztosan keltezhető emlékei is a humanizmus korából származnak: a

Nikolsburgban talált rovásábécé a 15. sz. második feléből és a gelencei templom felirata 1497-

ből.  Minden  valószínűség  szerint  a  15.  sz.  második  felében  keletkezet az  eddig  ismert

leghosszabb [rovásírásos] emlék, egy Bolognában őrzöt, Luigi Ferdinando Marsigli másolatban

fennmaradt  rovásnaptár  és  néhány  rövidebb  felirat  is.”  2010-ben  Sándor  Klára  a

Homoródkarácsonyfalvai  és  a  Vargyasi  Feliratot  is  a  xv.  század  második  felében,  illetve  a

század  végén  keletkezet emlékek  közöt sorolta  fel. 793 Álláspontját  azóta  gyökeresen

megváltoztata.  Legújabb munkáiban elfogadta Benkő Elek becsléseit,  annak ellenére,  hogy

Ferenczi 1995-ben és 1997-ben megfogalmazot aggályai továbbra is cáfolatlanok. Benkő Elek a

legújabb írásaiban is a Ferenczi által kritizált dolgozataira hivatkozik. Sándor Klára a Bodrog-

Alsóbűi  Felirat  kapcsán  hangsúlyozta:  „a  tudományos  gondolkodásban  annak  fölismerése,

hogy a rendelkezésünkre álló adatok alapján egyelőre nem dönthetünk el egy kérdést, igen

fontos  eredmény.  Ha  ismeretlen  terepen  nem  indulunk  el  magabiztosan  az  egyik  irányba,

hanem  tovább  szemlélődünk,  és  keressük  a  jó  utat,  az  sokkal  hasznosabb,  mint  ha

magabiztosan  belevetjük  magunkat  a  sűrűbe,  és  reménytelenül  eltévedünk.”794 Mindez  a

Vargyasi,  a  Homoródkarácsonyfalvai  és  a  Székelydályai  Feliratal  összefüggésben  szintén

megállja a helyét.

Zsupos  Zoltán  friss  munkájában  a  székely  írás  emlékeinek  célirányos  kutatását

sürgeti.  Szerinte a legtöbbet a levéltáraktól és kéziratáraktól remélhetjük. Zsupos vázlata a

székely  írás  ismerőinek  és  lehetséges  ismerőinek  kapcsolatrendszeréről  újabb  emlékek

felbukkanásával kecsegtet. Meglátásom szerint a vizsgálandó helyek körét érdemes azokkal a

intézményekkel bővíteni, ahol nagyszámú titkosírásos dokumentumot és lelkes kriptográfusok

hagyatékát  őrzik.  A  székely  írással  történő  sifrírozás  több  példáját  ismerjük,  Szamosközy

István,  Lázár  Imre  és  Lázár  György  mellet jó  eséllyel  ide  sorolható  Keteji  Székely  Tamás

felirata  is  a  követek szállásának falán.  A kriptográfus  hagyatékok átvizsgálása  melleti érv

Förköli  Gábor,  az  MTA-ELTE  Humanism  in  East  Central  Europe Lendület-kutatócsoport

irodalomtörténészének  a  kutatástörténet  újabb  zárásánál  néhány  hétel  korábbi  felfedezése

Wolfenbütelből.795

A régészeti anyag bővülésében szintén bízhatunk. A kézirat újabb zárását követően

793 Sándor Klára, Rovásírás = Magyar Művelődéstörténetis, i. m., 167.
794 Uő., A székely írás nyomában, i. m., 115.
795 A dolgozat azóta nyomtatásban megjelent:  Förköli Gábor, Tubay Tiziano, Székely írásos verskompiláció 

magyar nyelven Ágost wolfenbüteli herceg forilegiumából, Magyar Könyvszemle, 131(2015)/4, 443–459.
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jelentek  meg  az  első  híradások  a  Székelyudvarhelyi  Felirat  felbukkanásáról.  A

székelyudvarhelyi  Haáz  Rezső  Múzeum 2015.  augusztus  5-én,  hivatalos  Facebook™-oldalán

tete közzé az emlék fényképét. A fényképhez mellékelt, az intézmény honlapján is elérhető

szöveg  tájékoztatása  szerint:  a  „Székelytámadt  várban  június–július  hónapokban  végzet

régészeti  kutatások  rengeteg  új  információval  gazdagítoták  ismeret[e]inket,  illetve  számos

olyan  leletel  bővült  a  múzeum  gyűjteménye,  amelyek  önmagukban  is  páratlanoknak

nevezhetők. A Bánfy-bástya mellet megnyitot három szelvényben folytatot régészeti ásatás

során felszínre került a várfal két és fél méter vastagságot meghaladó – eddig nem ismert –

részlete,  benne  hármas  lőrésrendszerrel.  Mögöte a  bástyába  vezető  lejtős-lépcsős  lejárat

feltárására került sor. A harmadik szelvényben napvilágra került a  xvii. századi forrásokban

említet belső  kapu,  illetve  a  fölöte található  darabont-ház  egyik  szobája,  sarkában  tüzelő

maradványaival.  A  várfalak  és  belső  épületek  részleteinek  megismerése  mellet kimagasló

értékű tárgyleletek kerültek a múzeum birtokába. Ezek közöt kiemelt fgyelmet szentelünk a

xv–xvi.  századi  kultúrrétegekből  előkerült,  rovásjeleket  tartalmazó  töredékes  téglának.”  A

múzeum az írás megfejtésével „gyakorlot szakembert” bízot meg, de a közönség megoldásait

is várják.796 Az emlékről a fénykép közzétételének napján Széchely István újságíró értesítet

híradásaiban.797 Szász Tibor András hálózati közlésben napvilágot látot írásában úgy véli, a

székely jelekkel írt szöveg „bármikor készülhetet a 14. és 17. század közöt, de akár régebbi is

lehet”. A téglafelirat Szász szerint „kőkemény, hiteles archeológiai bizonyíték arra nézve, hogy

a 15–16. században a rovás élő írásmód volt Székelyföld szívében”.798 A felirat a Sófalvi András

által  levélben  felkereset Ráduly  János  szerint  13, 799 Sándor  Klára  szerint  11  jelből  áll.800

Végleges olvasatot egyikük sem javasolt. A Székelyudvarhelyi Feliratnak meglátásunk szerint

az kölcsönöz különös fontosságot, hogy olyan helyről került elő, ami a székelység története

során többször kiemelkedő fontosságú, a székely identitásra nézve is meghatározó események

színtere volt.801

796 htp://hrmuzeum.ro/muzeum~hu~17~3~esemenyek-aktualis.html   (letöltés: 2015. 08. 18.) 
797 Széchely István, Feladvány a múltból, Székelyhon.ro, 2015. 08. 05. Hálózati közlés, elérése: 

htp://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/feladvany-a-multbol (letöltés: 2015. 08. 16.) ; Uő., 
Rovásírásos téglát találtak, KrónikaOnline, 2015. 08. 05. Hálózati közlés, elérése: htp://kronika.ro/erdelyi-
hirek/rovasirasos-teglat-talaltak (letöltés: 2015. 08. 16.)

798 Szász Tibor András, A rovástégla üzenetei, Udvarhelyi Híradó, 2015. 08. 13., 6.; Uő., A rovás élő írásmód volt 
Székelyföldön a 15–16. században, Székelyföld.ma, 2015. 08. 13., Hálózati közlés, elérése: 
htp://szekelyfold.ma/hirek/a-rovas-elo-irasmod-volt-szekelyfoldon-1516-szazadban  (letöltés: 2015. 08. 16.)

799 Ráduly János, Székelyudvarhely első feliratos rovásemlékének megfejtése, Udvarhely.ma, 2015. 08. 25. Hálózati 
közlés, elérése: htp://udvarhely.ma/szekelyudvarhely-elso-feliratos-rovasemlekenek-megfejtese/  (letöltés: 
2015. 08. 26.)

800 Sándor Klára, Új székely írásos nyelvemlék – szenzációs lelet?, nyest.hu, 2015. 08. 25. Hálózati közlés, elérése: 
htp://www.nyest.hu/hirek/uj-szekely-irasos-emlek-szekelyudvarhelyrol (letöltés: 2015. 08. 26.)

801 Székelyudvarhely történetéről ld. Szeles János, Székely-Udvarhely története, Erdélyi Múzeum, 15(1898)/7, 384–
402.; Vofkori György, Székelyudvarhely. Várostörténet képekben, Kolozsvár, Polis, 1995. A székelyudvarhelyi 
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2. A legkorábbi emlékek datálásának lehetőségei

2.1. Archeometria

2.1.1. Az archeometriai vizsgálatok módszertana

2.1.1.1. Anyagi összetétel és szerkezet meghatározása

2.1.1.1.1. Kőzetmikroszkópia

A polarizációs mikroszkóp a kőzetani vizsgálatok legfontosabb eszközeinek egyike.802

A  polarizációs  mikroszkóp  a  szokványos  fénymikroszkópoktól  leginkább  abban

különbözik,  hogy  forgatható,  fokbeosztásos  tárgyasztala  van,  valamint  két  polárszűrővel

(polarizátorral és analizátorral) van ellátva. A polarizátor a tárgyasztal alat helyezkedik el, az

analizátor az objektív és az okulár közöt. Az analizátor kétállású: kihúzot helyzetben ún. egy

nikolos vizsgálatokra, betolva ún. keresztezet nikolos vizsgálatokra alkalmas.803 (A poláros fény

várral kapcsolatban ld. Lukinich Imre, Az udvarhelyi vár története, Erdélyi Múzeum, 20(1903)/8, 425–446.; 
Vass Miklós, Az udvarhelyi vár történetéhez, Történelmi Tár, 7(1906)/2, 314–320.; Albert Dávid, A 
székelyudvarhelyi vár, Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum, 1991 (Múzeumi Füzetek 3). ; Sófalvi András, A
székelyudvarhelyi Csonkavár, Castrum, 2007/2, 63–80. A várban a jelenlegi feltárásokat megelőzően, a 
közelmúltban is többször folytatak ásatásokat: 1981 és 1985 közöt Ferenczi István vezetésével, valamint 
2002-ben Daniela Marcu-Istrate megbízásából, Szőcs Péter Levente irányítása alat. Előbbiről röviden 
beszámolt: Ferenczi Géza, Lapok Erdély múltjából. Tanulmányok, Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat, 2002, 
60–61. A 2002-es ásatásokról román nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre ld. Sófalvi, A székelyudvarhelyis, 
i. m., 63., 3. jegyzetét.

802 A polarizációs mikroszkópos kőzetvizsgálatok részletes bemutatását ld. KUBOVICS Imre, Kőzetmikroszkópia, I–
II, Bp., Tankönyvkiadó, 1993. 

803 HARANGI Szabolcs, SZAKMÁNY György, JÓZSA Sándor, LUKÁCS Réka, SÁGI Tamás, Kőzetani mikroszkóp és 
alkalmazása = UŐK, Magmás kőzetek és folyamatok – gyakorlati ismeretek magmás kőzetek vizsgálatához, Bp., 
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előállítására sokáig a felfedezője, William Nicol skót geológus után (1828) Nikol-féle prizmának

vagy  nikolnak  nevezet, speciális  formájú  kalcit-prizmát  használták.  Néhány  évtizede  a

többször  átalakítot nikolprizmát  polaroidszűrőkkel  váltoták  fel. 804 A  szűrők  megőrizték

hagyományos elnevezésüket és továbbra is nikolnak hívják őket.805)

A mikroszkópos vizsgálathoz a kőzetmintából vékonycsiszolatot készítenek. Az ideális

vékonycsiszolat  30  μm  vastag.  A  polárszűrők  az  ásványok  vizsgálata  során  különféle

tulajdonságok  feldolgozását  teszik  lehetővé.  Egy  nikollal  az  ásvány  alakja,  színe  és

színváltozása, hasadása valamint törésmutatója vizsgálható. A keresztezet nikolos vizsgálatal

az  interferenciaszín,  a  kioltási  szög,  a  főzóna-  és  optikai  jelleg  leírása  lehetséges.  A

kőzetvizsgálatoknál alapvető jelentőségű a kőzetalkotó ásványok meghatározása és leírása: „A

polarizációs  mikroszkópos  vizsgálatok  során  a  kőzetet  alkotó  ásványok  optikai

tulajdonságainak megfgyeléséből, és az ismeretanyag összegzéséből tudjuk meghatározni az

egyes ásványokat.”806

2.1.1.1.2. Röntgen pordifrakció (XRD)

A  röntgendifrakció  (X-ray  difraction,  XRD)  kristályos  anyagok  ásványfázisainak

azonosítására,  mennyiségi  meghatározására  és  kristályszerkezeti  jellemzésére  használható

vizsgálati módszer. Információt szolgáltat a mintát alkotó ásványos összetételről, az ásványok

átalakulásáról, kerámiák esetében a kiégetés viszonylagos hőmérsékletéről is.807

Wilhelm  Conrad  Röntgen  a  szerencsés  véletlennek  köszönhetően  1895-ben,

katódsugárcsővel  végzet kísérlet  közben  fedezet fel  egy  ismeretlen  sugárzást  (innen  az

elterjedt  angol  elnevezés:  X-ray),  amiért  1901-ben  fzikai  Nobel-díjjal  tünteték  ki.808 A

felfedezője  után számos  nyelven röntgensugárzásnak nevezet elektromágneses  sugárzás  az

elektromágneses spektrumon az ultraibolya (UV) sugárzás tartományán túl található, a 0,01–10

ELTE, 2013, egyetemi jegyzet. Hálózati kiadás, elérhetősége: 
htp://elte.prompt.hu/sites/default/fles/tananyagok/MagmasKozetek/ch03s04.html (letöltés: 2017. 12. 30.)

804 KUBOVICS, Kőzetmikroszkópia, I, i. m., 92–96.
805 SZAKÁLL Sándor, Kristályok vizsgálata polarizált fényben = UŐ, Ásvány- és kőzetan alapjai, Miskolc, Miskolci 

Egyetem Földtudományi Kar, 2011, egyetemi jegyzet. Hálózati kiadás, elérhetősége:
htp://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFFAT6101/sco₁8₀5.htm (letöltés: 2017. 12. 
30.)

806 HARANGI Szabolcs, SZAKMÁNY György, JÓZSA Sándor, LUKÁCS Réka, SÁGI Tamás, Magmás kőzetek mikroszkópos
vizsgálata = UŐK, Magmás kőzetek és folyamatok – gyakorlati ismeretek magmás kőzetek vizsgálatához, Bp., 
ELTE, 2013, egyetemi jegyzet. Hálózati kiadás, elérhetősége: 
htp://elte.prompt.hu/sites/default/fles/tananyagok/MagmasKozetek/ch03s06.html (letöltés: 2017. 12. 30.)

807 Kreiter Atila, Kerámiavizsgálat = Mikroszkóppal a régész szolgálatában, szerk. PETŐ Ákos, KREITER Atila, Bp.,
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, 2010 (A K. Ö. SZ. Tudományos-népszerűsítő füzetei, 2), 66–77, it: 
69–70.

808 Gubicza Jenő, Zsoldos Lehel, Röntgendifrakció, ELTE egyetemi jegyzet, 2005 (Jegyzet a Korszerű Vizsgálati 
Módszerek Laboratóriumhoz), 1. Hálózati kiadás, elérhetősége: 
htp://gubicza.web.elte.hu/szilfzjegyzet/rontgendifrakcio.pdf (letöltés: 2017. 05. 01.)
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nanométeres  hullámhossztartományba  esik.  A  röntgensugárzást  kezdetben  csak

orvostudományi  célokra  használták.  Mígnem  Max  von  Laue  számításai  alapján  Walther

Friedrich  és  Paul  Knipping  röntgensugárzással  kísérletileg  igazolta  a  kristályos  anyagok

rácsszerkezetének létét és ezzel utat nyitotak a röntgensugárzás anyagszerkezeti kutatásokban

történő alkalmazásának.809 A felfedezésért 1914-ben Max von Laue kapta a fzikai Nobel-díjat. A

kristályrács  tulajdonságai  és  az  elhajlási  (difrakciós)  kép  közöti összefüggést  William

Lawrence Bragg és apja, William Henry Bragg írta le 1913-ban, amiért 1915-ben fzikai Nobel-

díjat kaptak. Az általuk kidolgozot, ún. Bragg-egyenlet mindmáig a röntgendifrakció alapja:

2d sinΘ=n λ (1)

ahol  d a  rácssíkok  közöti távolság,  Θ a  beeső  sugár  és  a  sík  által  bezárt  szög,  λ a

röntgensugárzás hullámhossza, n pozitív egész szám.810

A difrakciós vizsgálat során a mintát a beépítet röntgenforrásból besugározzák és a

mintán difraktált sugarak intenzitását és helyét a kilépés és a besugárzás által  bezárt szög

függvényében alkalmas detektorral megmérik. A mérés során a difraktált nyaláb intenzitását

detektálják  a  röntgensugarak elhajlási  szögének függvényében.  A difraktogram folyamatos

hátérből bizonyos szögeknél kiugró  intenzitású csúcsokat, ún. Bragg-refexiókat mutat. Ezen

értékek és a difrakciós adatbázisok referenciaértékeinek és leírásainak összehasonlítása révén

lehetséges a fázisazonosítás, vagyis a mintát alkotó kristályos fázisok meghatározása.811

Az archeometriai kutatásokban a  röntgendifrakció az egyik legelterjedtebb eljárás a

fémek,  fémsalakok,  talajminták,  kerámiák,  épületkövek,  pigmentek,  vakolatok

anyagösszetételének meghatározására.812

809 W[alther] Friedrich, P[aul] Knipping, M[ax] Laue, Interferenz-Erscheinungen bei Röntgenstrahlen, 
Sitzungsberichte der Mathematisch-Physikalischen Classe der Königlich-Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften zu München, 2012/2, 303–322. Vö. Gubicza, Zsoldos, i. m., 1.

810 W[illiam] H[enry] Bragg, W[illiam] L[awrence] Bragg, The Reflections of X-rays by Crystals, Proceedings of 
the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character, 
88(1913)/605, 428–438. Vö. Gubicza, Zsoldos, i. m., 8–9.

811 A módszer ismertetését részletesen ld.: Harold P. KLUG, Leroy E. ALEXANDER, X-Ray Difraction Procedures: For 
Polycrystalline and Amorphous Materials, New York, John Wiley & Sons, 1973 2.; George William BRINDLEY, 
George BROWN, Crystal Structures of Clay Minerals and Teir X-ray Identifcation, London, Mineralogical 
Society, 1980 (Mineralogical Society Monograph, 5).; Gubicza, Zsoldos, i. m. ; Harmat Veronika, 
Röntgendifrakció = Kémia, szerk. Náray-Szabó Gábor, Bp., Akadémiai, 2006 (Akadémiai Kézikönyvek), 640–
657. ; S. K. CHATTERJEE, X-Ray Difraction: Its theory and applications, Prentice-Hall of India Pvt. Ltd., 20102.; 
Felinger Balázs, Röntgen difrakció = Illusztrált segédanyag a modern műszeres analitikai kémia oktatásához: 
Jegyzet Msc képzésben résztvevő hallgatók számára, szerk. Galbács Gábor, Ilisz István, Felinger Atila, Csóka
Balázs, h. n., Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, 2013. 03. 13. Hálózati kiadás, elérhetősége: 
htp://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011₀025_vegy_4/ch07s03.html (letöltés. 2017. 05. 01.) ; 
Bényei Atila, Harmat Veronika, Röntgendifrakciós szerkezetvizsgálat, Debrecen, Debreceni Egyetem, 2013. 
08. 08. Hálózati kiadás, elérhetősége: 
htp://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011₀025_vegy₁/index.html (letöltés: 2017. 05. 01.)

812 Gilberto ARTIOLI, Scientifc methods and cultural heritage: An introduction to the application of materials science 
to achaeometry and conservation science, New York, Oxford University Press, 2010, 50–52.
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Magyarországon több intézmény foglalkozik a röntgendifrakció archeometriai  célú

alkalmazásával: az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai

Intézete,  az  ELTE  TTK  Ásványtani  Tanszéke,  a  SZTE  Ásványtan,  Geokémia  és  Kőzetan

Tanszéke, ME (Miskolci Egyetem) Ásványtani-Földtani Intézete, a Miskolci Egyetem Fémtani,

Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Argum Archeometallurgiai Kutatócsoportja és

a PTE Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Osztálya.

2.1.1.1.3. Elektron-mikroszonda

Az  elektron-mikroszonda  (angolul  electron  microprobe,  EMP)  roncsolásmentes

vizsgálati  eljárás,  amellyel  mikroszkopikus  méretű  anyagok  elemi  összetétele  és  azok

mennyisége határozható meg.

Az eljárás kidolgozója és az első elektron-mikroszonda megépítője Raymond Castaing

francia fzikus volt, aki az ONERA (Ofce National d'Études et de Recherches Aérospatiales)

munkatársaként 1951-ben e tárgyban benyújtot értekezésével, André Guinier témavezetésével

szerzet doktori fokozatot a párizsi egyetemen.813

Az  elektron-mikroszonda  működési  alapelve  a  következő:  az  eszköz  (a  típusára

jellemző felbontással és mélységben) a minta valamely kicsi, vizsgált részletét elektronsugárral

bombázza. A műszer elektronforrása által kibocsátot nagy energiájú (3–30 ezer elektronvoltos)

elektron  az  útjában  lévő  atom  belső  héjon  lévő  elektronját  kilöki,  a  megüresedet

elektronpályára  a  nagyobb  energiájú  külső  héjról  ugrik  be  elektron.  A  két  héj  közöti

energiakülönbség az elektronátmenet eredményeképpen röntgensugárzás formájában jelenik

meg. Ez ún. karakterisztikus röntgensugárzás, vagyis a röntgensugárzás spektruma a kibocsátó

atomra jellemző. Az elektron-mikroszondás vizsgálat során a karakterisztikus röntgensugárzás

analíziséhez  röntgenspektrométerre  van  szükség.  Az  erre  használt  spektrométereknek  két

alaptípusa a hullámhossz-diszperziós  avagy hullámhossz-felbontó spektrométer  (wavelength

dispersive  spectrometer,  WDS),  illetve  az  energiadiszperziós  avagy  energiafelbontó

spektrométer  (energy  dispersive  spectrometer,  EDS).814 A  karakterisztikus  röntgensugárzás

alapján meghatározható a minta felületén lévő anyag elemösszetétele, amiből könnyen lehet

813 Vö. S. J. B. REED, Electron Mircoprobe Analysis, Cambridge, Cambridge University Press, 1975 (Cambridge 
Monographs on Physics), XV.

814 Az elektron-mikroszonda működéséről, felhasználásának lehetőségeiről bővebben ld. REED, i. m.; UŐ, Electron 
Microprobe Analysis and Scanning Electron Microscopy in Geology, Cambridge, Cambridge University Press, 
20052.; W. Jansen, M. Slaughter, Elemental mapping of minerals by electron microprobe, American 
Mineralogist, 67(1982)/5–6, 521–533. ; Nilanjan Chatterjee, Electron Mircoprobe Analysis, Cambridge (USA, 
MA), Massachusets Institute of Technology, 2012. január. Egyetemi jegyzet, hálózati kiadás, elérhetősége: 
htps://ocw.mit.edu/courses/earth-atmospheric-and-planetary-sciences/12-141-electron-microprobe-analysis-
january-iap-2012/lecture-notes/MIT12₁41IAP12_coursenotes.pdf (letöltés: 2017. 07. 21.)
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következtetni  annak  anyagára.  (Azért  csak  a  felületről  nyerhető  így  információ,  mert  az

elektronok behatolási mélysége az anyagokban kicsi; tipikusan 1–3 mikrométer.)

Magyarországon két helyen végeznek elektron-mikroszondával vizsgálatokat: az MTA

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetében és a Miskolci

Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Ásványtani-Földtani Intézetében.

2.1.1.1.4. Stabilizotóp-elemzés (13C/12C, 18O/16O)

Izotópnak  az  azonos  rendszámú  (vagyis  azonos  számú  protont  tartalmazó),  de

különböző  neutronszámú  atomokat  nevezzük.  Az  izotópokat  általában  úgy  jelölik,  hogy  a

tömegszámát (vagyis protonjai és neutronjai darabszámának összegét) az elem kémiai vegyjele

mellet, a bal felső indexben közlik. A  13C jelölés tehát azt jelenti, hogy az izotópot a szén 6

protonja  és  7  neutron  alkotja.  (Bár  nem  szükséges,  a  vegyjel  bal  alsó  indexében  az  atom

rendszámát is fel lehet tüntetni: C6
13 ). Szintén általános használt jelölés, hogy az izotóp teljes

nevét  kiírják,  amihez kötőjellel  kapcsolják  az  izotóp tömegszámát:  szén-13.  Léteznek stabil

izotópok (stabilizotópok) és radioaktív izotópok, utóbbiak atommagja idővel elbomlik. Felezési

időn azt az időt értjük, ami alat az anyag radioaktivitása a felére csökken.815

A klasszikus stabilizotóp-geokémia öt elem, a hidrogén (H), a szén (C), a nitrogén (N),

az  oxigén  (O)  és  a  kén  (S)  stabil  izotópjainak  természetbeni  eloszlásával  és  annak

törvényszerűségeivel  foglalkozik.  Ezen  elemek  több  közös  tulajdonsággal  bírnak:  kicsi  az

atomtömegük (vagyis az izotópok relatív tömegkülönbsége és ezáltal a kémiai viselkedésbeli

különbség viszonylag nagy), kovalens kötéseket képeznek, vegyületek széles skáláját hozzák

létre, a ritka nehéz izotóp is elég gyakori előfordulású a pontos izotóparány-elemzésekhez, az

izotópok  mennyisége  azonos  méréstechnikával  (tömegspektrométer)  határozható  meg.  Az

elemek következő izotóparányait vizsgálják: D/H (D: deutérium, D=2H), 13C/12C, 15N/14N, 18O/16O,
34S/32S.  Méréstechnikai  okok  miat a  stabilizotóp-geokémia  nem  abszolút  izotóparányokkal,

hanem  nemzetközi  sztenderdhez  viszonyítot δ értékkel  dolgozik.  A  δ érték  jelentése  a

szénizotópok példáján:

δ C13 =(
C13 / Cminta

12

C13 / C sztenderd
12 −1)⋅103  (1)

ahol a minta a vizsgálandó anyag, a sztenderd pedig a nemzetközi sztenderdet jelöli, ami a szén

esetében a V-PDB (Pee Dee Belemnite), a hidrogén és oxigén esetében a V-SMOW (Standard

Mean Ocean Water). V- előtag mindkét esetben 'Vienna', a bécsi Atomenergia Ügynökség által

815 Veszprémi Tamás, Általános kémia, Bp., Akadémiai, 2011 [20081], 36–40.
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kalibrált sztenderdet jelenti. A δ érték dimenziója az 1000-rel való szorzás miat ezrelék (‰).816

A stabilizotóp-geokémia felhasználása széleskörű: egyaránt sikerrel alkalmazták a Föld

köpenyének  és  magmás  tevékenységének  vizsgálatában,  a  nagy  kihalási  események  és  a

szénciklus  összefüggéseinek  feltárásában,  jelenlegi  és  múltbeli  vízáramlási  folyamatok

tanulmányozásában, paleoklimatológiában és archeometriában.817 Hazánkban Demény Atila,

Fórizs  István  és  Tóth  Mária  antik  márványtárgyakon  végeztek  elsőként  archeometriai

vizsgálatokat.  Az  általuk  végzet izotópanalitikai  elemzés  révén  derült  ki  például,  hogy  a

„Budapesti  Táncosnő”  (Szépművészeti  Múzeum,  Antik  Gyűjtemény)  restaurálás  során

szétválasztot, korábban összetartozónak vélt részei, a fej és a törzs eltérő eredetű márványból

készült. A kutatók a fej és a törzs jelentősen különböző  δ13C értékei alapján megállapítoták,

hogy a fejet Carrara-jellegű, a törzset inkább görög eredetű márványból faragták.818

2.1.1.2. Kormeghatározás

2.1.1.2.1. 14C (radiokarbon) kormeghatározás

A  14C vagy  radiokarbon  kormeghatározás  a  radioaktivitás  csökkenésének  mérésén

alapuló  módszer,  amit  a  radioaktív  bomlás  törvénye  határoz  meg.  A  légkör  14N atomjai  a

kozmikus  sugárzásból  származó  (kozmogén)  neutronokkal  ütközve  14  tömegszámú

szénizotópot  hoznak  létre.  Szemben  a  stabil  12C és  a  13C szénizotópokkal  a  14C radioaktív,

felezési ideje 5730 év. Minthogy a kozmikus sugárzás közel állandó intenzitású és a 14C felezési

ideje  a  Föld  korához  képest  rövid,  a  kozmogén,  vagyis  kozmikus  hatásra  keletkező  14C

mennyisége nagyjából állandó bolygónkon. A stabil szénizotópokhoz hasonlóan a 14C is a földi

szénciklus részévé vált, egyensúlyi-kicserélődési folyamatok révén megoszlik a hidroszféra, a

bioszféra  és  az  atmoszféra  közöt. Szén-dioxiddá  ( 14CO2)  alakulva  a  fotoszintézis  révén

növényeken keresztül  az  egész  élővilág  biológiai  szenében jelen  van.  Az  élőlény halálával,

vagyis  az  anyagcsere-folyamatok  megszűntével  újabb  14C beépülésére  nincsen  lehetőség,  a

radiokarbon  koncentrációja  a  felezési  időnek  megfelelően  exponenciálisan  csökken.  Ennek

köszönhetően a minta kora a radioaktív bomlás törvénye alapján kiszámolható:

Δ t=
1
λ
ln
Akezdő
Avégső

 (1)

816 DEMÉNY Atila, Stabilizotóp-geokémia, Magyar Kémiai Folyóirat, 109–110(2004)/4, 192–198, it: 192. A 
stabilizotóp-geokémiáról bővebben ld. Jochen HOEFS, Stable Isotope Geochemistry, h. n., Springer, 20157.

817DEMÉNY, i. m., 192–197.
818Demény Atila, Fórizs István, Tóth Mária, Antik márványok stabilizotóp-geokémiai vizsgálata = Bulletin: A 

Szépművészeti Múzeum közleményei, szerk. Tátrai Miklós, Szépművészeti Múzeum, 1997 (A Szépművészeti 
Múzeum közleményei, 86), 122–128.
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ahol  A a  minta adot izotópjának radioaktivitása,  λ az izotópra jellemző bomlásállandó,  Δ t

pedig eltelt idő, vagyis a lelet kora.819

A radiokarbon kormeghatározás alapjait Willard F. Libby fektete le munkatársaival,

amiért  1960-ban  kémiai  Nobel-díjjal  tünteték  ki.  A  14C  felezési  idejét  később,  a  technika

fejlődésének köszönhetően 5730 ± 30 évre mérték, míg Libby a saját mérései alapján 5568 évvel

számolt. Az egyszerűnek tűnő összefüggésben

t (év )=
T 1 /2
ln2

ln
A kezdő
Aminta

 (2)

ahol T1/2 a felezési idő, A a minta kiinduló és mért radioaktivitása és t az eltelt idő, csak a minta

jelenlegi radioaktivitása (Aminta) mérhető. A felezési idő mellet a többi paraméter is kérdéses. A

problémák  kiküszöbölésére  hozták  létre  a  konvencionális  radiokarbon  kort,  rögzítet

paraméterekkel,  köztük  a  Libby  használta  felezési  idővel.  A  Libby-kornak  is  nevezet

konvencionális radiokarbon kor a mért aktivitást az 1950 évinek megfelelőre korrigálja, jelölése

BP (Before Present;  BP 0 = Kr.  u.  1950).820 Mivel  a kormeghatározás a  14C koncentrációkon

alapszik,  komoly jelentősége van mind a múltbeli,  mind az újabb kori,  mind a természetes,

mind az emberi működéssel összefüggő (mint pl. a fosszilis tüzelőanyagok használata vagy az

atomfegyver-kísérletek  miat bekövetkezet) koncentrációváltozásnak. 821 A  konvencionális

radiokarbon kor naptári korra való átszámításához ezért kalibrációra van szükség. A mérések

alapján számítot radiokarbon korokat úgy korrigálják,  hogy a  minta kezdeti  aktivitását az

1950.  évi  érték helyet az  atmoszféra múltbeli  14C aktivitásával  helyetesítik.  Ehhez hosszú,

közel 60 éves munkával kalibrációs görbét állítotak össze a fák évgyűrűinek, majd korallok és

cseppkövek  14C tartalmának elemzésével. A kalibrált radiokarbon korok így naptári korokat

jelentenek, jelölésük: cal BC (Before Christ, vagyis Kr. e.) és cal AD (Anno Domini, vagyis Kr.

u.).822

A  módszer  a  biológiai  eredetű  szenet  tartalmazó  anyagok  szinte  mindegyikére

használható, így fa- és a faszén-maradványok, magvak és levelek, vásznak, tőzeg és humusz,

haj, kagylók és csigák, valamint talajok korának meghatározására. Alkalmas a szintén légköri

szenet tartalmazó anyagok kormeghatározására, mint amilyen a karbonátos üledék, a cseppkő,

a  vízben  oldot szerves  és  szervetlen  szén,  illetve  a  jég.  A  radiokarbon  kormeghatározás

819MOLNÁR Mihály, A szén és az idő: radiokarbon kormeghatározás, Fizikai Szemle, 56(2006)/6, 181–184, it: 181–
182.

820SVINGOR Éva, A C-14 kormeghatározás alapjai és problémái, Archeometriai Műhely, 9(2012)/3, 135–146. it: 139.
821Martin Jim AITKEN, Fizika és régészet, Bp., Akadémiai, 1982, 31–79. it: 40–43, 48–68.
822SVINGOR, i. m., 139–140.
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általában  nem  ad  reális  kort  a  vakolat,  a  habarcs,  a  kerámiában  maradt  szerves  anyag

esetében.823 A mintában lévő 14C 10 felezési idő, vagyis nagyjából 60 ezer év alat közel teljesen

elbomlik, ami a módszer használatát időben is behatárolja.824

Hazai  mintán  első  ízben  Hermann  Schwabedissen  végzet 14C  kormeghatározást

Németországban,  az  Istállóskői-barlangban  feltárt,  az  Aurignaci  kultúrához  köthető

faszénmaradványokon.825

Magyarországon  jelenleg  Debrecenben,  a  Magyar  Tudományos  Akadémia

Atommagkutató  Intézetében  (MTA  ATOMKI)  végeznek  radiokarbon  kormeghatározást.  A

kutatóhely műszerparkja 2011-ben megújult, illetve kialakításra került minta-előkészítő labor

is.826

2.1.1.2.2. Lumineszcens kormeghatározás

A  lumineszcens  kormeghatározás  cserép  és  terrakota tárgyak,  valamint  téglák

kiégetési  idejének  meghatározására  szolgál,  melegítés  (termolumineszcencia,  TL)  vagy

megvilágítás (optikailag stimulált lumineszcencia, OSL) által.827

A lumineszcencia  fzikai  alapjai  a  következők:  A  valamennyi  kőzetben és  talajban

megtalálható radioaktív bomlással (mint pl. a 40K kálium-) és bomlássorral (mint pl. a 238U urán-

és  232T tórium-) rendelkező izotópok, valamint a világűrből ezeknél kisebb dózisban érkező,

egyenletes  intenzitású  kozmikus  sugárzás  a  sugárzás  állandó  forrásaiként  szolgálnak. 828 Az

anyagba  behatoló  sugárzás  ionizál,  vagyis  elektronokat  szakít  le  az  atomokról,  melynek

mértéke  az  anyag  kémiai  összetételétől  és  a  sugárzás  fajtájától  függ.  Az  ionizáció  során

leszakítot elektronok  többsége  az  eredeti  atommal  újrakombinálódik,  más  részük  azonban

823MOLNÁR, i. m., 183.; SVINGOR Éva, A radiokarbon szerepe a régészetben, Természet Világa, 142(2011)/7, 316–318.; 
Uő., A C-14 s, i. m., 137–138.; Molnár Mihály, Svingor Éva, Radiokarbon kormeghatározás = Régészeti 
kézikönyv, főszerk. MÜLLER Róbert, szerk. GRÓF Péter, HORVÁTH Ferenc, KULCSÁR Valéria, F. ROMHÁNYI Beatrix, 
TARI Edit, T. BIRÓ Katalin, Bp., Magyar Régész Szövetség, 2011, 532–544, it: 534–541. Értékes műtárgyakon 
(köztük fontos kéziratokon) végzet vizsgálatok esetanulmányait ld. A. J. Timothy JULL, G. S. BURR, Some 
interesting applications of radiocarbon dating to Art and Archaeology. A radiokarbon kormeghatározás néhány 
érdekes alkalmazása, Archeometriai Műhely, 11(2014)/3, 139–148.

824Molnár, Svingor, i. m., 534.
825Vértes László, Az első hazai anyagon végzet rádiókarbon-vizsgálat, Archeológiai Értesítő, 84(1957)/2, 222.
826Molnár Mihály, Rinyu László, Janovics Róbert, Major István, Veres Mihály, Az új debreceni C-14 AMS 

laboratórium bemutatása, Archeometriai Műhely, 9(2012)/3, 147–160.
827Collin RENFREW, Paul BAHN, Régészet: Elmélet, módszer, gyakorlat, Bp., Osiris, 2005, 144–147.; Marco MARTINI, 

Emanuela SIBILIA, Luminescence dating and cultural heritage, Archeometriai Műhely, 3(2006)/1, 3–11.; SIPOS 
György, Lumineszcens kormeghatározás a régészetben és művészetörténetben, 1–2, Természet Világa, 
141(2010)/6, 279–281, 141(2010)/7, 325–327. További átfogó irodalom: Martin Jim AITKEN, Termoluminescence 
dating, London, Academic Press, 1985. Uő., An introduction to optical dating, London, Oxford University Press, 
1998.; SÜMEGI Pál, A negyedidőszak földtani és őskörnyezetani alapjai, Szeged, JATEPress, 2001, 38–39. A 
módszer történetének összefoglalását ld. A. G. WINTLE, Fify years of luminescence dating, Archaeometry, 
50(2008)/2, 276–312.

828NOVOTHNY Ágnes, ÚJHÁZY Kolos, A termo- és optikai lumineszcens kormeghatározás elméleti alapjai és 
gyakorlati kérdései a negyedidőszaki kutatásokban, Földrajzi Értesítő, 49(2000)/3–4, 165–187, it: 168.
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csapdába  esik  a  kristály  rácsszerkezetének  hibahelyein.  Ezeknek  a  csapdába  eset

elektronoknak az  energiaszintje  nagyobb,  vagyis  a  befogásuk  a  csapdákban energiatárolást

jelent.  Ha  az  anyag  hőmérséklete  emelkedik,  a  csapdába  eset elektronok  kiszökhetnek  a

csapdából a kristályrács rezgésének megnövekedet amplitúdója miat. Az anyagban található

szennyeződések,  atomok  és  ionok  (pl.  Ag+ ezüst-ion  és  Mn2+ mangán-ion)  lumineszcens

centrumokat  eredményeznek.  A  csapdából  kiszabadult  elektronok  és  a  lumineszcens

centrumok  atomjainak  vagy  ionjainak  egyesülése  során  fotonok  lépnek  ki.829 Az  agyag

kiégetésekor  a  korábban  csapdába  került  elektronok  kiszabadulnak,  a  TL  óra  lenullázódik:

hevítés során, ha a hőmérséklet 500 ºC fölé emelkedik, a csapdák tökéletesen kiürülnek, a zérus

korú anyag zérus lumineszcens jellel fog rendelkezni.830

A lumineszcens kormeghatározás alapegyenlete 

Kor=
L
S⋅D

 (1)

ahol L az összes mért lumineszcens jel, S a lumineszcens érzékenység, D az évi sugárzási dózis

avagy dózisráta. Az évi sugárzási dózist a kozmikus sugárzás mellet a radioaktív elemek α-, β-

és γ-sugárzása szolgáltatja, ezeket a számításoknál mind fgyelembe kell venni.831 A γ-sugarak

áthatolóképessége  nagy,  így  a  gamma-dózist  voltaképpen a  minta  30  cm távolságon belüli

környezete határozza meg.832 A módszer használatában nehézséget jelent, hogy a minta 30 cm

sugarú környezetéből is anyagmintát kell gyűjteni, illetve ennek hiányát a számítások során

korrekcióval  fgyelembe  kell  venni,  ha  a  minta  nem  in  situ,  vagyis  egy  kontextusából

elmozdítot tárgyból származik.

A  lumineszcens  kormeghatározás  a  vizsgált  tárgy  roncsolásával  járó  módszer.  A

mérésekhez a tárgy belsejéből kell mintát gyűjteni, a felszíntől számítot minimum 2–3 mm

mélységben kezdve a mintavételezést, mivel a lumineszcens jel a fény hatására is törlődik. A

jelenleg alkalmazot technikák mind poranyagú, esetleg hajszálvékony szeletekből álló mintát

igényelnek. A mintát reszelővel, vagy alacsony fordulatszámon működtetet, nagy keménységű

volfrám-karbid fúró- és marószárakkal gyűjtik. A mintavételezés és a minta feldolgozása az

optikai jelvesztés elkerülése érdekében kis nyomású, tompítot fényű nátrium (Na) fényforrás

mellet zajlik. A mintavételi lyuk mérete és mélysége a begyűjtendő minta mennyiségétől függ,

amit a kormeghatározási feladat igényei befolyásolnak. A hamisítványok kiszűréshez kevesebb

minta  kell,  pontosabb  adatokhoz  több  mérés  szükséges,  ami  nagyobb  mintamennyiséget

829AITKEN, Fizikas, i. m., 13–15, 80–120, it: 80–83.
830NOVOTHNY, ÚJHÁZY, i. m., 168.
831Uo., 169–170.
832AITKEN, Fizikas, i. m., 94.
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igényel. Ugyan a vizsgált tárgy felszínéből gyűjtöt minta lumineszcens kormeghatározáshoz

nem  alkalmas,  de  a  tárgy  anyagával  kapcsolatos  egyéb  kiegészítő  vizsgálatokban,  mint  a

radioaktív elemkoncentráció, röntgen difraktometriai mérések stb. jól használható.833

2.1.1.2.3. Dendrokronológia

A  dendrokronológia  a  famaradványok  kormeghatározására  használható  keltezési

módszer.834

A  dendrokronológia  biológiai  alapjai  a  következők:  A  kambium  a  gyökereket  és

szárakat  másodlagos  szállítószövetekkel  vastagító  osztódószövet.  A  mérsékelt  égöv  fáinak

fatörzsében és idősebb ágaiban a kambium szezonális működése miat növekedési gyűrűket hoz

létre,  amik  a  törzs  vagy  ág  keresztmetszetén  elkülönülő  évgyűrűket  alkotnak.  Hacsak  a

kedvezőtlen időjárás miat nem szünetel a fa növekedése, évente új másodlagos szállítószövet-

gyűrűk:  centripetálisan fagyűrűk,  centrifugálisan háncsgyűrűk keletkeznek.  A háncsgyűrűk

egyre kijjebb tolódva a kéreggel lelőködnek, aminek köszönhetően valódi évgyűrűs szerkezet a

fatestben,  a  másodlagos  faszövetben  alakul  ki.  A  fatest  külső,  világosabb  rétege  a  szíjács,

vízszállítást csak a külső gyűrűk végeznek. A vízszállító elemek kapacitása a fatest belseje felé

haladva egyre csökken, mígnem megszűnik, ezáltal az évgyűrűk a geszt, vagyis fatest sötétebb

színű,  elhalt  részévé  válnak.  A  gesztesedés  során  nemcsak  a  vízoszlopok  szakadnak  meg,

hanem  különböző  gesztanyagok  is  felhalmozódnak,  amelyek  megszínezik  és  tartósítják,

ellenállóvá teszik a faanyagot. A szíjács és a geszt aránya függ a fa fajától és életkorától. A

fatestet  felépítő elemek alapján megkülönböztethetők kemény-  és puhafák,  előbbiekben (pl.

tölgy, bükk, dió) a farostok aránya és a sejtfalak lignintartalma nagyobb, utóbbiakban (pl. nyár,

éger, fenyőfélék) a farost kevés vagy hiányzik, a sejtfalak lignintartalma kisebb.835

Az  évgyűrűk  vastagságát  a  fa  fajtája,  termőhelye  és  faállomány  sűrűsége  mellet

számos tényező befolyásolja: a csapadékmennyiség, a hőmérséklet, a kártevők, sőt (a fajták

eltérő  érzékenysége  szerinti  mértékben)  a  napfoltevékenység  is.  Ennek  következtében  az

egymást követő évgyűrűk vastagsága eltérő, nem azonos méretű periodicitással ismétlődnek.

Egy 30 évgyűrűből álló sorozatról biztosan elmondható, hogy az évgyűrűk vastagsága hasonló

833 SIPOS György, KISS Tímea, PÁLL Dávid Gergely, TÓTH Orsolya, SCHUBERT Gábor, TÓTH Mária, Mintagyűjtés; 
minta-előkészítés; mintaveszteség TL kormeghatározás során, Archeometriai Műhely, 7(2010)/2, 131–136. A 
TL/OSL kormeghatározásokat a közelmúltban régészetileg jól datálható, római kori pecsétes téglákon 
tesztelték, ld. TÓTH Orsolya, SIPOS György, HAVAS Zoltán, TL/OSL kormeghatározás tesztelése római kori 
bélyeges téglákon, Archeometriai Műhely, 11(2014)/1, 13–26.

834 GRYNAEUS András, Hogyan és mit olvashat ki a régész a fák évgyűrűiből?, Természet Világa, 140(2009)/10, 469–
471.; RENFREW, BAHN, i. m., 125–130.

835 Botanika I.: Bevezetés a növénytanba, algológiába, gombatanba és a funkcionális növényökológiába, szerk. TUBA 
Zoltán, SZERDAHELYI Tibor, ENGLONER Atila, NAGY János, Bp., Nemzedékek Tudása, 2007, 42–43, 86–99.
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sorrendben  még  egyszer  nem  fordul  elő  az  adot fafaj  történetében,  egyedi  jelenségnek

tekinthető. Ez a történeti elv, a dendrokronológia egyik sarkalatos elve. Az egy térségben, egy

időben növő, azonos fajú fákat közel azonos környezeti hatások érik, melynek következtében

évgyűrűik  vastagsága  hasonlóan  alakul.  Hasonló  ehhez  a  szinkron  elv,  miszerint,  ha  az

évgyűrűk vastagságának változásai két különböző egyednél nagymértékben hasonlóak, akkor a

fák  egykorúak.  Egyazon  régió  fáinak  évgyűrűsorában  életük  közös  évei  szerint  hasonló

szakaszok ismerhetők fel, a közös periódus egyesítésével kronológiai adatsor állítható össze. Ez

az átlapolási elv egy adot fafajra és területre érvényes kronológiai adatsort eredményez.836

Az átlapolással a faminták egymáshoz viszonyítot, relatív időrendje jön létre,  amit

onnantól a kronológia ismert korú szakaszának fgyelembe vételével lehet keltezni, abszolút

évekhez  kötni.  Keltezet összehasonlító  kronológia  birtokában  lehetséges  meghatározni  a

későbbi kutatásokban a kérdéses mintát szolgáltató fa kivágásának naptári évét. Ehhez a minta

adatsorának helyét kell azonosítani az összehasonlító kronológián. Külön vizsgálatot igényel,

hogy az  így  nyert  évszám mennyiben keltezi  a  szerkezetet,  objektumot,  ahonnan a  minta

származik.837

A  dendrokronológia  módszerének  alapjait  Andrew  Ellicot Douglass  amerikai

csillagász dolgozta ki a  xx. század első évtizedeiben.838 A módszert eleinte Észak-Amerikában

alkalmazták, majd a ii. Világháborút követően Európában is megindultak a dendrokronológiai

kutatások. A témához kapcsolódó első magyar tanulmány, Kulin György csillagász 1941-ben

napvilágot  látot munkája  a  dendrokronológia  terminust  még  nem  használja. 839 Tervszerű

dendrokronológiai  kutatások  Magyarországon  az  1990-es  években  indultak:  az  Erdészeti

Tudományos  Kutatóintézetben  Szabados  Ildikó  erdőmérnöknek  és  Horváth  Emil

hidrológusnak,  illetve  az  ELTE BTK Régészeti  Intézetében Grynaeus Andrásnak,  a  Magyar

Nemzeti Múzeumban Morgós Andrásnak köszönhetően.840

836 GRYNAEUS András, Dendrokronológia = A régésztechnikus kézikönyve I., szerk. ILON Gábor, Szombathely, 
Panniculus Régiségtani Egylet, 1998 (Panniculus Ser. B. No. 3), 357–366.; SÜMEGI Pál, A negyedidőszak földtani 
és őskörnyezetani alapjai, Szeged, JATEPress, 2001, 43–47.

837 BOTÁR István, GRYNAEUS András, TÓTH Boglárka, „Új” módszer a történeti faszerkezetek keltezéséhez: A 
dendrokronológiai kutatások kezdetei Erdélyben, Transsylvania Nostra, 2(2008)/4, 10–14, it: 11.

838 Andrew Ellicot Douglass, Te secret of the Southwest solved by talkative tree rings, National Geographic 
Magazine, 56(1929)/6, 736–770.

839 KULIN György, A fák évgyűrűi és a napfoltperiódus, Csillagászati Lapok, 4(1941)/1, 33–37.
840A magyarországi dendrokronológia kutatástörténetét ld. GRYNAEUS András, Dendrokronológiai kutatások és 

eredményei Magyarországon, Földtani Közlöny, 132(2002)/különszám, 265–272.; UŐ., A magyarországi 
dendrokronológiai kutatás eredményei és új kérdései = „Es tu scholaris”. Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. 
születésnapjára, szerk. F. Romhányi Beatrix, G. A., Magyar Károly, Végh András, Bp., Budapesti Történeti 
Múzeum, 2004, 87–102.; UŐ., Dendrokronológiai kutatások Magyarországon - a Magyar Dendrokronológiai 
Laboratórium tevékenysége = Környezetörténet: Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és 
természetudományi források tükrében, szerk. Kázmér Miklós, Bp., Hantken, 2009, 337–343. Az erdélyi kutatások
összefoglalása: Tóth Boglárka, Grynaeus András, Botár István, Dendrokronológiai kutatások Erdélyben, Magyar 
Régészet online magazin, 2013/ősz, hálózati elérhetősége: htp://www.magyarregeszet.hu/wp-
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Magyarországon  jelenleg  a  Grynaeus  András  vezete Magyar  Dendrokronológiai

Laboratórium foglalkozik régészeti  célú dendrokronológiai kutatásokkal,841 Erdélyben a Tóth

Boglárka és Botár István működtete csíkszeredai Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium. 842

Együtműködésüknek köszönhetően a korai székely írásos emlékek archeometriai vizsgálatára

irányuló kutatómunka során a homoródkarácsonyfalvai és a székelyderzsi unitárius templom

dendrokronológiai felmérésének eredményeit is felhasználhatuk.843

2.1.2. A vizsgált emlékek és a vizsgálatok előzményei

A  természetudományi  módszerek  alkalmazásának  jelentős  költségei  vannak.  A

vizsgálatokhoz szükséges pénz összegyűjtése még úgy is komoly próbatételt jelentet, hogy a

vizsgálandó  emlékek  számát  első  körben  jelentősen  korlátoztuk,  a  kutatásban  résztvevő

természetudósok  lemondtak  a  vizsgálatok  listaáráról  és  tiszteletdíj  nélkül  vetek  részt  a

hónapokon  át  tartó  munkában.  A  kutatóút  a  Nemzetstratégiai  Kutatóintézet  anyagi

támogatásával  valósult  meg,  szállást  a  székelyudvarhelyi  Haáz  Rezső  Múzeum  biztosítot.

Nagylelkű támogatásukat e helyüt is hálásan köszönjük!

Finanszírozási  nehézségek  miat csak  az  emlékek  egy  kis  részét  volt  módunkban

vizsgálni.  Választásunk  faragványokon  elhelyzet Homoródkarácsonyfalvai  és  a  Vargyasi

Feliratra, valamint a kiégetés előt téglákba karcolt Székelyudvarhelyi és Székelyderzsi Feliratra

eset, a következő megfontolások miat:

A  székely  írásos  emlékek  közül  a  Homoródkarácsonyfalvai  és  a  Vargyasi  Felirat

archeometriai vizsgálata a legindokoltabb. Ahogyan az alábbiakban olvasható összefoglalóból is

kitetszik,  a  kutatók  által  egységesen  legkorábbinak  mondot emlékek  datálásában  nincsen

egyetértés.  Az  emlékek  kormeghatározásában  fontos,  akár  perdöntő  szerepet  játszhatnak  a

felirathordozó  faragványokon  megfgyelt  anyaglerakódások.  Ezekkel  kapcsolatban  csak

természetudományos módszerek felhasználásával láthatunk tisztán.

A közelmúltban a  székelyudvarhelyi  Székelytámadt-vár  ásatásán,  feltöltési  rétegből

került  elő  egy  székely  írással  feliratozot tégla  töredéke.  Egyéb  fogódzó  híján  a  jelek

content/uploads/2013/10/Botar₁3O.pdf [2017. 04. 15.]
841Magyar Dendrokronológiai Laboratórium, htp://dendro.hu
842Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium, htp://dendrolab.ro/
843BOTÁR István, GRYNAEUS András, TÓTH Boglárka, Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfgyelések 

a székelyderzsi unitárius templom épületegyütesében, Transsylvania Nostra, 7(2013)/2, 2–26.; Tóth Boglárka, 
Sófalvi András, Botár István, Grynaeus András, Udvarhelyszéki templomtornyok és történeti faszerkezetek 
dendrokronológiai keltezése.:Az „udvarhelyszéki tölgykronológia” (1.), Lustra, 2(2015)/1, 4–13.; Uők., 
Udvarhelyszéki templomtornyok és történeti faszerkezetek dendrokronológiai keltezése: Az „udvarhelyszéki 
tölgykronológia” (2.), Lustra, 3(2016)/1, 30–41.
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paleográfai sajátosságai alapján becsülték meg a szöveg keletkezési idejét. Égetet kerámiák

korának  meghatározásához  kínálkozik  egy  széles  körben  elterjedt  természetudományos

módszer,  a  termolumineszcens  kormeghatározás,  ami  által  lehetséges  az  emlék  pontosabb

datálása. A székely írásnak a Székelyudvarhelyi Feliraton kívül csak egyetlen másik téglába

készült emléke ismert, a Székelyderzsi Felirat. Érdemesnek látszot a két emléket együtesen

vizsgálni.

Bízunk benne, hogy a munkát a közeljövőben folytathatjuk és sor kerülhet a többi

emlék, köztük mindenek előt a Székelydályai Felirat vizsgálatára is.

2.1.2.1. Homoródkarácsonyfalva
Az udvarhelyszéki Homoródkarácsonyfalva (ma: Hargita megye, Románia) unitárius

temploma844 tornyának második  emeleti,  északi  lőrésablakának szemöldökkövén Debreczeni

László fedezet fel székely írásos feliratot 1937 nyarán, felfedezését ugyanakkor nyomtatásban

nem közölte.845 Az emléket először Németh Gyula mutata be 1945-ben, de azt eredeti helyén,

saját szemével nem láta. A feliratról Szőke István történészhallgatótól értesült, tőle kapta meg

levélben fényképét  és  a  szöveg rajzát,  egy kis  ábrát  a  feliratos  kő elhelyezkedéséről  és  az

emlékről készült pacskolatot. Ezeket a történészhallgató a történelmi Udvarhelyszék középkori

templomait  felkereső  tanulmányi  körútja  során  készítete 1944  júliusában. 846 Szőke  a

dokumentációval nem volt elégedet, a pacskolat és a fényképfelvétel tökéletlenségeit a szöveg

elhelyezkedésével  magyarázta,  miszerint  a  felirat  nehezen  hozzáférhető  helyen,  a

templomtorony  „második  emeletének  északi  lőrésablakában”  található,  az  ablak  felső

szemöldökkövébe,  „egy  faragot domború  kőbe  van  belekarcolva,  illetőleg  belevésve”.  A

befalazás  miat szerinte  a  felirat  egyik  sorának  eleje  és  vége  nem  is  látható. 847 Levelében

beszámolt a templom épületéről is: alapja a késő román korban épült (a  xiii. század végén, a

xiv.  század  elején),  a  középkor  folyamán  többször  is  átépíteték.  1495-ben  késő  gótikus

stílusban kaput nyitotak a templom déli oldalába. A templomot és a tornyot a xviii. században

restaurálták és megmagasítoták.848

Németh  Gyula  Szőkének  küldöt válaszlevelében  a  kő  kiemelésére  ösztönözte,  a

hallgatót  újabb fényképek és pacskolatok készítésére kérte,  valamint további  feliratok vagy

844 Dávid László, A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei, Bukarest, Kriterion, 1981, 150–155.
845 Ferenczi Géza,  Ferenczi István,  Maear  rovásírásos  emlékekről =  Művelődéstörténeti tanulmányok,  szerk.

Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tonk Sándor, Bukarest, Kriterion, 1979, 9–32, 212–215, it: 18.

846 Németh Gyula, A székely írás egy új emléke: a homoródkarácsonyfalvi felirat, MNy, 41(1945), 11—16, it: 11.
847 Uo., 11—12.
848 Uo., 12.
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feliratöredékek  keresését  sürgete.  Szőke  István  Némethet  augusztus  5-i  levelében  arról

tájékoztata,  hogy  a  felirat  miat kapcsolatba  lépet az  unitárius  esperessel.  Négy  nappal

később, 1944. augusztus 9-én kelt levelében már úgy vélte, a „dolgot nyugalmasabb időre kell

halasztani”:  a  presbitérium a számos,  katonai  szolgálatot  teljesítő tagja  miat nem akart az

ügyben döntést hozni. Az újabb felvételek elmaradtak, szerencsére a kő kiemelése sem valósult

meg.  Németh  a  háborús  körülményekre  tekintetel  végül  megelégedet a  Szőke  István első

levele mellékletének pacskolatáról készült két fényképpel, amit egyébként sem talált „nagyon

rosszul  sikerültnek”.  „Sokszorosíthatásra  való  alkalmatlansága”  miat Szőke  fényképét  nem,

csak rajzát  közölte.  A  birtokában levő másolatok,  a  pacskolat,  a  fényképek és  Szőke  rajza

alapján  összesen  16  betűt  azonosítot és  elkészítete a  felirat  jeleinek  szegmentálását  és  a

grafémák leírását. Véglegesnek szánt olvasatot nem adot.849

Németh Gyula szerint az emlék  xv. század végi datálásával kapcsolatban fgyelemre

méltó, hogy „a székely írás legszebb régi emlékei az 1450–1550 közöti korból származnak”. A

Homoródkarácsonyfalvai  Felirat  ennél  szerinte  korábbi  is  lehet,  különös  jelentőségét  az  a

körülmény  adja,  hogy  „kőbe  van  vésve”,  ahogy  a  bizonyosan  későbbi  Konstantinápolyi

Felirat,850 amit  azonban  csak  másolatból  ismerhetni,  illetve  a  nem  kielégítően  datált

Székelyderzsi Felirat.851

Ferenczi  Géza  és  Ferenczi  István  a  homoródkarácsonyfalvai  emléket  „korai,  de

bizonytalan keltezésű” feliratként ismertete. A felirathordozó faragvány eredeti funkciójával

849 Uo., 12—15.
850 Az emlékre Franz Babinger fgyelt fel, a jelek és a szöveg nyelvének azonosítása, valamint több részlet 

megfejtése Vilhelm Tomsen érdeme. Babinger Tomsen közvetítésével lépet kapcsolatban az emléket 
feldolgozó Sebestyén Gyulával. Ld. Sebestyén Gyula, A konstantinápolyi rovásírásos magyar nyelvemlék 1515-
ből, Vasárnapi Ujság, 60(1913), 336.; Babinger Ferenc, Konstantinápolyi rovásírásos magyar nyelvemlék 1515-
ből, Ethnographia, 24(1913)/3, 129–139.; Sebestyén, Glosszák a konstantinápolyi nyelvemlékhez, Ethnographia, 
24(1913)/3, 139—146.; Franz Babinger, Eine neuentdeckte ungarische Karbschrif aus Konstantinopel vom Jahre 
1515, Ungarische Rundschau, 3(1914), 41—52. A felfedezés és feldolgozás körül vita alakult ki: Babinger, Ein 
schrifgeschichtilches Rätsel, Keleti Szemle, 13(1913—14), 1—14.; Uő., Des Rätsels Lösung?, Keleti Szemle, 13(1913
—14), 14—19.; Sebestyén, Újabb glosszák a konstantinápolyi rovásírásos magyar nyelvemlékhez, Ethnographia, 
25(1914)/1—13, 65—80.; Uő., A magyar rovásírás hiteles emlékei, Bp., MTA, 1915, 25–27. Az emlék bemutatása: 
Sebestyén, A magyar rovásíráss, i. m., 69–81. A Konstantinápolyi Felirat keletkezésével kapcsolatban 
Horváth Iván hívta fel a fgyelmet a lejegyző Dernschwamnak és utazótársainak feliratgyűjtő szenvedélyére: a
követséggel utazó Augerius Ghislain de Busbecq Augustus császár politikai végrendeletét, a Monumentum 
Ancyranumot fedezte fel, Verancsics Antal érseknek, humanista történetírónak az Arundel-márványtáblák 
(Marmora Arundeliana) felfedezését szokás tulajdonítani. Horváth elképzelhetőnek tartota, hogy az emlék 
nem a felirat belső datálása szerinti 1515-ben, csak Verancsicsék követjárása idején, 1555-ben készült. Ld. 
Horváth Iván, A székely rovásírás és a latin–magyar ábécé = A magyar irodalom történetei i. A kezdetektől 
1800-ig, főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Bp., Gondolat, 2007, 36—48, it: 38—39. Sándor Klára szerint 
Horváth nem fejtete ki, hogy a Konstantinápolyi (Sándornál: Isztambuli) Feliratot mi alapján tartja „esetleg 
negyven évvel későbbi hamisítványnak – pedig lehet, hogy a furcsaságok egy részére magyarázatot kapnánk, 
ha bebizonyosulna, hogy igaza van.” A fölvetést Sándor  nem fogadta el, de a kérdést nyitva hagyta: Sándor, 
A székely írás nyomában, i. m., 225–231, it: 231. Vö. Tubay, i. m., 13, 67–69, 104, 135, 157–158.

851 Németh, i. m., 15—16.
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kapcsolatban  felveteték,  hogy  kapuzat  tagja  lehetet, melynek  „eredeti  elhelyezése,

rendeltetése  ismeretlen”.  Feltevésük szerint  a  korábbi,  xiii.  századi  templom része  lehetet,

melynek néhány részlete (a hajó, a szentély, a szentélyzáródás, a félköríves nyugati kapu stb.)

az átalakítások ellenére is megőrződöt, de azt sem zárták ki, hogy a falu határából két helyről

(Kövesbérc,  Homoródoklánd)  ismeretes  kápolnákkal  lehet  összefüggésben.  Mai  helyére

szerintük a torony építésekor illesztheték, így adódik a  xiii.  század vége és (tévesen) 1495

közöti keltezésük. Hangsúlyozták a feliratos kő elhelyezésének szándékosságát, minthogy a

„többi öt lőrésablak szemöldökköve egyszerű, faragatlan, lapos kő”. Figyelemre méltó, hogy a

„kőtömb a lőrés méreteihez alkalmazkodik, a sorok viszont az írás alkalmas szabad felülethez,

melyből  arra  következtetnek,  hogy  „a  beillesztő  látatni,  olvastatni  akarta  az  írást”.

Összességében  a  torony  építésének  idejével,  a  xv.  század  utolsó  évtizedével  tartoták

egykorúnak.852

Benkő Elek Régészeti megjeezések székelyföldi rovásfeliratokhoz című tanulmányában

kiigazítota a késő gótikus torony kapukeretének évszámát: a kövön 1496 van feltüntetve. A

saját, 1980–1988 közöt helyszíni tapasztalataira, illetve a templom felújítása során lehetségessé

vált  megfgyelésekre  alapozva  a  felirat  keletkezési  idejével  kapcsolatban  újabb  hipotézist

fogalmazot meg. Benkő a faragvány anyaga és formája szerinti analógiáira „a környék xiii–

xiv.  századi  templomainak kő kapukeretei  közöt” talált,  melyek egyaránt  mutatják a  késő

románkor és a kora gótika jegyeit. Eredetével kapcsolatban két lehetőséget vetet fel : vagy a

késő román kori épület egy korábbi, elbontot kapujából, vagy a késő román kori templomot

megelőző épület kapujából származik. Ez utóbbi mellet szól Benkő szerint Ferenczi Géza azon

megfgyelése,  hogy a  „ma álló  templom alapfala  középkori  sírokat  vág át”.  Benkő amellet

érvelt,  hogy  a  felirat  nem  sokkal  későbbi  a  faragványnál  magánál:  „a  vésetet  kipatant

szilánkok, karcolások mellet jól érzékelhető kopás is rongálta, ami az emeleti résablak belső

záradékánál nem indokolt, továbbá, hogy a vésete alján középkori eredetű meszelésnyomok

fgyelhetők meg, márpedig a torony belsejét  és az ablakmélyedést soha nem vakolták vagy

meszelték. Ez utóbbi körülmény arra is utal, hogy a kérdéses feliratot még az egykori kapura

szánták, s a kövön látható mészmaradványok a kőkeret egykori meszeléséből származnak.” Az,

hogy a feliratot fejjel lefelé építeték be, további érv azzal szemben, hogy a feliratot eredetileg

az ablak fölé szánták volna.853

852 Ferenczi Géza, Ferenczi István, i. m., 18–22.
853 Benkő Elek, Régészeti megjegyzések székelyföldi rovásfeliratokhoz, Magyar Nyelv, 90(1994)/2, 157—168, it: 

160–161.
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Benkő összegzése szerint a Homoródkarácsonyfalvai Felirat a „ma ismert székelyföldi

társai közül a legrégibb, mely közelebbről meghatározhatatlan időben, de mindenképpen a xv.

század vége előt, valószínűleg még az Árpád-korban keletkezet”.854

Ferenczi Géza 1995-ben megjelent vitacikkében elismerte, hogy a feliratos kőtömb a

toronyablak szemöldökköveként másodlagos funkcióját nyerte el, és afelől sem volt kétsége,

hogy a  faragvány eredetileg a  félköríves  kapukeret  része  volt.  Vitata ugyanakkor,  hogy a

feliratot  a  kapukeretre  készíteték  volna.  Ferenczi  szerint  érthetetlen,  miért  a  keret

hossztengelyével  párhuzamosan vésték volna ki  a jeleket,  ha a  feliratot  még a kapukeretre

rögzíteték. Kérdést vet fel szerinte az is, hogy „miért érzékelhető jól (?) a betűk szélein kopás”,

ha felirat még akkor került a kőtömbre, amikor az az ajtókeret része volt. Ferenczi Géza vitata

azt  is,  hogy a  felirat  a  faragvány kapukeretbe  történt  beépítése  előt készült  volna,  akkor

ugyanis szerinte nem vízszintesen és két sorban írták volna, hanem „egyetlen sort alkotva két

tömbbe, a kezdő részhez illeszkedő kőtömbön folytatva” a feliratot. Ebben az esetben, úgy vélte,

az emlék bizonyosan a xiii. században készült volna. Noha maga is a legkorábbi emlékek közé

sorolta,  Ferenczi  a  Homoródkarácsonyfalvai  Felirat  születését  a  templom  átalakítása  utáni

időszakra  valószínűsítete.  Határozotan  cáfolta,  hogy  a  vésetekben  megfgyelhető

mésznyomok középkoriak volnának, mivel azok állítsa szerint „1974-ben kerültek oda a felirat

gipszmásolatának” készítésekor.855

Benkő  Elek  Ferenczi  Gézához  címzet válaszcikkében  további  vizsgálatok  ítélt

szükségesnek annak eldöntésére, hogy „a faragvány betűit tényleg középkori meszelés borítja-e

(ami egyértelmű bizonyítéka lenne korai, a 15. század végét megelőző keletkezésének)” vagy

csak  a  Zepeczaner  Jenő  muzeológus  készítete másolat  gipsznyomai  vannak  a  vésetekben.

Kitartot ugyanakkor amellet, hogy a faragvány felszínén erőteljes korrodálódás fgyelhető

meg,  „ami  fönt,  a  toronyban aligha keletkezhetet, és  inkább az  időjárás  viszontagságainak

jobban kitet, ki-bejárásoktól is megviselt középkori kapuk közismert állagát idézi”. A további

következtetések levonását Benkő szerint az akadályozza, hogy a kőtömbnek csak a szabadon

álló  harmada  látható,  vagyis  „semmiféle  adalékkal  nem  rendelkezünk  annak  eldöntésére”,

voltaképpen az Árpád-kori kapu egy részletével van dolgunk, vagy az elbontot kapu egyik

rétegkövét használták fel valahol újra és láták el feliratal „talán a 14. század folyamán vagy a

következő évszázad elején, de mindenképpen jóval korábban a késő gótikus építkezésnél”. A

toronyba már  „ütöt-kopot feliratú követ falaztak be fejjel lefelé fordítva ”. A korai keltezést

854 Uo., 161.
855 Ferenczi Géza, Elmélkedés a régészetről és a székely rovásírásról, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények,

39(1995)/2, 181–186, it: 182–183.
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erősíti  Benkő szerint  az  is,  hogy a  felirat  „legjobb  analógiája a  14.  századnál  nem későbbi

vargyasi keresztelőmedencén található”.856

2.1.2.2. Vargyas
Az udvarhelyszéki Vargyas (ma: Kovászna megye, Románia) református gyülekezete a

xix. században lebontot alszegi  templom 857 helyén új  templom építésébe kezdet, az épület

terveit  Makovecz  Imre  készítete.  1994.  július  27-én  a  meszesgödör  mélyítése  során  egy

középkori faragvány bukkant elő a földből, a peremén székely írásos feliratal. Kónya Ádám

helytörténész,  a  sepsiszentgyörgyi  Székely  Nemzeti  Múzeum  igazgatója,  miután  a  leletről

értesült, az építkezési munkálatokat azonnal leállítata. A gödörben talált kőtömböt a vargyasi

unitárius  lelkész  hivatalába  szállítoták.  Kónya  a  feliratos  kőtömböt  maga  is  megvizsgálta,

rajzot  készítet róla,  a  Háromszék  napilap  hasábjain  néhány  napon  belül  röviden  be  is

mutata.858

Ferenczi  Géza a lelkészi  hivatalban vizsgálta  meg a kőtömböt  és a feliratról  rajzot

készítet. Tőle tudható, hogy szeptember 5-én a helyszín régészeti feltárása megkezdődöt, a

középkori  templom falmaradványai  nagyobb  templomépületre  engedtek  következtetni.  Első

ismertetésében a kőtömb anyagát kiömléses kőzetnek vélte,859 későbbi írásában Dénes István

közlése  után,  saját  korábbi  álláspontját  felülbírálva  kemény  homokkőre  pontosítot. A  kő

keskenyebb oldalán „talpa”, vagyis pereme van, a hasáb függőleges és felső éleit lemetszeték, a

székely jelek  az  elülső  oldal  lemetszet peremén helyezkednek el.  Elképzelhetőnek tartota,

hogy  szokatlan  méretű  szenteltvíztartóként  vagy  keresztelőmedenceként  funkcionált.860

Ferenczi kísérletet tet a jelek megfejtésére. A székely grafémák alakját Ferenczi az általa a xv.

század  második  felére  keltezet emlékek,  a  Nikolsburgi  Ábécé, 861 a  Székelyderzsi,  a

856 Benkő Elek,  Módszer  és  gyakorlat  a  székely  rovásírás  kutatásában.  Válasz  Ferenczi  Gézának ,  Nyelv-  és
Irodalomtudományi Közlemények, 41(1997)/2, 177—182, it: 178—180.; Kiemelés tőlem – TT.

857 Dávid, i. m., 352–353.
858 Kónya Ádám, Vargyas újabb kincsei, Háromszék, 1994. 07. 30. 
859 Ferenczi Géza, A Vareasi Rovásemlék, Romániai Magyar Szó, 1994. 10. 8–9 (Szabad Szombat Melléklet, 40 c). 
860 Uő., A vareasi székely rovásírásos emlék, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 38(1994)/2, 147–150,

147.
861 A Nikolsburgi Ábécé a székely írás legkorábbi ábécéje, amit Jakubovich Emil a Gilhofer & Ranschburg 

könyvkereskedő cég budapesti képviselője, Ranschburg Gusztáv könyvkereskedő megkeresésére azonosítot 
és mutatot be 1933-ban. A pergamenlapot őrző ősnyomtatvány a herceg Dietrichstein-család nikolsburgi vára
(ma Mikulov, Csehország) árverésre került könyvtárának volt része. Végül az ősnyomtatványt nem, csak az 
abból leválasztot pergamenlapot vásárolta meg a Országos Széchényi Könyvtár. Ld. JAKUBOVICH Emil, A 
székely rovásírás legrégibb ábécéi, Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1935, 2—6. A pergamenlapot 
hordozó kötet hosszú időig lappangot, míg 2010-ben a nürnbergi Germanisches Nationalmuseum 
gyűjteményében sikerült a nyomára bukkanni, ennek bejelentésére Horváth Ivánnak a Történelemtanárok 
Egylete által „Őseinket felhozáds” – Maear őstörténet címen megrendezet Történelemtanárok (20.) Országos 
Konferenciáján elhangzot előadásában került sor, 2010. október 9-én, ld. Horváth Iván, Rovásírás: Fel nem 
tet kérdések, Előadás a Történelemtanárok Országos Konferenciáján, 2010,  
htp://www.te.hu/toertenelemtanitas/toertenelemtanarok-orszagos-konferenciaja/7117-rovasi  ras-fel-nem-  
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Homoródkarácsonyfalvai és a Székelydályai Felirat862 jeleivel rokonítota.863

A felirat megfejtésére Ráduly János864 és Kósa Ferenc is kísérletet tet.865

A  Vargyasi  Felirat  jelentősége  Benkő  Elek  szerint  a  legfontosabb  feliratokéival

vetekszik.  Dolgozata  az  újonnan  építet református  imaház  és  a  középkori  templom

maradványai  elhelyezkedésének  leírása  után  Ferenczinél  részletesebben  ismerteti  a  székely

írásos  kőtömböt:  „Fekvő  téglatest  alakú,  69  cm  hosszú,  46,5  cm  széles,  28,5  cm  magas,

megközelítőleg simára lenagyolt aljú alaptömbjéből négyszögű, 27-28 cm magas medencerész

emelkedik ki. A medence két elülső, függőleges éle helyén homorú vájat található, a két hátsó

él élszedet, a medence belmérete 36 x 28 cm, mélysége 22 cm, pereme a négy oldalán 45°-os

szögben  élszedet.”  A  székely  felirat  jeleinek  többsége  az  első  élen  található,  négy  jel  a

következő  élen,  folytatólagosan  let kivésve.  A  faragvány  „másodlagosan  falba  építet”

keresztelőmedence, a jelek bevésése egyértelmű, leszámítva a negyedik betű utáni karcolatot,

melyről Benkő nem tudta eldönteni, hogy az része-e a feliratnak vagy megcsúszot vésőnyom,

esetleg más alkalommal  keletkezet karcolás.  A medencerész  peremén és  oldalán foltokban

„sárgás, középkori meszelés” nyomát fedezte fel. Benkő ebből arra következtetet, hogy a felirat

jóval  a  befalazás  előt a  faragványon  volt,  „nagy  valószínűség  szerint  egykorú  magával  a

faragot kővel”.  Benkő  felhívta  a  fgyelmet  arra  a  körülményre  is,  hogy  a  másodlagos

felhasználás során „fehéres, középkori habarcs” tapadt a meszelés felszínére és helyenként a

székely jelek vájatait is kitöltöte. A keresztelőmedence datálását a lelőhely körülményeinek

tet-kerdesek [2014.06.30.]. Az ősnyomtatvány hollétét, és a Nikoslsburgi Ábécé hitelességét bemutató 
közlemény 2011-ben jelent meg: Horváth Iván, Harangozó Ádám, Németh Nikolet, Tubay Tiziano, A 
Nikolsburgi Ábécé hitelességének kérdése: Előzetes közlemény = Szöveg – Emlék – Kép, Boka László, P. 
Vásárhelyi Judit szerk., Bp., OSZK-Gondolat, 2011, 76—90. Nagyjából ezzel egy időben, a fenti szerzőktől 
függetlenül Szelp Szabolcs is közölte az ősnyomtatvány mai fellelhetőségét. Szelp érdeme, hogy a 
nyomtatvány margináliáinak elemzésével bizonyítota, a Nikolsburgi Ábécé lejegyzője azonos az 
ősnyomtatvány első possessorával, Philippus de Penchicz-cel, ld. Szelp Szabolcs, A Nikolsburgi ábécé 
szerzősége és keletkezési ideje. Művelődéstörténeti megjeezésekkel, MNy, 107(2011)/4, 407–428. Vö. Tubay, A 
székelys, i. m., 7–8, 14, 87, 134–143.

862 A felirat az udvarhelyszéki Székelydálya (ma: Hargita megye, Románia) református templomának 1993-as 
felújítása során bukkant elő, mai terjedelmében az 1995-ben lefolytatot munkálatok során vált ismerté. Első 
részletes leírása Benkő Eleknek köszönhető, aki az emléket építéstörténeti összefüggések alapján a xiii/xiv. 
század fordulójától a xv század második feléig terjedő időszakra datálta, azon belül a xiv. század végére vagy 
a xiv/xv. század fordulójára datálta. Ld. Benkő Elek, A székely rovásírás korai emlékei. A székelydályai felirat, 
MNy, 92(1996)/1, 75—80. Ferenczi Géza vitata Benkő datálását, és az emléket a xv. század első felére vagy 
közepére keltezte, ld. Ferenczi Géza, Székely rovásírásos emlékek, Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó, 1997, 18—19. Vö. Tubay, A székelys, i. m., 120–121. A szakirodalmi ellentmondások tisztázása 
érdekében Székelydályai Felirat archeometriai vizsgálata indokolt.

863 Ferenczi, A vargyasi székelys, i. m., 148—149.
864 Ráduly megfejtése „mihályj irtán  követ”, az általa ajánlot olvasatok: „Mihály J írta (a) követ” vagy „Mihályi írta 

(a) követ”. Ld. Ráduly János, A vargyasi rovásemlék olvasta, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 
38(1994)/2, 151–152.

865 Kósa Ferenc „mihályi  szilve(sz)ter  tön  követ” olvasatra jutot. Ld.  Kósa Ferenc,  Kísérlet a vargyasi rovásfelirat
megfejtésére, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 38(1994)/2, 153—155. Dolgozatának újabb közlése:
Uő.,  Kísérlet  a Vargyasi  Rovásfelirat  megfejtésére  =  Kőrösi  Csoma Sándor és a magyar nyelv,  szerk.  Gazda
József., Kovászna, Csomakőrös, Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, 2003, 155—159.
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vizsgálata tenné lehetővé, az előzetes vizsgálat során az addig előkerült, „kivétel nélkül román

kori vagy xiii–xiv. századi, provinciális »átmeneti stílusú«” homokkő faragványokat ismert fel.

A  későbbi,  xv–xvi.  századi  faragványok  anyaga  Benkő  szerint  többnyire  andezit  vagy

andezitufa.  Eszerint  a  keresztelőmedence  készítése  „felső  időhatárának  a  xiii–xiv.  század

kínálkozik”. Hitelesítő ásatás híján tartózkodot a döntő szó kimondásától. Benkő mindenesetre

a  vargyasi  és  a  homoródkarácsonyfalvai  emléken  keresztül  a  székely  írás  korábban

dokumentálatlan, „korai rétegébe” vélt bepillantani.866 

Ferenczi  Géza  Székely  rovásírásos  emlékek című  könyvében  a  Vargyasi  Feliratal

kapcsolatban tagadta a Ráduly Jánostól867 és  Benkő Elektől  származó korai  datálást.  Ráduly

János néprajzkutató a lelőhely (szerinte xiii. századi) érmemellékletéből valószínűsítete, hogy

a faragot kő mikor kerülhetet a földbe. Ezzel szemben Ferenczi szakirodalmi forráson – Pap

Ferenc és Bartók Botond közleményén868 – alapuló tájékoztatásából tudhatjuk: az érmék közül

53  darab  Zsigmond-kori,  1  darab  Hunyadi  János  kormányzósága  (1446–1452)  idejéből

származik,  a  félköríves  szentélynél  talált  érme  pedig  Mátyás-kori  (1458–1490).  Benkő  a

kőfaragványt  és  a  feliratot  tulajdonképpen  egy  idősnek  tekintete.  Ferenczi  ezzel  szemben

határozotan állítota,  hogy a  „felirat,  elméletileg,  a  keresztelő  kút  (??)  kifaragása s  földbe

kerülése közöt bármikor rákerülhetet a kőtömb peremére.” Azt is hangsúlyozta, hogy „ma,

sajnos még nincs lehetőségünk a kőtömb kifaragása s az írásjegyek bevésése közt (esetleg)

eltelt időköz szabatos meghatározására”. Mivel pedig Homoródkarácsonyfalvai Felirat maga is

bizonytalan  datálású,  emiat Ferenczi  szerint  nem  alkalmas  a  kormeghatározás

alátámasztására.869

2.1.2.3. Székelyderzs
A székelyderzsi  (ma:  Hargita  megye,  Románia)  unitárius  templom870 külső  falának

1929 tavaszán folytatot renoválása során, a templom déli falán a portikusztól jobbra, a földtől

kb.  1,5  méter  magasan  találtak  rá  egy  kisméretű,  befalazot ablakra.  Balázs  András  derzsi

unitárius lelkész nemcsak a vakolatot, hanem a befalazás során használt téglákat is kibontota.

Ezen téglák egyikén székely írásos felirat található, amit a Székelyföldön néprajzi kutatóúton

lévő  Szilády  Zoltán  azonosítot két  évvel  a  kibontása  után,  1931  augusztusában,  mikor  a

866 Benkő Elek, Középkori rovásfelirat Vargyasról, MNy, 90(1994)/4, 487–489.
867 Ráduly János, A vargyasi rovásemlék olvasta, Romániai Magyar Szó, 1994.11.26—7. (Szabad Szombat Melléklet,

47 c).; Uő., Rovásíró őseink, Korond, Firtos Művelődési Egylet, 1995, 79—83, 82—3.
868 Pap Ferenc, Bartók Botond, Tezaurul monetar de la Vârghiş, j. Covasna (sec. xv) = Acta 1996. Aluta – xx. Acta 

Hargitensia iii. (A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve), 
szerk. Kónya Ádám, szerk., kiad., Boér Hunor, Sepsiszentgyörgy, T3 Kiadó, 1996, 181—96.

869 Ferenczi Géza, Székely rovásírásos emlékek, Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 1997, 41.
870 Leírását ld. Dávid, i. m., 267–279. 
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feliratos téglát a lelkész megmutata neki. Az emléket a Magyar Nyelv hasábjain Jakubovich

Emil ismertete Szilády részletes leírása, rajzai és fényképfelvételei,  valamint a Haáz Ferenc

Rezső  és  Balázs  András  levélváltása  alapján,  ami  Viski  Károly  közvetítésével  került

Jakubovichhoz.871

A befalazot ablaküregből előkerült téglák közül csak egy téglán van felirat, ez több

helyen megrepedt,  közlése szerint 24,5–26 cm hosszú, 16,5  cm széles és 4,6–4,8  cm vastag.

Jakubovich hangsúlyozza, hogy a feliratot nem „bélyegzővel”, pecsétel készíteték, hanem a

jeleket  „a  még  nedves,  lágy  állapotban  lévő  téglára  éles  eszközzel  bekarcolták,  s  azután

kiégeték”.  A  felirat  megfejtése  a  betűösszevonások  (ligatúrák)  miat nehézkes,  Jakubovich

szerint  a  legvalószínűbb  megfejtése:  „Miklós  de(r)zsi  pap”.872 A  felirat  keletkezését  a

templomnak (Huszka  Jenő  szerint873)  a  xvi.  századra  tehető  bővítésével  hozta  kapcsolatba,

Jakubovich az általa helyeselt olvasatot ennek fényében úgy értelmezte: „[n]yilván a derzsi

egyházat a  xvi. század első felében kibővítető és restauráltató helybeli papnak, Miklósnak a

neve van tehát a téglán megörökítve”.874

Pais  Dezső  Jakubovich  olvasatát  és  az  emlék  általa  feltételezet keletkezési  idejét

egyaránt  vitata.  A  felirat  olvasata  szerint  „Miklós  (és)  Dezs(zs)  apapap”,  ahol  az  apa-pap

'esperes'  jelentésben  értendő.  Pais  maga  is  elismerte,  hogy  az  „apa-pap”  kifejezés

adatolhatatlan. A nevekben ugyanakkor egy Orbán Balázs által Derzshez kapcsolt875 1274-ben

kelt  királyi  oklevél  kedvezményezetjei,  Ders  archidiaconus és Nicolaus  magister  személyét

ismerte fel : „Noha az adományul nyert birtok valószínűleg Gyulafehérvár környékén feküdt

[…] nem lehetetlen, hogy az 1274-es oklevélben megnevezet személyek lappanganak a derzsi

tégla rovásfelirata mögöt”.876 Ezek alapján Pais Dezső szerint a tégla  xiii. századi keletkezése

feltételezhető. Továbblépést ez ügyben a további részletek megismerésétől remélt. Ezek közöt

említete a tégla anyagát, típusát és azoknak a templomi „átépítések szerint bizonyára változó

téglafajtáihoz”  való  viszonyát,  a  tégla  kibontás  előti elhelyezkedését,  valamint,  hogy  a

befalazot falrészlet  eredetileg  ablak  vagy  fülke  volt-e. 877 Jakubovich  Emil  és  Pais  Dezső

871 Jakubovich Emil A székely-derzsi rovásírásos tégla, Magyar Nyelv, 28(1932)/9—10, 264—274.
872 Uo., 266.
873 Vö. Huszka József, A derzsi (Udvarhely m.) falképek, Archeológiai Értesítő, 1888/1, 50–53.
874 Jakubovich, i. m., 267.
875 Orbán Balázs, A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból, I, Pest, 1868, 

178. Az oklevél adataival, Orbán Balázs téves feltevésével és Pais elméletével kapcsolatban ld. Jakubovich, i. 
m., 269–271.

876 Pais Dezső, Derzs apa-pap, MNy, 28(1932)/9—10, 274—277, it: 274–275.
877 Uo., 276–277.
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tanulmánya együt, különlenyomatként is megjelent.878

1952-ben Cs. Sebestyén Károly fűzöt megjegyzést a székelyderzsi téglához, ami Pais

Dezső hozzászólásával együt jelent meg. 879 Cs. Sebestyén „mint tapasztalt ásató és középkori

építéstörténetel foglalkozó muzeológus” cáfolta Pais felvetését, hogy a téglát esetleg alapító

okmányként helyezték volna el az eredeti templomfal külső fülkéjében. Cs. Sebestyén szerint

ilyesmi  mindig  az  alapfalba  került.  Úgy  vélte,  hogy  a  tégla  nem  emlékként,  hanem

„közönségesen  faltörmeléknek  került  a  helyére”  és  az  „egy  régebbi  falrészletből”,  talán  az

elbontot régi szentélyből származik. Cs. Sebestyén Károly határozotan állítota, hogy korát

„[e]gyedül csak a tégla hosszúság-, szélesség- és vastagság-mérete dönti el”, ezek pedig „a xiii.

századra utalnak”.880

Pais mellékelt  hozzászólásában felelevenítete a felirat  olvasata és datálása kapcsán

Jakubovich  Emillel  folytatot vitáját.  Kiállván a  Cs.  Sebestyén  által  megtámogatot korábbi

álláspontja  mellet, Pais  Dezső  ötlete  jelentőségét  főleg  abban  láta,  hogy  így  „van  egy

rovásírásos  emlékünk  a  xiii.  századból”  és  hogy  a  „rovásírás  adatolásának  ideje  ennyivel

korábbra  tolható,  éppen  nem  közömbös  a  magyar  művelődés-  vagy  népiségtörténet

szempontjából sem”.881

Az emlék korával  kapcsolatban Ferenczi  Géza – noha testvérével,  a  szintén régész

Ferenczi  Istvánnal  társszerzőként  közölt,  az  emlékek  korpuszát  összefoglaló  1979-es

tanulmányában még csak a korábbi  elképzelések ismertetésére szorítkozot882 – 1981-ben új

hipotézist állítot fel. 883 A feliratos tégla felhasználásával befalazot ablakot a templom ma is

látható  legrégibb  részei  szerves  elemeként,  a  félkör  és  csúcsív  közöti átmeneti  formájú

végződése és a kerete alapján a xiii. század második felére datálta, és abban két eltérő időben

készült befalazást különítet el. A feliratos tégla korának meghatározásához Ferenczi szerint a

gyámkövek  és  a  boltozás  vizsgálata  vezethet:  a  templomhajóban  és  szentélyben  található

gyámkövek és boltozótéglák összehasonlítása alapján úgy vélte, a hajó és a szentély boltozása

nem egyszerre készült. Míg a Petky-család címere a hajóban teljesen hiányzik, addig a család

címerével díszítet gyámkő a szentélyben kiemelt, középső pozíciót foglal el. A családból az

878 Jakubovich Emil, A székely-derzsi rovásírásos tégla, Pais Dezső, Derzs apa-pap, Bp., Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, 1932 (Különlenyomat a Magyar Nyelv xxviii. évfolyamából).

879 Cs. Sebestyén Károly, A székely-derzsi rovásírásos tégla kora, Pais Dezső utószó., MNy, 48(1952), 86–89.
880 Uo., 87—88.
881 Uo., 88—89.
882 Ferenczi Géza, Ferenczi István, i. m., 15–18.

883 Ferenczi Géza, A székelyderzsi rovásírásos tégla kora s felirata, Keresztény Magvető, 87(1981), 108–120. A 
hipotézis és a felirat megfejtésének részletei Ferenczi Géza sajátja, a dolgozat alapja ugyanakkor apja, Ferenczi
Sándor régész hagyatékából származik, akinek egy kéziratban maradt és részben megsemmisült dolgozatát 
közölte kibővítve, javításokkal.
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első,  aki  adatolhatóan  Székelyderzsen  lakot, Petky  György  egy  1478-ban,  Budán  kiállítot

királyi  parancslevélben  bukkan  fel.884 Apja,  Ferenczi  Sándor  egy  jegyzetéből,  mely  egy

eredetijében  elveszet, s  így  tartalmában  és  hitelességében  megkérdőjelezhető  forrásra

hivatkozik, György és testvére, János még „de Pethk” kitétellel jelenik meg, a derzsi előnév

nélkül.  Ferenczi  Géza ebből  arra következtetet, hogy a család székelyderzsi  átelepülése az

1470 utáni  évekre  tehető,  ezek alapján pedig  elmondható szerinte,  hogy „a  templom hálós

boltozata az 1470–1478 közöti nyolc évet megelőzőleg épült, a szentélyé viszont 1478 körül:

kevéssel előbb vagy inkább valamivel utóbb. Azaz eddigi eredményeink alapján a tégla az 1478

körüli  évek  valamelyikében  készült.”  A  templom  bővítésében  a  családi  címer  központi

elhelyezéséből is kitetsző, jelentős anyagi terhekkel járó szerepvállalás motivációját Ferenczi

Mátyás király építkezéseinek utánzásában jelölte meg.885

A  tégla  kiégetése  előt készült,  vagyis  a  téglával  egyidős  székely  feliratot  a  késő

gótikus  átépítéssel  kapcsolta  össze  Benkő  Elek  is.  Ehhez  az  „addig  is  nyilvánvaló”

összefüggéshez egy újabb, az unitárius templom 1980-ban kivitelezet felújítása során talált

felirat kínál további adalékot: a szentélyének délkeleti támpillérén hiányos évszám (149[0?])

olvasható, ami Benkő szerint az 1490-es évekre keltezi a templom késő gótikus átépítését. A

tégla hosszú lappangás után 1979-ben visszakerült a derzsi templomban és immár a diadalív

bélletébe falazva, jól láthatóan van elhelyezve. Méretével kapcsolatban Benkő megállapítota,

hogy az a templomhajó boltozótégláinak méretével megegyezik, szemben Cs. Sebestyén Károly

véleményével „semmiképpen sem rokonítható a xiii. század lényegesen hosszabb és vastagabb,

pelyvás anyagú tégláival”. Benkő rendkívül valószínűnek tartja, hogy a székely írásos felirat „a

xv.  század  végi  boltozáshoz  helyben  kivetet téglák  egyikére  készült,  melyet  –  több,  a

boltozásból megmaradt téglával együt – a feleslegessé vált kora gótikus ablakok befalazására

használtak”.  A  felmerült  megfejtések  közül  a  xv.  század  végi  keltezés  alapján  elvethető  a

„Miklós  zsidó  pap”  olvasat.  Az  'esperes'  értelmű apa-pap  megoldás  egyháztörténeti  adatok

alapján  valószerűtlen,  ugyanis  a  székelyderzsi  templom  egészen  a  reformációig  a  telegdi

főesperességhez tartozot, melynek feje 1483–1519 közöt Lászay (Lázói) János gyulafehérvári

kanonok volt,  az  alesperes pedig nem Székelyderzsen,  hanem Udvarhelyszék központjában,

Székelyudvarhelyen lakot.886

Benkőtől  (aki  szerint  Ferenczi  1478  körüli  keltezése  megalapozatlan  és  „egyáltalán

884 Székely oklevéltár. i. Kötet. 1211–1519, szerk. SZABÓ Károly, Kolozsvár, Magyar Történelmi Társulat kolozsvári 
bizottsága, 1872, 224–225.; Dávid, i. m., 267.

885 Ferenczi, A székelyderzsis, i. m., 110–112.
886 Benkő, Régészetis, i. m., 161–164.
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nem okadatolt”887) Ferenczi Géza magát megszólítva érezvén a Nyelv- és Irodalomtudományi

Közlemények lapjain reagált pályatársa írására. Úgy vélekedet, hogy a téglák méretei „sajnos,

nem vitathatatlan kormeghatározók”,  egyazon templom egykorú téglái  esetében is  lehetnek

különbségek,  vagyis  Benkő Elek csak tágabb kormeghatározásra juthat,  saját  állítása pedig,

minthogy beleilleszkedik a tágabb keltezésbe, „mégiscsak elfogadható”.888

Benkő Elek válaszában elismerte a téglák méret szerinti keltezésének bizonytalanságát.

A feliratos tégla Jakubovich közölte eredeti  méretei  szerint csupán annyit  mondhatna róla,

„biztosan nem Árpád-kori,  de még csak nem is 14.  századi,  hanem valamikor  a  15.  század

közepétől  a  16.  század  első  harmadáig  terjedő  időből  származik”.  A  délkeleti  támpilléren

előkerült építési felirat ennél pontosabb kormeghatározást tesz lehetővé, így Benkő számára

érthetetlen Ferenczi ragaszkodása az 1478 körüli keltezéshez.889

2.1.2.4. Székelyudvarhely
A székelyudvarhelyi (ma: Hargita megye, Románia) Székelytámadt-vár890 területén a

Haáz Rezső Múzeum folytatot ásatásokat 2015 júniusa–júliusa közöt. Az ásatás során egy

székely írásos feliratú téglatöredék is előbukkant. A téglatöredékről a múzeum 2015. augusztus

5-én, hivatalos Facebook™-oldalán tet közzé fényképet. A fényképhez mellékelt, az intézmény

honlapján  is  elérhető  szöveg  tájékoztatása  szerint:  a  „Székelytámadt  várban  június–július

hónapokban  végzet régészeti  kutatások  rengeteg  új  információval  gazdagítoták

ismeret[e]inket,  illetve  számos  olyan  leletel  bővült  a  múzeum  gyűjteménye,  amelyek

önmagukban  is  páratlanoknak  nevezhetők.  A  Bánfy-bástya  mellet megnyitot három

szelvényben  folytatot régészeti  ásatás  során  felszínre  került  a  várfal  két  és  fél  méter

vastagságot meghaladó – eddig nem ismert – részlete, benne hármas lőrésrendszerrel. Mögöte

a  bástyába  vezető  lejtős-lépcsős  lejárat  feltárására  került  sor.  A  harmadik  szelvényben

887 Uo., 163.
888 Ferenczi Géza, Elmélkedés a régészetről és a székely rovásírásról, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények,

39(1995)/2, 181–186, it:  183–184.
889 Benkő Elek,  Módszer  és  gyakorlat  a  székely  rovásírás  kutatásában.  Válasz  Ferenczi  Gézának ,  Nyelv-  és

Irodalomtudományi Közlemények, 41(1997)/2, 177—182.
890 Székelyudvarhely történetéről ld. Szeles János, Székely-Udvarhely története, Erdélyi Múzeum, 15(1898)/7, 384–

402.; Vofkori György, Székelyudvarhely. Várostörténet képekben, Kolozsvár, Polis, 1995. A székelyudvarhelyi 
várral kapcsolatban ld. Lukinich Imre, Az udvarhelyi vár története, Erdélyi Múzeum, 20(1903)/8, 425–446.; 
Vass Miklós, Az udvarhelyi vár történetéhez, Történelmi Tár, 7(1906)/2, 314–320.; Albert Dávid, A 
székelyudvarhelyi vár, Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum, 1991 (Múzeumi Füzetek, 3). ; Sófalvi András, 
A székelyudvarhelyi Csonkavár, Castrum, 2007/2, 63–80. A várban a jelenlegi feltárásokat megelőzően, a 
közelmúltban is többször folytatak ásatásokat: 1981 és 1985 közöt Ferenczi István vezetésével, valamint 
2002-ben Daniela Marcu-Istrate megbízásából, Szőcs Péter Levente irányítása alat. Előbbiről röviden 
beszámolt: Ferenczi Géza, Lapok Erdély múltjából. Tanulmányok, Székelyudvarhely, Erdélyi Gondolat, 2002, 
60–61. A 2002-es ásatásokról román nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre ld. Sófalvi, A székelyudvarhelyis, 
i. m., 63., 3. jegyzetét.
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napvilágra került  a  xvii.  századi  forrásokban említet belső kapu,  illetve  a fölöte található

darabont-ház  egyik  szobája,  sarkában tüzelő  maradványaival.  A  várfalak  és  belső  épületek

részleteinek megismerése mellet kimagasló értékű tárgyleletek kerültek a múzeum birtokába.

Ezek  közöt kiemelt  fgyelmet  szentelünk  a  xv–xvi.  századi  kultúrrétegekből  előkerült,

rovásjeleket  tartalmazó  töredékes  téglának.”  A  múzeum  az  írás  megfejtésével  „gyakorlot

szakembert”  bízot meg,  de  a  közönség  megoldásait  is  várták. 891 Az  emlékről  a  fénykép

közzétételének napján Széchely István újságíró értesítet híradásaiban. 892 Szász Tibor András

hálózati közlésben napvilágot látot írásában úgy véli, a székely jelekkel írt szöveg „bármikor

készülhetet a 14. és 17. század közöt, de akár régebbi is lehet”. A téglafelirat Szász szerint

„kőkemény, hiteles archeológiai bizonyíték arra nézve, hogy a 15–16. században a rovás élő

írásmód volt Székelyföld szívében”.893 A felirat a Sófalvi András által levélben felkereset Ráduly

János szerint 13,894 Sándor Klára szerint 11 jelből áll.895 Végleges olvasatot egyikük sem javasolt.

A  Székelyudvarhelyi  Feliratról  eddig  megjelent  egyetlen  tudományos  dolgozatot

Ráduly János jegyzi. A település és a székelyudvarhelyi vár történetének vázlatos bemutatása,

valamint a tégla leírása után Ráduly egyesével ismerteti az általa felismert 13 jelet, melyből –

az első, töredékes grafémát leszámítva – összesen 12 karakterhez társít hangértéket. A felirat

értelmezését  az  első  öt  jel  bizonytalan  olvasata  nehezíti.  Az  utolsó  8  betű  „irján  vót”

megfejtéséből Ráduly arra következtet, hogy a felirat első részének „?trup” vagy „trul” betűiben

„személynév töredéke lappang”. Azt a lehetőséget sem tartja kizárhatónak, hogy a felirat „teljes

betűrendszere nem idegen nyelvű szöveget tartalmaz-e”. Az emlék a grafémák alakja szerint

többségében  xv. századi székely írásos emlékekkel mutat hasonlóságot, Ráduly ezek közül is

kiemeli  a  Nikolsburgi  Ábécét.  Mindezek  alapján  Ráduly  szerint  „a  székelyudvarhelyi

téglatöredék rovásfelirata a 15–16. században keletkezet”.896

891 htp://hrmuzeum.ro/muzeum~hu~17~3~esemenyek-aktualis.html   (letöltés: 2015. 08. 18.) 
892 Széchely István, Feladvány a múltból, Székelyhon.ro, 2015. 08. 05. Hálózati közlés, elérése: 

htp://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/feladvany-a-multbol (letöltés: 2015. 08. 16.) ; Uő., 
Rovásírásos téglát találtak, KrónikaOnline, 2015. 08. 05. Hálózati közlés, elérése: htp://kronika.ro/erdelyi-
hirek/rovasirasos-teglat-talaltak (letöltés: 2015. 08. 16.)

893 Szász Tibor András, A rovástégla üzenetei, Udvarhelyi Híradó, 2015. 08. 13., 6.; Uő., A rovás élő írásmód volt 
Székelyföldön a 15–16. században, Székelyföld.ma, 2015. 08. 13., Hálózati közlés, elérése: 
htp://szekelyfold.ma/hirek/a-rovas-elo-irasmod-volt-szekelyfoldon-1516-szazadban  (letöltés: 2015. 08. 16.)

894 Ráduly János, Székelyudvarhely első feliratos rovásemlékének megfejtése, Udvarhely.ma, 2015. 08. 25. Hálózati 
közlés, elérése: htp://udvarhely.ma/szekelyudvarhely-elso-feliratos-rovasemlekenek-megfejtese/  (letöltés: 
2015. 08. 26.)

895 Sándor Klára, Új székely írásos nyelvemlék – szenzációs lelet?, nyest.hu, 2015. 08. 25. Hálózati közlés, elérése: 
htp://www.nyest.hu/hirek/uj-szekely-irasos-emlek-szekelyudvarhelyrol (letöltés: 2015. 08. 26.)

896 Ráduly János, A székelyudvarhelyi feliratos rovásemlék, Lustra, 2(2015)/2, 18–20.
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2.1.3. Az archeometriai vizsgálatok eredményeinek összefoglalása

Az archeometriai vizsgálatok előkészületeként 2016. szeptember 28. és 2016. október 2.

közöt előzetes terepbejáráson vetem részt, a helyszíni felméréskor digitális mikroszkópos és

makroszkópos  felvételeket  készítetem.  Ennek  alapján  kijelöltem  a  szükséges  mintavételi

helyeket.  A  Magyar  Tudományos  Akadémia  Csillagászati  és  Földtudományi  Kutatóközpont

Földtani és Geokémiai Intézete (MTA CSFK FGI) Archeometriai Kutatócsoportjának kutatóival,

Fórizs  Istvánnal  és  Mozgai  Viktóriával,  valamint  a  Szegedi  Tudományegyetem  (SZTE)

Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének kutatóival, Páll Dávid Gergellyel és Filyó

Dáviddal 2017. január 23–26. közöt felkerestük a vizsgálandó emlékek helyszíneit (január 24.

Vargyas, Homoródkarácsonyfalva; január 25. Székelyderzs, Székelyudvarhely). A helyszíneken

a  szükséges  engedélyek  birtokában  begyűjtötük  az  anyagi  összetétel  és  anyagi  szerkezet

vizsgálatához, illetve a durva kerámiák (téglák, boltív elemek) kormeghatározásához szükséges

mintákat  (I.  Függelék).  A  mintavételezés  szempontja  volt  a  felirathordozók  és  építészeti

kontextusuk  jellemzése,  a  feliratokban  és  a  szöveghordozókon  lévő  anyaglerakódások

elemzése, a téglák kiégetési korának meghatározása és szövetének leírása, valamint az emlékek

közöti hasonlóságok és különbségek természetudományos módszerekkel történő feltárása.

A vargyasi és homoródkarácsonyfalvai kőzetmintákat polarizációs mikroszkóppal és

röntgen  difraktométerrel,  a  habarcs  és  lerakódás  mintákat  röntgen  difraktométerrel  és

stabilizotóparány-mérő tömegspektrométerrel vizsgáltuk. A méréseket az MTA CSFK Földtani

és  Geokémiai  Intézete  Ásvány-  és  Kőzetanalitikai  Laboratóriumában  és  Stabilizotóp

Laboratóriumában  végezték.  A  kőzetminták  polarizációs  mikroszkópos  (II.  függelék)  és

röntgen-difrakciós (III. függelék) vizsgálatából az alábbi következtetések vonhatók le:

A vargyasi feliratos faragvány (keresztelőmedence) olyan homokkő, melynek anyaga

áthalmozot andezit piroklasztit. 897 A vargyasi templom régészeti feltárásakor felszínre került

falak közül napjainkban a középkori épület helyén álló református templomban csak a nyugati

homlokzat alapzatának egy része hozzáférhető. Ennek kőzetanyaga a begyűjtöt három minta

alapján  meszes  kötőanyagú  homokkő.898 Keménységét  tekintve  mindketőtől  különbözik  a

templom  sekrestyéjéből  előkerült  másik  keresztelőmedence,  mely  a  mintavételkor  sokkal

kevésbé ellenállónak,  puhának bizonyult,  mállot, morzsalékos volt.  A kőzetani vizsgálatok

alapján  a  sekrestye  romjai  közül  előkerült  gótikus  keresztelőmedence  anyagának  mind

897 II. Függelék, 32. A vizsgálatok tehát pontosítoták a szakirodalomban olvasható leírásokat. A feliratos 
faragvány anyaga Ferenczi Gézánál „keményebb homokkő”, Benkő Eleknél „durva szemcsés homokkő”. Vö. 
FERENCZI, A vargyasi székelys, i. m., 147. ; BENKŐ, Középkori rovásfelirat Vargyasról, i. m., 487.

898 II. Függelék, 22–29.
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ásványos  összetétele,  mind  szövete  megegyezik  a  nyugati  homlokzat  alapját  alkotó meszes

kötőanyagú  homokkőével.  A  látszólagos  ellentmondás  magyarázata  lehet,  hogy  az  azonos

kőzetípusba  eső  kövek  más-más  geológiai  kifejlődésből  származnak:  a  környéken  többféle

homokkő-kifejlődés  is  megtalálható  (pl.  miocén homokkövek,  kréta  homokkövek  stb.).899 A

kőzetek provenienciájának meghatározásához további vizsgálatok szükségesek.

A homoródkarácsonyfalvai feliratos faragvány (az északi lőrésablak szemöldökköve)

kőzetanyaga  piroxén  andezit,900 szemben  a  szakirodalomban  feltételezet homokkővel. 901 Az

azonos  toronyszint  másik  két  (nyugati  és  déli)  lőrésablakának  szemöldökköve  meszes

kötőanyagú  homokkő,902 tehát  különbözik  a  felirathordozó  anyagától,  de  eltér  a  vargyasi

templom késő  gótikus  bővítésekor  használt  meszes  kötőanyagú  homokkőtől  is.903 Ugyan  a

homoródkarácsonyfalvai és a vargyasi feliratos kövek ásványos összetétele igen hasonló,904 de a

kőzetek szövete eltér.905 A vizsgált kőzetek mindegyike megtalálható a környéken.906 A torony

ránézésre  vegyes  kőanyagának,  és  az  évszámos  (1496)  késő  gótikus  kapu  kőanyagának

meghatározásához további részletes vizsgálatok szükségesek.

A  vargyasi  feliratos  faragvány  oldalán  és  peremén  látható  fehéres

anyaglerakódásokból  vet mintákat  a  röntgendifrakciós  vizsgálat  szerint  alapvetően  kalcit

alkotja.907 (A szakirodalomban olvasható leírással  szemben a  székely  betűk véseteiben nem

találtunk anyagmaradványokat.) A minták stabilizotóp-elemzése alapján valószínűsíthető, hogy

a  faragvány  felszínén  a  talajból  származó  (pedogén)  karbonát  található  és  nem  meszelés

maradványa.  Erre  utal  az  a  tény is,  hogy a  templomból  előkerült  bordaívtöredék felszínén

látható  meszelés-  és  vakolásmaradványnak  tűnő  fehéres  rétegek  stabilizotópos  összetétele

szignifkánsan  eltér  a  felirathordozóról  vet minták  értékeitől,  az  eltérés  a

Homoródkarácsonyfalván, a torony 3. és 5. szintjéről vet, in situ habarcsok összetételi irányába

mutat.908

A  homoródkarácsonyfalvai  templom  3.  szinti  habarcsainak  vizsgálata  arról

tanúskodik,  hogy  a  feliratos  kő  közvetlen  környezetéből  vet minta  mind  ásványos,  mind

899 VI. Függelék, 72–73.
900 II. Függelék, 35.
901 Benkő Elek szerint a faragvány anyaga „kemény állagú homokkő”, ld. BENKŐ, Régészeti megjegyzéseks, i. m., 

160.
902 II. Függelék, 33–34.
903 II. Függelék, 22–29.
904 III. Függelék, 37–39, 41–42, 50.
905 II. Függelék, 32, 35.
906 VI. Függelék, 72–73.
907 III. Függelék, 37–40, 45–46.
908 IV. Függelék, 52–56.
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izotópos összetételét tekintve jelentősen eltér az egyazon szintről, megegyező magasságból, de

más pozícióból begyűjtöt másik két habarcsmintától. 909 A megfgyelés értelmezéséhez további

elemzések  szükségesek  a  torony  falából  és  a  szemöldökkövek  környezetéből  vet

habarcsmintákon.

A homoródkarácsonyfalvai feliratos kövön megfgyelt, a szakirodalomban középkori

meszelésként  azonosítot910 fehér  anyaglerakódás  a  röntgendifrakciós  vizsgálatok  alapján

egyértelműen nem tekinthető meszelésnek. Az anyag fázisai: plagioklász, talk, félhidrát, kvarc,

magnézium-laurát,  glicerol,  nátrium-tartarát  hidrát.911 Ez  az  összetétel  megfeleltethető a

gipszmásolat  készítésekor  használt  leválasztó  anyagnak.  A feliratról  a  szakirodalom szerint

kétszer  is  vetek  le  mintát,  előbb  1944-ben,912 utóbb  1974-ben.913 Messziről  szemlélve,

anyagvizsgálat híján, könnyen meszelésnek tűnhetet.

A Székelyderzsi és a Székelyudvarhelyi Feliratot hordozó téglák, valamint a vargyasi

és  a  székelyderzsi  templomból  előkerült  boltozati  bordaív-töredék  kiégetési  idejét

termolumineszcens  kormeghatározással  vizsgáltuk  (V.  függelék).  A  méréseket  a  Szegedi

Tudományegyetem  Természeti  Földrajzi  és  Geoinformatikai  Tanszékén  működő

Luminenszcens Laboratóriumban végezték. A székely feliratos emlékek esetében ezek az első

természetudományos módszerrel történt kormeghatározások.

A  Székelyderzsi  Felirat  esetében  a  TL  mérés  végeredménye  (AD  1380–1500)914

megerősítete a  szakirodalomban  olvashat ó, legtöbb  szempontot  fgyelembe  vevő datálást

(1490-es  évek).915 A feliratos  téglával  voltaképpen egyidős a templom körüli  munkák során

másodlagos helyről előkerült bordaív-töredék (AD 1420–1500).916 A két, egyidős durvakerámia

(feliratos  tégla,  bordaív)  nyersanyaga  nagy  hasonlóságot  mutat,  mindkető illites-kloritos,

meszes  agyag.917 A  röntgendifrakciós  vizsgálatokat  összefoglaló táblázatban  látható

fázisösszetételi-különbséget  magyarázhatja  az  eltérő funkciót  kiszolgáló technikai  (égetési

hőmérséklet) különbség.

909 III. Függelék, 39, 49. ; IV. Függelék, 56–59. 
910 BENKŐ, Régészeti megjegyzéseks, i. m., 161.
911 I. Függelék, 14–15.; III. Függelék, 39–40, 44.
912 NÉMETH, A székely írás egy..., i. m., 11–13.
913 FERENCZI G., Elmélkedés a régészetrőls, i. m., 182. ; BENKŐ, Módszer és gyakorlats, 179.
914 V. függelék, 61–62.
915 BENKŐ, Régészeti megjegyzéseks, i. m., 163–164.
916 V. függelék, 63–64.
917 I. FÜGGELÉK, 16.; III. Függelék, 40, 43.
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A  Székelyudvarhelyi  Feliratot  más  fogódzó  híján  a  jelek  paleográfai  sajátosságai

alapján a XV–XVI. századra datálták.918 A termolumineszcens kormeghatározás etől jelentősen

eltérő értéket adot: a téglát 1680–1760 közöt égeték ki.919

Vargyas középkori templomának késő gótikus bővítését az építkezés utolsó fázisának,

a  hajó beboltozásának  terminus  ante  quemjével  határozhatjuk meg.  A késő gótikus bővítés

idejével  kapcsolatos,  régészeti-építészetörténeti  megfontolásokon  alapuló  szakirodalmi

feltételezést (XV. század vége, XVI. század eleje)920 megerősíti a régészeti feltárás során felszínre

került  boltozati  bordaív-töredék  termolumineszcens  kormeghatározásának  AD  1490–1550

értéke.921

2.2. Művelődéstörténeti kontextus
A  szakirodalomban  egységesen  legkorábbinak  tartot székely  írásos  feliratok

(Homoródkarácsonyfalva, Vargyas) korai,  xiii. századi datálását az archeometriai vizsgálatok

nem erősíteték még. (Egyaránt szükség lenne a szintén a korai  emlékek közöt emlegetet

Székelydályai  Felirat  archeometriai  feldolgozására,  amire a  bemutatot kutatásban nem volt

módunk.) Az archeometriai vizsgálatok során több esetben tévesnek bizonyultak viszont olyan

érvek,  amelyek  az  emlékek  korai  datálását  kétséget  kizáróan  eldöntheték  volna.  Így  a

Homoródkarácsonyfalvai és a Vargyasi Felirat esetében akkor járunk el helyesen, ha a feliratok

keletkezési idejét tágabb intervallumban jelöljük ki, ahol a terminus post quem a felirathordozó

faragványok  valószínűsítet kialakítása  ( xiii.  század),  a  terminus  ante  quem pedig  azok

másodlagos felhasználása (xv. század vége). Fontos hangsúlyoznunk, hogy nincsen olyan adat,

ami  kizárná,  hogy  a  feliratok  akár  közvetlenül  a  másodlagos  beépítés  előt kerültek  a

felirathordozókra. Nemcsak a Vargyasi és Homoródkarácsonyfalvai Felirat, hanem más korai

emlékek (pl. Székelyderzs, Bágy, Dálnok, Bögöz) esetében is igaz, hogy a keletkezésük vagy a

felirathordozók elhelyezése  a  templomok  xv.  század  végi  –  xvi.  század  eleji,  késő gótikus

átépítésével összefüggésben vagy azzal egy időben történt.

Székelyföld  egész  területén  találhatók  késő  Árpád-kori,  illetve  xiii–xiv.  századi

műrészleteket őrző templomok. Közelmúltbeli régészeti feltárások révén nagy számban váltak

ismerté templommaradványok,  illetve  korábbi  templom létére  utaló,  a  későbbi  építkezések

918 RÁDULY, A székelyudvarhelyis, i. m., 18–20.
919 V. függelék, 65–66.
920 BARTÓK Botond, Leletmentő ásatások a 15–16. századi vargyasi gótikus templomnál (Kovászna megye) = Acta 

1995. Aluta – XIX. Acta Hargitensia II. (A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve), szerk. 
KÓNYA Ádám, szerk., kiad. BOÉR Hunor, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Csíki Székely Múzeum, Székely 
Nemzeti Múzeum, 1996, 145–146. ; BARTÓK, Ruinele bisericilors, i. m., 175–180.

921 V. függelék, 69–70.
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során átvágot Árpád-kori sírok.922 Az új eredmények sem változtatak alapjaiban az Entz Géza

vázolta  képen:  az  Árpád-kori  templomokat  kisméretű  hajó  és  félkör  záródású  szentély

jellemezte,  az egyenesen záródó szentély és a templomtorony nagyon ritka. 923 A  xv. század

második,  és  a  xvi.  század  első  felében  a  középkori  templomok  jelentős,  késő  gótikus

átalakításon  estek  át,  amit  egyházi  és  társadalmi  átalakulások  (liturgikus  változások  és  az

építkezéseket patronáló székely előkelők igényei) befolyásoltak. A késő gótikus átalakítások

nagyjából  egybeesnek a  székelyföldi  templomvárak korai  csoportjának kiépülésével.  Sófalvi

András szerint a xv. század végi építkezések „jól tükrözik az 1493. évi, a teljes Székelyföldön

végigsöprő  oszmán  betörés  hatását,  amelynek  következményeként  nagy  lendületet  vet a

székelyföldi templomok megerődítése”.924 Az erődítéseknek több típusa különíthető el: az ovális

formájú templom körüli  cinteremből (lat.  cemeterium 'temető') kialakult kerítet templomok, a

templomhoz építet homlokzati tornyok, a védelmi tornyos- és/vagy bástyás templomvárak, ill.

a védelmi emeletek.925

Udvarhelyszéken Homoródkarácsonyfalva  késő  román kori,  félköríves  szentélye  az

egyetlen, amely épen fennmaradt, máshol mindenüt átépíteték a korábbi szentélyeket. 926 A

középkori  templom nyugati  homlokzatához  ugyanakkor  zömök tornyot  építetek,  a  torony

építése a gótikus bejárat szemöldökkövén feltüntetet évszám alapján 1496-ban kezdődöt. 927 A

templomtorony a dendrokronológiai vizsgálatok alapján hosszabb ideig épült: a harmadik szint

födémgerendái 1518–1525 körül kivágot fákból készültek.928 A templomot kőkerítés övezi.

Vargyas  elpusztult  középkori  temploma  a  régészeti  feltárások  alapján  a

homoródkarácsonyfalvainál jelentősebb átalakításon eset át. A 12,5 m hosszú és 4,1 m széles

román kori templomot jelentősen kibővíteték, a késő gótikus templom 23 m hosszú és 7 m

széles volt. A 2,4 m * 3,1 m nagyságú nagyjából trapéz formájú román sekrestyét 5,6 m * 3,1 m

nagyságúra  bővíteték,  mellete ossariumot  alakítotak  ki.  A  félköríves,  kívülről  négy

támpillérrel  övezet román apszis  helyet sokszögzáródású apszist  építetek,  az apszis  körül

922 BENKŐ Elek, Középkori templomok = A középkori Székelyföld, I, Bp., MTA BTK Régészeti Intézet, 2012, 97–170. ;
UŐ., Középkori templomok = Székelyföld története, I, szerk. B. E., OBORNI Teréz, Székelyudvarhely, MTA BTK, 
EME, HRM, 2016, 400–408.

923 ENTZ Géza, A középkori székely művészet kérdései, Erdélyi Múzeum, 48(1943)/2, 216–226, (különlenyomat: Ua., 
Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1943 (Erdélyi Tudományos Füzetek, 162)), 4–5.

924 SÓFALVI András, Templomvárak a Székelyföldön  = Székelyföld története, I, szerk. B. E., OBORNI Teréz, 
Székelyudvarhely, MTA BTK, EME, HRM, 2016, 415–439, it: 418–419.

925 GYÖNGYÖSSY János, Székely templomerődök, Székelyudvarhely, magánkiadás, 19931, 8–59. ; GYÖNGYÖSSY János, 
KERNY Terézia, SARUDI Sebestyén József, Székelyföldi vártemplomok, Bp., 1995 (Tájak – Korok – Múzeumok 
Könyvtára, 5), 21–72. ; TÜDŐS S. Kinga, Háromszéki templomvárak: Erdélyi védőrendszerek a XV–XVIII. 
században, Marosvásárhely, Mentor, 2002, 23–31. ; SÓFALVI, Templomváraks, i. m., 417–428.

926 Dávid, i. m., 26–27, 154.
927 ENTZ Géza, Erdély építészete a 14–16. században, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996, 200–201.
928 TÓTH, SÓFALVI, BOTÁR, GRYNAEUS, Udvarhelyszékis. (1.), i. m., 7–8.
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négy, a szentélyrész déli falán négy, az észak- és dél-nyugati oldalon egy-egy támfalat emeltek.

A  templomot  kőfallal  is  körbeveték,  a  nyugati  homlokzatól  4,3  m  távolságra  masszív

alapozású  harangtorony  állt,  ennek  alapozásából  került  elő  a  székely  írásos  feliratos

faragvány.929 A Mihály vagy Mihályi feliratozta követ tehát a késő gótikus munkálatok során

építeték be, a Homoródkarácsonyfalvai Felirathoz hasonlóan fejjel lefelé.

Székelyderzs  erődtemploma  a  művészetörténeti  irodalomban  legtöbbet  emlegetet

udvarhelyszéki műemlék. A templom szintén két szakaszban épült: a déli  fal két kisméretű,

kora gótikus ablaka alapján a templom a xiii–xiv. században, a stílusváltás idejében készült. A

templomhajó hossza 1419-ben, amikor kvalitásos freskója (a Szent Pál-jelenetben elhelyezet, a

megrendelőre és a festőre utaló felirata szerint) elkészült – már a maival lehetet azonos, a

nyugati karzat azonban még hiányozhatot. A többször említet xv. század végi gótikus átépítés

a Petky-család támogatásával  valósulhatot meg,  erre  utal,  hogy a  család címerét  az  ekkor

átépítet és  gótikusan  boltozot szentély  egyik  gyámkövén  is  elhelyezték.  A  szentély

hálóboltozata a homoródszentmártoni (ma: Hargita megye, Románia) és a nagygalambfalvai

(ma: Hargita megye, Románia) mintázatában ismétlődik, a három templom korabeli építkezései

Dávid László szerint kétségtelenül összefüggtek. A hajó hálóboltozata a homoródszentmártoni

hajó- és a farcádi (Hargita megye, Románia) templom szentélyének boltozatával hasonlatos. A

templom szász  mintára  készült  (a  Székelyföldön  egyedülálló930)  védelmi  emelete  a  szentély

átépítésénél,  a  hajó megmagasításánál  és gótikus beboltozásánál  későbbi.931 A védelmi szint

leginkább a Szászsebes (ma: Fehér megye, Románia) melleti Buzd (ma: Fehér megye, Románia)

erődítet templomhoz hasonló, amit 1523-ban fejeztek be, emellet az is a xv. végénél későbbi

építése mellet szól, hogy a fordítot kulcslyuk alakú lőrései könnyebb tűzfegyverek számára

készültek. A templom körüli,  ma négyszög alaprajzú, sarkain és nyugati oldalának közepén

bástyás erődítmény a  xvii. század első felében épült egy 1605-ös támadás hatására, 1661-ben

már jelenlegi végső formájában állhatot. Az erődítmény legrégebbi egysége a kaputorony, ami

a  korábbi,  ovális  cinteremfal  részét  képezhete.932 Ez  utóbbi  feltételezést  a  közelmúltbeli

ásatások (2008, 2012) is megerősíteték, amikor a 0,9 m vastagságú, ovális kőkerítés falrészletei

előkerültek.933

929 BARTÓK Botond, Leletmentő ásatások a 15–16. századi vareasi gótikus templomnál (Kovászna meee) = Acta 
1995. Aluta – XIX. Acta Hargitensia II (A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki 
Múzeum Évkönyve), szerk. KÓNYA Ádám, szerk., kiad. BOÉR Hunor, Sepsiszentgyörgy, T3 Kiadó, 1996, 145–
146. ; UŐ, Ruinele bisericilor romanice şi gotice târzii de la Vârghiş (j. Covasna) = Acta 1996. Aluta – XX. Acta 
Hargitensia III. (A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve), szerk.
KÓNYA Ádám, szerk., kiad. BOÉR Hunor, Sepsiszentgyörgy, T3 Kiadó, 1997, 175–180.

930 ENTZ, Erdély építészete a 14–16. századbans, i. m., 138.
931 Dávid, i. m., 267–279.
932 GYÖNGYÖSSY, i. m., 77–80. ; GYÖNGYÖSSY, KERNY, SARUDI Sebestyén, i. m., 184–195.
933 SÓFALVI, Templomváraks, i. m., 437–438.
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Székelydálya  (ma:  Hargita  megye,  Románia)  a  pápai  tizedjegyzék  tanúsága  szerint

1333-ban már templommal rendelkezet. A módszeres régészeti feltárások előt is biztos volt,

hogy a templom több szakaszban épült.  Középkori történetére nincsenek pontos adatok, az

átépítések (karzat, torony, kerítésfal stb.) és renoválások kora újkori feliratokból ismertek. Az

épület  első  komolyabb  vizsgálata  az  1969–1972  közöti felújítás  során valósult  meg.  Ekkor

bontoták ki a hajó déli oldalán a befalazot, korai gótikus csúcsíves kapukeretet. Dávid László

ezt a hengertagos gótikus kaput kormeghatározónak tekintete, a templomot a XIII–XIV. század

fordulójára  datálta.  Dávid  szerint  a  ma  is  álló,  késő  gótikus  szentélyt  a  XV.  század  végén

alakítoták  ki.  A  szentély  északi  falánál  téglalap  alaprajzú  sekrestye  helyezkedet el,

falmaradványait 1972-ben tárták fel. Szemben a ma kazetás mennyezetű hajóval, a szentélyben

megőrződöt a gótikus boltozat.  A szentélyboltozat  egyik zárókövén,  címerpajzson ábrázolt

kőfaragójegy „Nagyszeben és Brassó (Fekete-templom) XV. századvégi templomai felé utal. It

az  építőmester  személye  kerül  előtérbe,  az  építető  közösséget  a  boltozatfestés  címerei

reprezentálják”. A szentély boltozatcikkelyein nyolc címert festetek meg: Segesvár és Brassó

címerét,  az egyesítet székely címert,  Magyarország Jagelló-kori  valamint  vörös-ezüst sávos

középkori  címerét,  Barlabási  Lénárd  erdélyi  alvajda  címerét,  továbbá  két,  pontosan  nem

azonosítható címert, melyek közül az egyik feltételezhető Szeben városáé. Kormeghatározásra a

Jagelló-kori címer és az alvajda címere alkalmas: „a lombdíszes boltozatfestmény készítésének

idejét az alvajda címere alapján az 1501–1525 közöti időszakra tehetjük”. 934 A '70-es években

végzet felújítás ellenére az épület állaga továbbra is aggasztó maradt. A falképek falkutatással

egybekötöt konzerválására 1991–1992-ben adtak ki megbízást. Az épület régészeti vizsgálata

Jánó Mihály vezetésével 1992-ben indult meg. A régészeti kutatás számos eredményt hozot,

talán  a  legjelentősebb  ezek  közül  a  szentély  korábbi  falainak  feltárása.  A  székelydályai

templom a Székelyföldön ritkább, egyenes záródású szentélytípust képviselte.  A vizsgálatok

során azt is megállapítoták, hogy (feltehetően a sokszögzáródású szentély kialakításával egy

időben)  a  templomhajón  is  dolgoztak,  „[m]egemelték  a  korábbi  falakat,  valamint  két  új,

nagyobb méretű ablakot vágtak a déli  falba. A falmagasítással párhuzamosan megemelték a

támpilléreket a négy sarkon, és talán ekkor építeték a négy újabb támpillért a hajófalakhoz.” 935

A Székelydályai Felirat első szakaszát 1993-ben ismerték meg a hajó déli falának külső felén. A

feltáró  és  konzerváló  munkálatok  1994-es  megtorpanása  után Kovács  András  irányításával

934 Dávid, i. m., 259–266, it: 265. Az egyenes záródású szentély lebontását és a (részben annak anyagából emelt) 
késő gótikus szentély építését Daniela Marcu a szentélyben talált érmemelléklet alapján az 1445–1446 körüli 
évekre tete, ld. Daniela MARCU, Biserica reformatǎ de la Daia, jud. Harghita ;;;: Cercetǎri arheologice, Studii și 
Cercetări de Istorie Veche și Arheologie, 49(1998)/2, 157–180, it: 167–168, 179.

935 JÁNÓ Mihály, A székelydályai református templom kutatása, Műemlékvédelmi Szemle, 3(1993)/1, 25–46, it: 37, 
39.
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folytatódtak a  vizsgálatok.  Az  1993-ban csak  részben feltárt  Székelydályai  Feliratot  Kovács

András felkérésére Benkő Elek tanulmányozta, Demeter Istvánnal 1995. július 27–29. közöt

bontoták  ki  a  jelsor  még  vakolat-  és  meszelésrétegek  alat megbújó  részeit.  Észrevételeik

szerint a felirat keletkezésének terminus post quemje a korai gótikus kapu kialakítása, melynek

két oldalán helyezkedik el, terminus ante quemje a hajó falához utólagosan építet támpillérek

kidolgozása.  Benkő  arra  is  felhívja  a  fgyelmet,  hogy  a  támpilléreket  nem  kötöték  be  a

templom falába,  egyszerűen a vakolt  felszínhez építeték őket.  Benkő feltételezése szerint a

felirat  a  templom  kifestésével  egy  időben  keletkezhetet: „Talán  nem  járunk  messze  az

igazságtól,  ha feltételezzük,  hogy feliratunk a  templom  XIV.  századi  vagy a  XIV/XV.  század

fordulójára  keltezhető  kifestésekor  keletkezhetet. Fontos  párhuzam,  hogy  a  templomhajó

északi, külső oldalán feltárt, e korból származó falképek éppúgy  »befutnak«  a késő gótikus

pillérek mögé, mint a déli fal rovásírásos felirata.”936 Ferenczi Géza a Székelydályai Feliratot a

jelek  alakja  alapján a  XV.  század  első  felére  vagy derekára  keltezte  és  úgy gondolta,  ezen

elképzelését megerősíti, hogy „a  »teljes« rovásszöveg a csúcsíves támpillér alat folytatódik”.

Megjegyezte  ugyanakkor,  hogy  „a  támpillérek  szabatosabb  keltezése,  sajnos  (ma  még)

lehetetlen. Annyi biztos, hogy a 15. század végén illeszteték a templom falaihoz”.937 Valószínű,

hogy a Székelydályai Felirat keletkezése kapcsolatban áll a templom valamelyik átalakításával,

a kérdés csupán az, hogy melyikkel. Az emlék archeometriai vizsgálata különösen indokolt.

Az udvarhelyszéki  Bágy (ma: Hargita megye,  Románia)  kis  méretű,  ma református

temploma  a  xv–xvi.  század  fordulóján  készült,  épülete  korábbi  a  település  első,  1566-os

okleveles említésénél. Dávid László szerint ma fellelhető részletei (poligonális záródású apszis,

csúcsíves  ablakok,  szamárhátíves  szentségtartó  fülke  és  a  sekrestyeajtó  szemöldökgyámos

kerete stb.) egységes építésre utalnak, annak ellenére is, hogy a templombelsőt átépíteték és a

nyugati  homlokzathoz  torony  került  1804-ben.938 Ezzel  szemben  a  templomban  végzet

régészeti  feltárás  arra  kínál  példát,  hogy  a  kutatás  feltárhat  román  kori  előzményt  olyan

templomban  is,  amely  sem  korai  okleveles  forrásokban  (így  a  1332–1337  közöti pápai

tizedjegyzékben) nem szerepel,  sem a napjainkban szabadon hozzáférhető műrészletek nem

árulkodnak korábbi épület létéről. A feltárt félkör záródású szentély az Árpád-koriak sorába

illeszkedik.939 A székely írásos faragvány Benkő Elek megfgyelése szerint „a helyi késő gótika

936 BENKŐ Elek, A székely rovásírás korais, i. m., 75–77, it: 77.
937 FERENCZI G., Székely rovásírásoss,  i. m., 19.
938 Dávid, i. m., 60–65.
939 András SÓFALVI, Andrea DEMJÉN, Zsolt NYÁRÁDI, Cercetarea bisericilor medievale din scaunul Odorhei (jud. 

Harghita) = Arheologia Medievală, VII, ed. Adrian Andrei RUSU, Cluj Napoca, 2008, 79–97, it: 91–92, 117. Vö. 
BENKŐ Elek, Falu, mezőváros és gazdálkodás = Székelyföld története, I, szerk. B. E., OBORNI Teréz, 
Székelyudvarhely, MTA BTK, EME, HRM, 2016, 234–292, it: 234. ; UŐ, Középkori templomok, i. m., 401. ; HEGYI
Géza, Az eeházszervezet kialakulása = Székelyföld története, I, szerk. BENKŐ Elek, OBORNI Teréz, 

205



jellegzetes  andezit  anyagából”  készült,  a  gondosan  faragot kváderkövön  a  szöveg  „nem

bekarcolt,  hanem vésővel,  biztos kézzel,  mélyen bevéset” jelekből  áll.  A feliratot – „Orbán

Benedek csinálta” – Benkő egy kőfaragónak tulajdonítja, azt pedig, hogy fejjel lefelé került

beépítésre,  azzal  magyarázza,  hogy társai  nyilvánvalóan írástudatlanok voltak.940 A feliratos

faragvány  és  kontextusának  anyagvizsgálata  szükséges  ahhoz,  hogy  Benkő hipotézise  felől

tisztán láthassunk.  A kérdés  vizsgálata  azért  is  kiemelkedően fontos,  mert  újabb tényszerű

adatal  szolgálhat  amellet, hogy  a  xv.  század  végén,  xvi.  század  elején  a  késő  gótikus

építkezések kőfaragói közöt voltak, akik székely írásos mesterfeliratot hagytak maguk után.

Az  pedig,  hogy  a  késő  gótikus  átépítéssel  azonos  korú  feliratos  faragványt  fejjel  lefelé

illeszteték be,  különösen fontos,  hiszen mind a Homoródkarácsonyfalvai,  mind a Vargyasi

Felirat  esetében, amelyeket  szintén fejjel  lefelé  helyeztek el,  gyengíti  e  beépítési  módnak a

felirat régisége melleti érvként való értékesítését.

Dálnok középkori templomát a xvi. század elején, 1526 előt építeték át, alaprajza az

egybehangzó vélemények szerint Erdély szerte szokatlan. Az átépítéssel párhuzamosan vagy

röviddel utána ovális alaprajzú, kaputoronnyal megerősítet, 8 m magas várfallal veték körbe

az  egyházat,  az  idővel  pusztulásnak  indult  erődítést  1912–1914  közöt lebontoták. 941 A

templom mégsem szokatlan alaprajzi megoldása miat nevezetes, hanem a benne szerencsésen

megőrződöt gótikus építési felirat miat. Az 1977-es földrengés utáni tatarozás során előkerült

késő gótikus részletek arról árulkodnak, hogy a mai lapos mennyezet helyén korábban gótikus

hálóboltozat volt, a boltszakaszok közöti íves mezőkre a boltozat elkészültét követően festeték

meg az építkezésről meglepő részletességgel beszámoló latin nyelvű, gótikus minuszkulával írt

feliratot: „an[n]o do[min]i mill[e]si[m]o | qui[n]gentesimo | vigesimo sexto | tectura et testudo

au / le diue Chate/rine | incepta edi[fca?]ta et f[ni]ta / per magistru[m] | ...omelhum lapicidam

/  …  8°  Kale[n]dys  octobris”.  A  keltezés  Benkő  Elek  tolmácsolásában:  „Az  Úr  1526-ik

esztendejében  Szent  Katalin  templomának fedele  és  boltozata  megkezdetet, felépítetet és

befejeztetet Omelh[n?]  vezető kőműves által,  szeptember  24-én”.  Az építési  felirat  további

különlegessége,  hogy  az  első  mező  felirata  székely  írással  készült,  kissé  eltérő  betűmérete

ellenére az építési felirat szerves részének tekinthető.942 Benkőtől eltérően, aki szerint az építési

feliratokat egyazon vakolatrétegre készíteték, Tüdős S. Kinga úgy véli, a székely írásos felirat a

Székelyudvarhely, MTA BTK, EME, HRM, 2016, 370–387, it: 378.
940 Benkő Elek, A székely írás emlékei = Székelyföld története, i, szerk. B. E., Oborni Teréz, Székelyudvarhely, 

MTA BTK, EME, HRM, 2016, 475–486, it: 484.
941 Gyöngyössy, Kerny, Sarudi Sebestyén, i. m., 113–116. ; Tüdős S., i. m., 95–98. ; Barabás Hajnalka, A 

dálnoki református templom = Acta Siculica (A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve), szerk. Barti Levente, Boér
Hunor, Csáki Árpád, Kinda István, Kocs Irén, Méder Lóránt László, Szaló Réka, Szőcsné Gazda Enikő, 
Vargha Mihály, Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, 2007, 319–353.

942 Benkő Elek, Középkori feliratok Dálnokon, Korunk, 1981/2, 138—145, it: 143.
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renoválás során előkerült három vakolatréteg közül a legkorábbi, román kori vakolatrétegre

készült. Különbségként emeli ki, hogy míg a minuszkulával írt latin feliratot mondatszalagon

ábrázolták, addig a székely írásos jeleket csak szabálytalan vonalak keretezik. A feltehetően a

boltcikkelyek geometriájával indokolt szokatlan olvasásirány, miszerint lentről fölfelé halad a

szöveg, Tüdős szerint is egyezik.943 A feliratban megnevezet kőfaragómester (magister lapicida)

neve  bizonytalan,  az  accusativusban  álló  nevet  „Omelhumnak,  esetleg  Omelhn[u]mnak”

olvashatjuk.  Benkő  ezeket  „a  késő  középkorból  ismert  Omen,  Omlen,  Omelen  szász

családnevek”-kel rokonítja, a régész a komoly szaktudást igénylő boltozást ezért részben vagy

egészben  szász  mesternek  tulajdonítja.  A  Kézdialbis  (ma:  Kovászna  megye,  Románia)

templomában 1980-ban kivitelezet felújítás során előkerült hasonló proflú bordatöredékek és

a boltozatok indításának egyező okkersárga festése alapján Benkő szerint bizonyos,  hogy a

dálnoki munkacsoport dolgozot a szomszédos településen is.944

A Dálnoki Felirat jelentősége abban áll, hogy a vele összefüggő latin szöveggel együt

a legkorábbi ránk maradt, az építkezés idejét és az építő mester nevét megőrző építési felirat. A

Tüdős  S.  Kinga  ismertete háromszéki  adatok  a  következő  századokban  sem  sokkal

bőségesebbek,  a  rákövetkező példa 1651-ből  való,  amikor  is  a bodoki  templom átépítésénél

dolgozó Zilai Stephanus kőfaragó nevét örökíteték meg a nyugati bejárat melleti falmezőben

elhelyezet kőtáblán. 945 A dálnokinál korábbi adatra Benkő Elek hívja fel a fgyelmet: a csak

másolatban  megmaradt  Csíkszentmihályi/Csíkszentmiklósi  Felirat  a  szöveg  belső  datálása

szerint 1501-ben készült, öt mester, köztük egy kovács nevét tartalmazza székely írással.946

A mestereket is megnevező építési feliratokat közel kétszáz év választja el a történelmi

Magyarország legrégebbi építési feliratától.  A legkorábbi ismert építési feliratok 1290-ből és

1299-ből  származnak,  Aranyosgerend  (ma:  Kolozs  megye,  Románia)  középkori,  jelenleg

református használatban lévő templomában találhatók, „nemcsak az építkezés idejét rögzítik,

hanem a templom védőszentjét, Erzsébetet, akkori papját,  Istvánt és az építetőket,  Gerendi

Sault,  Pétert  és  ennek  fát,  Miklóst  is  megnevezik”.947 Hasonló  székelyföldi  felirat  csak

másolatban maradt meg az aranyosszéki Bágyon (ma: Kolozs megye, Románia) templomából, a

943 Tüdős S., i. m., 96–97.
944 Benkő, Középkori feliratoks, i. m., 142–143, 145. A kőfaragót mint „feltehetően barcasági német” mestert 

említi: UŐ, A „székely írás”s, i. m., 58.
945 Tüdős S., i. m., 59–60.
946 Benkő, A „székely írás”s, i. m., 58. ; Uő, A székely íráss, i. m., 485.
947 Entz Géza, Erdély építészete a 11–13. században, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1994, 52, 96. A 

feliratok szövege: ISTAM CAMERAM EDIFICAVIT STEPHAS SACERDOS ANNO D' M° CC° XC° (1290). 
ANNO DNI M° CC° XC° NONO SAVLVS ARCHDOIACO[NUS] DE TORDA PETRVS COMES FILII SASONIS 
NICOLA[VS] FILIUS E[IUS]DEM P EDIFICAVERVT ECCAM IN HONORE BEATE ELIZABETH (1299). Ld. 
Entz, Középkori építészetünk munkaszervezetének kérdéséhez, Archeológiai Értesítő, 79(1952)/1, 146–149.
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Szentháromság  tiszteletére  szentelt  templom  Gergely  pap  idején,  1338-ban  kivitelezet

építéséről  tudósít.  A  bágyoni  építési  felirat  kivételével,  ahogy  Benkő  Elek  fogalmaz,  az

aranyosgerendihez  hasonló  „feliratok vagy okleveles  források a  13–14.  századi  székelyföldi

templomokhoz nem kapcsolódnak”.948

Amint Dávid László hangsúlyozta, a középkori műemlékek, különösen a székelyföldi

műemlékek „építőinek kilétére, az építő együtesek összetételére, a megrendelés formáira, az

alkalmazot tervek eredetére, a szaktudást nem igénylő munkák végzésére nézve ismereteink

egyelőre  nagyon  hiányosak”.  Ezért  nagyon  fontos  a  kőfaragók  kézjegyeinek,  a

mesterjegyeknek  és  az  emlékek  közöti kapcsolatoknak  a  vizsgálata. 949 A  kőfaragójegyek  a

kváderépítkezések és  a  kőfaragások elszámolásának megkönnyítésére  jötek szokásba a  XII.

századtól:  a  kőfaragó  az  általa  elkészítet köveket  jellel  láta el,  ami  alapján az  elszámolás

történt.  A  kőfaragójegyek  ezért  eleinte,  vagyis  a  XII–XIII.  században  nem  mester-  vagy

művészjegyek. Mivel a „külső szakmunkások igénybevételét nagyszabású, fnomabb minőséget

kívánó munkák követelik meg”, a kőfaragójegyek a „szerényebb kivitelű falusi építkezéseknél”

hiányoznak,  viszont  feltételezhető meglétük a  művészi  központokban és  minden magasabb

színvonalú, nagyobb építkezésnél. A gyulafehérvári székesegyházból például a román kortól

ismertek.950 Kőfaragójegyek,  ha  nem is  nagy,  de  az  építési  feliratokat  meghaladó  számban

maradtak  fenn  Székelyföldön.  Székelydályán  és  Homoródjánosfalván  (ma:  Brassó  megye,

Románia)  kitüntetet felületeken  helyeztek  el  kőfaragójegyeket:  előbbi  esetében  a  szentély

bordás keresztboltozatának egyik záróköve formáz késő gótikus pajzson mesterjegyet (ráadásul

a  másik  zárókő  címerpajzsa  üres),  utóbbinál  a  szentély  hálóboltozatának  ötödik,  rozetás

címerpajzsának  szélén  látható  egy.951 Az  építési  feliratáról  híres  dálnoki  templom  három

gótikus kapuja közül ketőn, az elfalazot csúcsíves déli kapu csúcsában és az elfalazot egyenes

záródású  északi  kapuján  homlokívének  közepén,  vagyis  feltűnő  helyeken  egyazon

kőfaragójegy  található  meg.952 Az  udvarhelyszéki  Küsmöd  (ma:  Hargita  megye,  Románia)

948 Benkő Elek, Középkori templomok = A középkori Székelyföld, i, Bp., MTA BTK Régészeti Intézet, 2012, 97–170, 
it: 126. ; Uő, Középkori templomok = Székelyföld története, i, i. m., 400–408, it: 405.

949 Dávid, i. m., 36.
950 Entz Géza, A eulafehérvári székeseeház, Bp., Akadémiai, 1958, 102–106. ; HALMOS Balázs, MARÓTZY Kata, 

Kőfaragó jelek a eulafehérvári Szent Mihály székeseeház déli tornyán, Architectura Hungariae, 9(2010)/4. 
Hálózati kiadás, elérhetősége: htp://arch.et.bme.hu/arch_old/hu/fooldal?id=22 ; SARKADI Márton, „s folytatva 
magát a régi művet” ;;;: Tanulmányok a eulafehérvári székeseeház és püspöki palota történetéből, Bp., Teleki 
László Alapítvány, 2010. A székesegyház közelmúltbeli régészeti kutatásáról és az épület felújítási 
munkálatairól ld. UŐ, A eulafehérvári székeseeház és érseki palota 1999–2002 közöt végzet helyreállítási 
munkálatainak tanulságai, Műemlékvédelmi Szemle, 13(2003)/1, 43–89. ; Daniela Marcu ISTRATE, A 
eulafehérvári római katolikus székeseeház és püspöki palota régészeti kutatása (2000–2002), Bp., Teleki László 
Alapítvány, 2008.

951 Dávid, i. m., 36, 262, 146–147.
952 Barabás, i. m., 319–321, 341–342. ; Tüdős S., i. m., 95–96.
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református temploma késő gótikus támpillérjein hét helyen található kőfaragójel: egy a nyugati

homlokzat északnyugati  támja vízvetőjének homlokélén,  ennek fordítotja a déli  homlokzat

diadalívvel egy vonalban álló támpillérén, további öt pedig a szentély támpillérjei alsó vagy

felső vízvetőinek élén.953 A székelykeresztúri (ma: Hargita megye, Románia) római katolikus

templom toronyalapja mellől a kis gamma betűhöz hasonló jeggyel jelölt kváderkő került elő.954

Az előbb ismertetet székelyföldi kőfaragójegyek (a székelykeresztúri mesterjegyes kváderkő

kivételével, melyről Dávid nem közölt részletesebb leírást) mind a késő gótikus átépítésekhez

kötődnek.

A Homoródkarácsonyfalvai és a Vargyasi Felirat a  xiii.  században nemcsak székely

írásos,  de  latin  betűs  párhuzam  nélkül  állna.  A  feliratok  xiii.  századi  keletkezése  esetén

valamivel idősebbek vagy nagyjából  egyidősek lennének a legkorábbi ismert magyarországi

építési feliratokkal, amelyek azonban a kivitelezőkről hallgatnak. A székely írásos emlékek a

legkorábbi, a kivitelezőket is megnevező építési feliratot, ha a xiii. században készültek volna,

több, mint két évszázaddal előznék meg.

A Homoródkarácsonyfalvai  és a Vargyasi  Felirat  xv.  század végi,  xvi.  század eleji,

vagyis a késő gótikus építkezéseken történt felhasználással egyidejű keletkezése ugyanakkor

jól illeszkedne az immár kőfaragójeleket is használó székelyföldi mesterek közegébe és a késő

gótikus  átépítésekkel  összefüggésben  születet székely  írásos  feliratok  (Székelyderzs,

Csíkszentmihály/Csíkszentmiklós, Bágy, Dálnok) sorába.

A  művész  helyzete,  amint  az  előbbi  példákon  is  látszik,  a  középkorban  jelentős

változásokon ment keresztül. A feudalizmus korai szakaszában a megrendelő és a létrejöt mű

volt fontos, a kivitelező lényegében névtelen mesterember. A gazdasági és társadalmi rendből

következő világnézet a „műalkotás létrejötének indítékát és végeredményét tekinti elsődleges,

igazi  értéknek[,  …]  a  kivitelező  személye  hátérbe  szorul,  megnevezése  mellékessé,  szinte

értelmetlenné válik”.  Ehhez járul,  hogy az alkotómunka többnyire közösségi  keretek közöt

zajlik, a művész „nem egyedül, hanem valamilyen primitív közösségben” dolgozik.955

Amint bizonyos helységnevek is türközik, az Árpád-kor elején a királyi szolgálónépek

építészeti tevékenységet is folytatak. A román stílus megjelenése, a nagy királyi és püspöki

953 Dávid, i. m., 187–194. A kőfaragójegyek rajzait ld. Uo., 190.
954 Uo., 283–284.
955 Entz Géza, Művészek és mesterek az erdélyi gótikában = Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik 

évfordulójára, szerk. Bodor András, Cselényi Béla, Jancsó Elemér, Jakó Zsigmond, Bukarest, Tudományos 
Könyvkiadó, 1957 (A Bolyai Tudományegyetem kiadványai), 249–264, it: 249.
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építkezések  már  szervezetebb  munkavégzést  követeltek,  ekkor  alakultak  ki  az  első

építőműhelyek. Az építőműhelyek a mester vezetésével működtek, a fő kérdéseket azonban az

építető határozta meg. A műhely eleinte szerzetesekből állt és hozzájuk közel álló laikusokkal

egészült  ki,  míg  a  világi  mesteremberek  idővel  túlsúlyra  jutotak  bennük.956 A  középkori

magyar építőművészet jellegzetes szervezetének az építőműhelyek tekinthetők.957

A  késő  középkorra  az  egyre  nagyobb  szabású  építkezési  vállalkozások  az

építőpáholyok  megjelenéséhez  vezetek.  Az  építőpáholyok  a  műhelyeknél  strukturáltabb

szervezetel működtek, különvált a gazdasági-adminisztratív és a műszaki-technikai vezetés,

valamint – a műhelyekkel szemben – a nagy építkezések befejeztével a páholy nem oszlot fel.

Az  építőpáholyok  a  német  területekre  jellemző  szervezetek,  az  1459-es  regensburgi

tanácskozáson  a  páholyokat  területi  alapon  valamelyik  főpáholy  (Strassburg,  Bern-Zürich,

Köln, Bécs) felügyelete alá rendelték. Határozatukkal Nyugat-Magyarországot például a bécsi

Stephanskirche  építőpáholyának  ellenőrzése  alá  szándékozták  vonni.958 Zsigmond  király

pozsonyi  várépítkezésének  fennmaradt  1434-es  számadását  elemezve  Szűcs  Jenő  arra  a

következtetésre  jutot, hogy bécsi  páholynál  háromszor,  a  prágai  építőműhelynél  valamivel

nagyobb  pozsonyi  építőműhely  „belső  szerkezetében,  egész  működésében  lényegében

megegyezet azokkal – a szó szoros értelmében európai nívón állt”. Szűcs Jenő szerint a forrás

alapján teljesen kizárható, hogy a pozsonyi építőműhely a bécsi főpáholy fliája let volna, „a

munkaszervezet  önálló  királyi  építőműhely”,  a  strukturális  hasonlóságot  a  feladatok

nagyságrendje közöti hasonlóság okozza. A politikailag szétagolt, páholyokba szerveződöt

német  területekkel  szemben  a  magyarországi  királyi  építkezések  jellegükben  inkább  a

franciaországiakhoz állnak közel, ahol a „királyi építőműhelyek játszotak vezető szerepet az

építészetben”.959

A céh (lat. ceha, confraternitas, ném. Zech, Zunf) az egy településen lakó, azonos vagy

hasonló  szakmát  űző  iparosok  gazdasági-érdekvédelmi  tömörülése,  e  testületek  Nyugat-

Európában jelentek meg a  xi–xii.  század fordulóján.  Magyarországon az  első  céhek a  xiv.

században  a  betelepült  szászokkal  és  olaszokkal  tűntek  fel  Erdélyben  és  a  Szepességben.

Elnevezéseik eleinte bizonytalanok, a szervezetet vagy a szakma neve szerinti céhnek, vagy a

956 Kelényi György, Építési szervezet = Maear Művelődéstörténeti Lexikon, ii, főszerk. Kőszeghy Péter, Bp., 
Balassi, 2004, 342–345, it: 342. ; Császár László, Építőmesterség a maear múltban, Bp., Építésügyi 
Tájékoztatási Központ, 1986, 94.

957 [Vidákovitsné Dr.] Szinnyai Katalin, Építőműhelyek = A maear építőmesterség történetének 
kisenciklopédiája, főszerk. Császár László, Bp., Építésügyi Tájékoztatási Központ, 1992, 64–69.

958 Kelényi, i. m., 342. ; Császár, i. m., 95–97.
959 Szűcs Jenő, A középkori építészet munkaszervezetének kérdéséhez, Budapest Régiségei, 18(1958), 313–362, it: 

336, 331.
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szakma védőszentje után confraternitasnak nevezték.960 Az első hiteles erdélyi céhlevél 1376-

ból  való,  a Szebenben, Segesvárot, Szászsebesen és Szászvároson működő,  összesen 19 céh

számára adot szabályzatot a szászok hét széke. 961 Kőfaragócéh Magyarországon először csak a

xv. század végén adatolható: 1481-ben és 1491-ben oklevél tanúskodik arról, hogy a „Cecha

Architectorum  (illetve  Carpentariorum)  et  Lapicidarum”  néven  Budán  kőfaragó-  és

kőművescéh működöt. Nagyjából ezzel egy időben, 1482-ben terjedelmes néven („laudabilis

universitas  Magistralis  Carpentariorum,  Lapicidarum,  Lapidum  fractorum,  Rotiparum,

Scriniiparorum  et  Doliatorum”)  feltehetően  a  pesti  céhről  szól  feljegyzés.962 Erdélyben  a

kolozsvári magistratus állítot ki először kőfaragók részére céhlevelet 1525. december 20-án, a

benne foglalt négy főszemély Nicolaus Zechy, Iacobus Olaz, Georgius Wywary és Ambrosius

Fekete. Zechy-Szécsi és Wywary-Ujváry magyarok, Iacobus Olaz itáliai származású kolozsvári

polgár,  aki  vagy  a  xv.  század  derekán  megtelepedet olaszok  leszármazotja  volt,  vagy

valamelyik humanista központ (Buda, Várad, Gyulafehérvár) felől érkezet a városba. Magyaros

neve  ellenére  Fekete  valószínűleg  a  szászokat  képviselte,  amint  arról,  hogy  a  céhmesterek

közöt egy legyen szász, a későbbiekben céhszabály rendelkezik. 963 Az első céhlevélre és az azt

kezdeményező Zechy Miklósra a fennmaradt, a kolozsvári magistratus által 1589-ban kiadot és

megerősítet céhszabályzat hivatkozik. A dokumentum ezek szerint addigra elrongyolt állapotú

és elavult volt. Ez utóbbival Balogh Jolán szerint azokra az egyházi előírásokra utaltak, amiket

a reformáció után nem tudtak vállalni.964

Az 1434-es pozsonyi  számadáskönyv „alkalmas az építési  szervezet egészen pontos

rekonstruálására,  a  munkáslétszám,  belső  tagozódás,  bérviszonyok  számszerű

feldolgozására”.965 Az  1589-ben  megújítot, terjedelmes  kolozsvári  céhlevél  „igen  átgondolt,

minden kérdés – legyen az szervezeti vagy mesterségbeli” – világosan kifejtésre került benne.966

Két forrás is kínálkozik tehát, amiből  alaposabban megismerhetjük és összehasonlíthatjuk a

késő középkori – kora újkori Magyarország építőszervezeteit.

960 Nagybákay Péter, Céh = Maear Művelődéstörténeti Lexikon, ii, főszerk. Kőszeghy Péter, Bp., Balassi, 2004, 16–
19, it: 16–17.

961 Az oklevél alapján az említet városokban a következő iparosok szerveződtek céhbe: a mészárosok, a pékek, a 
tímárok, a szűcsök, a vargák, a kesztyűsök, a késesek, a szabók, a kalaposok, a kötélverők, a takácsok, a 
kádárok, a fazekasok, az íjgyártók, illetve e mesterségek különböző változataiból is alakultak céhek ld. 
Kovách Géza, Binder Pál vál., bev., jegyz., A céhes élet Erdélyben, Bukarest, Kriterion, 1981, 9. A 1376-ban kelt
oklevél magyar fordítását ld. Uo., 57–65.

962 Balogh Jolán, Kolozsvári kőfaragó műhelyek: xvi. század, Bp., MTA Művészetörténeti Kutató Csoport, 1985, 
10.

963 Uo., 26.
964 Uo., 30.
965 Szűcs, A középkori építészets, i. m., 315.
966 Balogh, Kolozsváris, i. m., 30.
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A pozsonyi építőműhely az általános európai gyakorlat szerint két részből tevődöt

össze.  Az  adminisztratív-gazdasági  irányítás  feje  a  director  laborum ('a  munka  igazgatója',

Rozgonyi György pozsonyi főispán). A konkrét adminisztratív teendőket a sollicitator laborum

('a  munka  szorgalmazója',  az  egyetemet  járt  Berényi  Kakas  János  magister)  láta el,  az

építőmesterét jelentősen meghaladó évi 150 aranyforint fzetésért. Az adminisztrációt  scriptor

(it 'jegyző',  János vagy András literatus) végezte,  ő a számadást lejegyző kéz. Mellete két

további hivatalnok, egy (feltehetően a számadásokért és bérfzetésekért felelős)  dicator és egy

alacsonyabb  beosztású  (feltehetően  a  beszerzésekért  és  a  munka  ellenőrzéséért  felelős)

sollicitator dolgozot. A jegyző és a hivatalnokok bérezése a kőfaragólegényekével volt azonos.

Az adminisztratív munkákat további három segéd (hütenknecht) és egy inas (juvenis) segítete.

A technikai és művészeti irányítás a directorral inkább mellé-, mintsem alárendelt viszonyban

álló  építőmester  (architector,  constructor,  magister operis  vagy Baumeister)  felelőssége,

Pozsonyban a feladatot  magister lapicidarum illetve  des Kaysers obrister pawmaister (ném. 'a

császár főépítésze') címmel Erlingi Konrád láta el évi kb. 100 aranyforint fzetésért. Helyetesei

a pallérok (pallerius), akik a nagyobb munkacsoportok, a kőfaragók, a kőtörők és az ácsok élén

álltak, szám szerint hárman. A kőfaragó (lapicida) csoportot az évszak szerint ingadozó számú

32–40  kőfaragólegény  alkota,  a  munkát  (többnyire  közvetlenül)  az  építésvezető

kőfaragómester  személyesen  irányítota.  A  kőtörő  (fractor  lapidum)  csoport  Prokop

kőtörőmester vezetése alat dolgozot, 28–42 fő közöti létszámban. Kisebb létszámú volt az ács

(carpentarius)  munkacsoport,  a  6–13 ácslegény János ácsmester utasításait  követe. Ennél  is

kevesebb, mindössze 4 legény dolgozot a  kovácsmester (faber)  mellet. Állandó alkalmazot

volt még egy kádármester (doleator) és egy kötélverő (funifex), akik az építkezéshez szükséges

eszközöket  készíteték  és  javítoták.  A  számadásban  felbukkan  még  egy  festő,  Miklós,  aki

valószínűleg  Teginger  Miklós  pozsonyi  festővel  azonos.  Említésre  méltó,  hogy  kőműves

(murator) egyetlen ízben sem szerepel a számadásban. Szűcs Jenő ezt azzal magyarázta, hogy a

„két mesterség szoros rokonsága miat az elnevezésben nem tetek különbséget a kőfaragók és

kőművesek közt”, amit az is igazol, hogy a forrásban „öt kőfaragólegénnyel is találkozunk, aki

falazó munkát (muratio) végzet”.967

A kolozsvári céhlevél már az oklevél bevezetésében deklarálja, hogy a céhet (societas)

kétféle mester alkotja: lapicidák és murariusok. A lapicidák a kő megmunkálásához értenek, de

építhetnek falat is. A murarius a kövek faragásához nem értenek („fabricationem Lapidum sunt

ignari et non perfecti”), csak a falak és boltozatok építéséhez. A kőfaragás magasabbrendűségét

hangsúlyozták,  a  3.  articulus  szerint  a  murariusé  „ars  inferior”,  vagyis  'alacsonyabb  rendű

967 Szűcs, A középkori építészets, i. m., 322–324. A munkaszervezet összefoglaló táblázata és ábrája: Uo., 328.
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mesterség'. A céhlevél részletesen szabályozza a képzési folyamatot, a kőfaragók és kőművesek

képzési ideje is különbözöt: a lapicida mesterséget 5 évig kellet tanulni a mesternél, hacsak a

növendék apja nem volt maga is lapicida, úgy csak 4 esztendeig, míg a kőművesinasok csak 3

évig tanultak. A lapicidáknak a 12. articulus szerint két mesterremeket is be kellet mutatniuk,

hogy a céhbe felvételt nyerhessenek, előbb egy kannelúrás pilaszterrel keretezet ajtót kellet

készíteniük,  majd  mesterüknél  dolgozva  keresztboltozatos  helyiséget  kellet megépíteniük,

bizonyságot téve arról is, hogy a műszaki rajzban is jártasak. Feltűnő, hogy a 12. articulus a

kőművesek mesterremekéről  nem ejt szót,  de a 16. articulus szerint a murariusok ajtókeret

készítésére  nem  kötelezhetők,  tanultságuk  próbája  a  boltozás.  Ha  a  céh  mesterei  a

mesterremeket  elfogadták,  a  lapicidát  ünnepélyesen  felveték  a  céhbe  és  átadták  neki  a

mesterjelvényt (signum magistrale), ezt követően a 14. articulus szerint az új tag megvendégelte

a céh összes mesterét. A mesterjegy kérdését igen komolyan veték, a 43. articulus 25 dénár

(vagyis kb. egy napi bérnek megfelelő) bírságot ró ki arra a mesterre, aki nyilvános gyűlésen

nem  tudja  lerajzolni  a  mesterjelvényét.968 A  mesterjegy  jelentőségét  mutatja  az  is,  hogy

nemcsak megrendelésre készült faragványokon szerepel, hanem feltűnhet a mester sírkövén is.

A  legjelentősebb  ezek  közül  Seres  János  (1530  k.  –  1579)  jeles  szobrász-kőfaragó  mester

(„insignis  sculptor”)  sírköve,  ahol  faragványokról  is  jól  adatolható,  magyaros  sorrendű

monogramjával kiegészítet mesterjegyét címerpajzson ábrázolták.969

A  xiv–xv.  század  magyarországi  építkezésein,  köztük  a  legnagyobb  szabású

építkezéseken  is,  a  falazot szerkezetek  jelentősége  meghaladja  a  kőfaragómunkákét.  Az

épületek  „alapvetően  a  törtkő-  vagy  téglafalazatok  statikájára  épülnek”,  a  kőfaragványok

alárendelt  szerepben,  tagozatként  (mint  falsarkok,  támpillérek  kváderkövei,  nyílások

keretezései,  belső  faltagolás  vagy  pillérrendszer  elemei,  boltozati  bordák)  kerültek

felhasználásra.  A  kőfaragómunka a  xiv.  század  második  felében kezd  fokozotabb  szerepet

játszani, a xv. század folyamán részesedése erősen terjedt. A folyamat háterében Marosi Ernő

szerint a „városokban megjelenő, páholyszervezeten kívül álló, képzet kőfaragók” állhatak.

Bár létszámuk még nem igényelte, hogy a verseny kizárására céhbe tömörüljenek, „az általuk

képviselt  kapacitás  így  sem  lehetet lebecsülendő”.  Marosi  a  városi  kőfaragók  vállalkozási

lehetőségeit István kassai városi építőmester példáján mutatja be, aki a városi épületek építése

és  felújítása  mellet számos  más  megbízáson  dolgozot. Gazdaságos  munkamódszere  és  jó

tervezési képessége mellet ezt egy kedvező bányatulajdon vagy bányabérlet tete lehetővé. Az

968 Balogh, Kolozsváris, i. m., 30–35.
969 Uo., 51, 80–82. A sírkő fényképhasonmását ld. Uo., 185. kép
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1477-ben  elnyert  bártfai  megbízás  teljesítésével  kapcsolatban  egy  1481-ben  kelt  levél  arról

tanúskodik,  hogy  István  mester  a  boltozat  bordáit  Göncön  faragta,  onnan  szállítoták  az

építkezésre a kész elemeket. Ennek a munkamódszernek a „késő gótikus építészet egyébként is

kedvezet[, …] hiszen legnagyobb szabású alkotásain szerkezeti szerepében újra hátérbe szorul

és dekoratív szerephez jut a kőfaragómunka”. Az előregyártot elemek széleskörű elterjedését

támasztja alá a „késő gótikus kőfaragómunkák egyre fokozódó sztereotípiája: bordaproflozás

és  boltozati  csomópontok,  egyszerű  kőrácsformák,  kapukeretelések  meglehetősen  nagy

egyformasága”.  A kőfaragók és kőművesek közöti együtműködés a kőfaragómunka kisebb

kínálata miat lehetséges, ekkor még nem alakult ki köztük konkurenciaharc. A kőművesek a

piacon juthatak a kőfaragványokhoz, amiket saját tervezési eljárásuk szerint alkalmazhatak.

Az átlagos méretekkel készítet szerkezeti elemek lehetővé teték, hogy különféle adotságok

mellet is  felhasználhatók  legyenek,  egyben  a  fgurális  faragványok  hátérbe  szorulásához

vezetek.  Végső  során  a  folyamat  az  építési  munka  technikai  színvonalának  javulását

eredményezte, a xv. század végén a „falusi építkezések is egyre nagyobb mértékben részesültek

[…] a kőfaragómunka áldásaiban”.970

A székely feliratos faragványokkal kapcsolatban ebből az következik, hogy a feliratok

a megtalálásukétól eltérő helyen is készülhetek. Előbukkanásuk vagy beépítésük helye csak a

felhasználás,  nem  a  felirat  készítésének  helyét  adatolja.  Mivel  az  építkezésekről  a  legtöbb

esetben  nincsenek  közelebbi  ismereteink,  abban  sem  lehetünk  biztosak,  hogy  a  helyben

dolgozó  kőművesek  és  az  általuk  felhasznált  faragványokat  elkészítő  kőfaragók  szorosabb

kapcsolatban  álltak.  A  faragványokra  készült  feliratokkal  szemben  a  vakolatra  karcolt

(Székelydálya,  Berekeresztúr,  Gelence),  írt  (Bögöz)  vagy  festet (Dálnok)  feliratok  arról

tanúskodnak, a felirat készítője ot is tartózkodot, ahol azok fennmaradtak.

A székely írás feliratos emlékeinek többsége, amint előbb Németh Gyula, utóbb Benkő

Elek  megfgyelte,  a  középkori  Udvarhelyszék  területén  található,  csak  elvétve  ismert  más

székek területéről, mint a kézdiszéki Dálnok, a marosszéki Berekeresztúr, az orbaiszéki Gelence

és aranyosszéki Alsószentmihályfalva esetében.971

Felmerül a kérdés: van-e összefüggés a templomi feliratokat készítő személyek közöt,

hálózatot alkotak-e? Ahhoz, hogy erre választ kapjunk, a székely feliratokat őrző templomok

970 Marosi Ernő, Építési korszakok – építészetörténeti korszakok a maearországi gótikában, Építés – 
Építészetudomány, 11(1979)/1–2, 23–34, it: 30–34.

971 Németh, A székely írás egy..., i. m., 16. ; Benkő, A „székely írás”..., i. m., 54.; Uő, A székely írás emlékei, i. m., 
485. Vö. Tubay Tiziano, „Mihályj írtán követ”: A székely írás és legkorábbi emlékei Székelyföldön 
(Homoródkarácsonyfalva, Vargyas), Irodalmi Magazin, 5(2017)/1, 7–9, it: 8.
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közöti hasonlóságok  további  művészetörténeti  vizsgálata  szükséges.  Kézenfekvő

munkahipotézisnek kínálkozik,  hogy a  xv.  század végén,  xvi.  század elején volt  az erdélyi

kőfaragóknak  egy  székelyföldi  megrendeléseket  is  vállaló,  székelyföldi  építkezéseken  is

dolgozó csoportja, talán lazább építőműhely, melynek egyik jellemzője volt, hogy tagjai székely

írásos feliratot hagytak maguk után.

*

A székely  írás  legkorábbi  emlékeinek (a  Vargyasi,  a  Homoródkarácsonyfalvai  és  a

szintén  korai  Székelyderzsi  Feliratnak)  valószínűbb,  a  Székelydályai  Felirat  egyelőre  nem

kizárható  xv.  század  végi  keletkezése  egybeesik  a  székely  írás  legkorábbi  ábécéjének,  a

Nikolsburgi Ábécének (OSZK, MNy 70) a szakirodalomban feltételezet lejegyzésével.

Szelp  Szabolcs  úgy  véli,  az  ábécé  keletkezése  összefügg  a  pergamenlapot  hordozó

ősnyomtatvánnyal, a „Nikolsburgi ábécé levele a könyv kontextusában születet, [...] valóban

könyvünk hátsó  védőlevelének  versójára  írták  eredetileg”,  így  Bartholomaeus  Anglicus  De

proprietatibus  rerum című  munkája  nürnbergi  kiadásának,  1483-as  dátuma  terminus  post

quemnek tekinthető.972 A terminus ante quem az ábécét lejegyző Philippus de Penczicz halála,

aminek legkésőbbi feltételezhető idejét (szerinte kb. 1540-et) Szelp a morva nemes másik, ma a

stockholmi  Kungliga  Biblitoket  gyűjteményében  őrzöt könyvének  autográf  tulajdonosi

bejegyzése  alapján  becsülte  meg.  Petrus  de  Alliaco  Imago  mundi  et  tractatus  alii című

nyomtatványának973 elején  ugyanis  a  következő  bejegyzés  olvasható:  „Liber  Philippi  de

Penczicz · Emptus Parisius · die Octobris vndecima Anno dom[in]i &c octuagesimo septimo /·

manu p[ro]pria ligat[us] in Wyssaw / et signatus in Budesin · die Aprilis ·28·Anno &c 89”. Szelp

magyar fordítása: „Philip de Penczicz könyve. Vásárolva Párizsban [14]87. október 11-én. Saját

kezűleg  bekötve  Vyškovban,  és  [tulajdonosi  bejegyzéssel]  megjelölve  Bautzenben  [14]89.

április  28-án”.974 Szelp  gondolatmenete  a  következő:  Penczicz  diákként  vagy  diplomataként

járhatot Párizsban, utóbbi mellet szól, hogy Párizsban (Szelp számításai alapján) nagyjából

egy időben tartózkodot az ot követségben lévő Filipec Jánossal.  Szelp szerint nemcsak az

972 Szelp, i. m., 411, 417, 419, 426.
973 Petrus de Alliaco, Imago mundi et tractatus alii. Add: Johannes Gerson;;;: Trigilogium astrologiae theologizatae. 

Contra superstitiosam dierum observantiam. Contra superstitionem sculpturae leonis (adversus doctrinam 
cuiusdam medici in Montepessulano). De observatione dierum quantum ad opera, Louvain, Johannes de 
Westfalia, 1477–83. 
Megtalálható a Stockholmban a Kungliga biblioteket állományában, jelzete: Coll(S) 42.

974 Szelp, i. m., 419.
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vehető biztosra, hogy Penczicz tagja volt Filipec (Bonfni által is megörökítet975) kíséretének,

hanem „szülőhelyük,  életútjuk helyszíneinek közelsége (Olmütz,  Penčice,  Prostějov,  Vyškov,

Uherské  Hradiště)  miat arra  is  gondolhatunk,  hogy  Philip  de  Pencziczünk  Filipec  János

személyes protezséjeként került a királyi udvar közelébe”.976 Anglicus enciklopédikus művének

Penczicztől származó margináliái is hasznosnak bizonyultak. Egyrészt tanúskodnak a morva

nemes  betegségekkel,  mérgekkel  és  azok  semlegesítésével,  csillagászatal  és  a  Húsvét

időpontjának  kiszámításával,  illetve  Magyarországgal  és  a  magyarokkal  kapcsolatos

érdeklődéséről. Másrészt a (szinte kizárólag latinul íródot) jegyzetekben felbukkanó népnyelvi

kifejezésekből  adatolható,  hogy  anyanyelve,  a  cseh  mellet „(legalább  egy  kicsit)  tudot

magyarul  is”.977 Harmadrészt  Penczicz  bejegyzéseiből  egy  magyar  kapcsolatáról  is

értesülhetünk.  Az  ősnyomtatvány  aranyérről  szóló  szócikkéhez  (De Emoroide,  f.  78v)  írot,

alternatív gyógymódot közlő jegyzete végén rögzítete, hogy a módszert „Bornemissza vitéztől”

tanulta: „docuit me Bornemissa viathez[am?]”.978 Szelp a korszakból ezen a vezetéknéven két

jelentősebb  személyt  tart  elképzelhetőnek:  Bornemisza  Pál  (1499–1547)  későbbi  veszprémi,

illetve  nyitrai  püspököt,  valamint  Bornemissza  Jánost  (†1527).  Előbbit  túl  fatalnak  tartja

ahhoz, hogy Penczicz forrása lehetet volna. Nem úgy Bornemissza Jánost, aki 1481-től a királyi

kincstárban szolgált, alkincstartó (1487–1493), majd kincstartó (1500–1504) volt, röviddel halála

előt pedig  ii. Ulászló király  ii. Lajos nevelőjének nevezte ki. E tisztségben Piso Jakab (1478

előt–1527) humanistát váltota, aki a Székelyföld közvetlen közelében fekvő Medgyesről (ma:

Szeben megye, Románia) származot. Szelp szerint Bornemissza mellet szól az is, hogy az ő

környezetében Penczicz találkozhatot Fortunatus Imre (†1526 k.) alkincstartóval, aki, mint egy

1492-ben  Spanyolországból  elmenekült  „askenázi  környezetben  élő,  szefárd  akcentusát

felnőtként már levetkőzni nem tudó, kikeresztelkedet zsidó” akár a Nikolsburgi Ábécé héber

975 „Is igitur, cum in Galliam orator profecturus esset atque legatum Gallorum secum reductus, raram profecto 
pompam instituit, ut rem principe seque dignam faceret. Trecentos imprimis equos eodem colore omnes et 
magnitudine, trecentos quoque iuvenes ex universis procerum ordinibus et ex tota nobilitate delegit, qui per 
singulas urbes togati incederent et purpureo cuncti habitu uterentur; item intonsi omnes et eadem proceritate 
etateque consimiles. Ex his torquatos multos cernere erat; ceteros vero, quibus aurei crines fuerant, gemmatis 
capita sertis obductos.” Antonius de Bonfinis, Rerum Ungaricarum decades, iv, ed. Iosephus Fógel, Béla 
Iványi, Ladislaus Juhász, Bp., Egyetemi, 1941, 144. [Decas IV, Liber VII, 193–195.]
„Mikor tehát követként Galliába indult volna, és a franciák követét is haza kellet kísérnie, hallatlan parádét 
készítet elő, hogy a dolgát mind az uralkodóhoz, mind önmagához méltón vigye végbe. Mindenekelőt 
kiválasztot háromszáz azonos színű és termetű paripát, az egész főúri és nemesi rendből háromszáz ifút, 
hogy díszruhában lépkedjenek végig minden városon, és mindannyian bíborköntöst viseljenek; valamennyi 
hosszú hajú, egyformán nyúlánk, egyforma korú. (195) Soknak volt nyaklánca; a többiek fejére pedig, akik 
aranyhajat viseltek, drágaköves koszorút illesztet.” Ld. Antonio BONFINI, A magyar történelem tizedei, ford. 
KULCSÁR Péter, Bp., Balassi, 19951,877. [4.7.190–195]

976 Szelp, i. m., 423, 425–426.
977 Uo., 416.
978 Uo., 411, 416.
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részének forrása is lehetet.979 Összességében tehát Szelp a Nikolsburgi Ábécét 1483–1540 közé,

azon belül inkább a Jagelló-korra, 1490 és 1526 keltezi,980 Penczicz lehetséges forrásaként Piso

Jakabot és Fortunatus Imrét nevezi meg.981

Lényegében  egy  időben  megjelent  tanulmányunkban  Horváth  Ivánnal,  Harangozó

Ádámmal és Németh Nikoletel a datálás kérdésében Szelp Szabolcstól eltérően vélekedünk.

Pályázati  szerencse  híján  a  tanulmány  készítése  során  Penczicz  két  könyvét  nem  volt

módunkban kézbe venni,  a margináliák tartalmát így nem elemezhetük. Önköltségen a  De

proprietatibus  rerum lényegi  következtetések  levonását  lehetővé  tevő  oldalairól  fényképet

rendeltünk:  Penczicz  possessor-bejegyéséről  (7r),  az  utolsó  szöveglevélről  (267v),  a  hátsó

szennylevélről (268r,v), valamint a hátsó kötéstábláról (269r).982 A hátsó szennylevél verzójának

(268v)  fénykép-hasonmását,  ami  egyértelműen  bizonyítja,  hogy  az  ábécé  lapjának

rozsdanyomai a kötet csatjaitól származnak és az előte lévő oldalon is láthatók, nyomtatásban

is  közöltük.983 A  katalógusok  adatai  alapján  a  nürnbergi  és  a  stockholmi  könyvek  kötése

hasonló, „Bartholomaeus Anglicus könyvét is borjúbőrrel borítot deszkatáblák közé kötöte be

a könyvkötő”. Figyelemre méltónak találjuk a Nikolsburgi Ábécé pergamenlevele bekötésekor

választot megoldást,  miszerint az ősnyomtatvány hátsó szennylevele után a pergamenlevél

üres rectóval következik, az ábécé pedig a verzón helyezkedik el. E választást az indokolhata,

hogy „ellenkező esetben a szöveg egy része, a pergamenlevélen való elhelyezkedése folytán – a

bekötéskor vagy beragasztáskor áldozatul eset volna”, amiből nyilvánvaló, hogy az ábécé már

a  bekötés  előt a  pergamenlevélen  volt.  A  paleográfai  elemzés  lehetősége  híján  csak

feltételezhetük,  hogy  a  kolligátumot  Philipus  de  Penczicz  hozta  létre.  Valószínűsítetük

emellet azt is, hogy ez akkoriban történhetet, amikor a ma Stockholmban található könyvét is

bekötöte. A Nikolsburgi Ábécé terminus ante quemje ez alapján 1489 körüli évekre tetük.984

Sándor Klára a A székely írás nyomában című könyvében a Nikolsburgi Ábécéről csak

rövid leírást olvashatunk,985 önálló tanulmányban jelent meg az ábécé részletes elemzése.986

979 Uo., 424.
980 „Ha [Philippus de Penczicz] 1487-ben fatal let volna (és „szegény diák” volta miat kötöte volna be a „De 

imago mundi”-t saját kezűleg), a „De proprietatibus rerum” pedig kötésével, de főleg gazdag illuminációjával 
már sikeres emberről tanúskodik, akkor valószínűsíthető lenne, hogy határozotan 1490 után vásárolta e 
második könyvet. Mivel alig elképzelhető, hogy a székely ábécét a morvaországi vidéki Viškovban vagy a 
távoli lausitzi Bautzenban ismerte volna meg, minden bizonnyal a reneszánsz budai udvarban ismerkedet 
meg valakivel, aki megtanítota rá. Akkor pedig ez már legfeljebb ii. Ulászló vagy ii. Lajos alat történhetet 
meg (Mátyás †1490).” Ld. Uo., 423.

981 Uo., 426.
982 Horváth, Harangozó, Németh, Tubay, i. m., 87.
983 Uo., 80.
984 Uo., 88.
985 Sándor, A székely írás nyomában, i. m., 220–225.
986 Sándor Klára, Az OSZK (szerencsére nem kenyér)bogaras kéziratáról = MONOKgraphia: Tanulmányok Monok 

István 60. születésnapjára, szerk. Nyerges Judit, Verók Atila, Zvara Edina, Bp., Kossuth, 2016, 613–619.
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Újabb,  A székely írás reneszánsza című munkájában monografkus terjedelemben mutatja be

hipotézisét  a  Nikolsburgi  Ábécé,  a  Bolognai  Emlék,  Bonyhai  Moga  Mihály  margináliái  és

Kájoni  János  másolatban  megmaradt  ábécéi  közöti lehetséges  összefüggésről.  Sándor  több

ponton  vitatja  Szelp  Szabolcs  elképzelését.  Többek  közöt kizártnak  tartja,  minthogy

földbirtokos morva nemesi család sarja volt, hogy szegény diák volta indokolhatná a Penczicz

könyveinek  kötése  közöti különbséget. 987 Korrigálja  aztán,  hogy  az  ábécé  lehetséges

forrásaként megnevezet Piso Jakab székely let volna, hiszen Medgyest a xiii. század derekától

szászok lakták, Piso maga is szász volt, így „nem valószínű tehát, hogy Piso »von Haus aus«

ismerte a székely ábécét”. Bornemissza kapcsán Sándor hangsúlyozza, hogy mivel nemcsak a

Jagellók, ii. Ulászló és ii. Lajos, hanem Mátyás udvarában is othonosan mozgot, Penczicz ot is

megismerhete.988 Minthogy  a  székely  írás  kultusza  Turóczy  és  Bonfni  munkáiból

kiolvashatóan Mátyás udvarában formálódot, Sándor szerint valószínűbb, hogy a Nikolsburgi

Ábécé is ehhez a közeghez kötődik: „Kétségtelennek látszik viszont, hogy Mátyás udvarában

nemcsak tudtak a székelyek írásáról, de minden bizonnyal ismerték az ábécéjét is. Erre utalnak

például  Turóczy  jelentős  változtatásai  Kézai  krónikájához  képest,  vagy  hogy  leírásának

tartalma – főként a hun eredet és a fába rovás hangsúlyozása – szoros kapcsolatot mutat a

Nikolsburgi  Ábécé  címével  és  megjelenítésével.  Szintén  a  kapcsolatot  erősíti,  hogy

mindketőhöz  kötődik  Filipec  János  személye.”989 Sándor  egyenesen  úgy  gondolja,  hogy  a

Nikolsburgi  Ábécé „mintha csak Turóczy megjegyzéseinek illusztrációja lenne, sőt Bonfni

„kevés jellel sok gondolat” megjegyzéséé is, hiszen több ligatúrát bemutat.”990

A  Nikolsburgi  Ábécé  Mátyás-kori  keletkezésének,  s  ebben  Filipec  János

közreműködésének  valószínűségét  erősítheti  egy  további  lehetőség.  Antonín  Kalous

rekonstruálta Filipec itineráriumát. Az itinerárium alapján Filipec  1487.  október  4. és október

15. közöt biztosan  Párizsban  tartózkodot, a  későbbi  hollétéről  tanúskodó  következő  adat

szerint november 2-án Lyonban volt.991 Vagyis biztosan állíthatjuk, hogy Philippus de Penczicz

Filipeccel  egy  időben  volt  Párizsban,  hiszen  stockholmi  könyvének  possessor-bejegyzése

szerint a kötetet október 11-én, Párizsban vásárolta: „Emptus Parisius · die Octobris vndecima

Anno dom[in]i &c octuagesimo septimo”. Bejegyzése alapján Pencziczről megtudjuk továbbá,

987 Sándor Klára, A székely írás reneszánsza, Bp., Typotex, 2017, 41.
988 Uo., 42.
989 Uo., 112.
990 Uo., 97.
991 Antonín Kalous, Itinerář Jana Filipce (1431-1509) = Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas 

philosophica, Historica, 34, ed. Ivana Koucká, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2008 (Sborník prací 
historických, xxii), 17–43, it: 29.
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hogy a könyvet „ manu p[ro]pria ligat[us] in Wyssaw / et signatus in Budesin · die Aprilis

·28·Anno &c 89”, vagyis „saját kezűleg bekötöte Vyškovban (Wischauban), és aláírásával láta

el Budyšinban (Bautzenben), [14]89. április 28-án.”992 Penczicz napra pontosan datálta a könyv

vásárlását és a tulajdonosi bejegyzést, a könyv bekötésének ugyanakkor csak a helyét közölte,

feltételezhetően azért, mert (szemben a vásárlás és a szignálás közöt eltelt másfél évvel) időben

közel  eset egymáshoz  a  két  esemény.  Több  alkalom  ismeretes,  amikor  Filipec  Vyškovban

tartózkodot: 1486.  szeptember  21-én  és  október  4-én  (a  kető közöt más  adat  nem

ismeretes),993 aztán 1489. január 20-án (előte december 26-án Bécsben [Vídeň] járt, utána már

valamikor január 30. előt Budára [Budín] érkezet), 994 illetve  Vyškovban volt 1490. november

6-án  és  8-án  (december  11-én  már  máshol,  valószínűleg  a  morva  Tovačovban  [németül

Tobitschauban]  járt).995 Filipec  útvonala  a  Penczicz  Petrus  de  Alliaco-kötete  bekötése  és  a

tulajdonosi  bejegyzés  keletkezési  ideje  táján  a  következőképpen  alakult:  január  20-án

Vyškovban,  január  30-a  előt Budán  volt,  február  21-étől  Buda–Pozsony–Morava  [Budín–

Bratislava–Morava] útvonalon mozgot, április 23-án Boroszlóban (Vratislav), majd május 11-

én Luckauban járt.996 Filipec tehát az idő tájt, amikor Penczicz a könyvét bekötöte és aláírta, a

tulajdonosi  bejegyzésben megjelölt  helyek környékén tartózkodot. Vyškovban az  év elején

napokat is tölthetet, Boroszlóból Luckau felé vezető útvonalát pontosan nem ismerjük, de a

települést  Bautzenen  keresztül  is  megközelíthete méghozzá  április  28-a  magasságában.

Mindezek alapján elképzelhető, hogy Penczicz nemcsak párizsi útján volt Filipec kíséretének

része, hanem vele tartot évekkel később is.

Azzal kapcsolatban, hogy a székely ábécé milyen lehetséges úton jutot el az udvarba,

Sándor Klára összetet hipotézist dolgozot ki.

Már Sebestyén Gyula kapcsolatba hozta egymással Kájoni János „eredeti” betűsorát és

az általa publikált Bolognai Emléket, amelynek egyezései alapján úgy vélte, „minden kétséget

kizáróan ősi betűsorunk egyik régi változatának jutotunk birtokába”.997 Jakubovich Emil fgyelt

fel  arra,  hogy  a  Bolognai  Emlék  ábécéjében  –  szemben  a  naptári  rész  gyakorlatával  –  a

Nikolsburgi Ábécével egyező módon fel van cserélve az ö és ü betűk hangértéke.998 

992 Szelp, i. m., 419.; Horváth, Harangozó, Németh, Tubay, i. m., 88.
993 Kalous, i. m., 27.
994 Uo., 30.
995 Uo., 34.
996 Uo., 30–31.
997 SEBESTYÉN, A magyars, i. m., 130–131.
998 „Marsigli és Kájoni ábécéje 4 küllős, kör alakú ő (eő) jegyének tulajdonképp – azt hisszük – ábécénkben is ü a 

hangértéke, mint Marsigli naptárának szövegében (Küs karácson, Szülveszter), mert föléje ww   (=ü?) van írva, 
míg az egyéb ábécék hagyományos, háromszor tört vonalú ü-jét ábécénk másolója eee vagy oee (=ő?) betűkkel 
interpretálja. Ez utóbbi jegy Marsigli naptárában is ő-t jelent (Lőrinc, Bötlen–Bötlehem).” JAKUBOVICH, A székely
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A két hangot felcserélő emlékek sorát Sándor is  bővíti:  az  ö és  ü graféma „csak a

Nikolsburgi  Ábécében  –  és  valószínűleg  a  Székelydályai  Feliratban  –  szerepel  ugyanígy,

minden  más  emlékben  éppen  fordítot  a  hangértékük.  Ez  […]  a  bolognai  jelkészletet

szorosabban  köti  a  15.  századi  nikolsburgi  betűsorhoz  és  a  14.  század  végére  keltezet

Székelydályai Felirathoz, mint a többi emlékhez.”999 Kájoni „eredeti” betűsorának és a bolognai

ábécének  elemzésével  Sándor  úgy  találja,  hogy  a  kétségtelen  hasonlóságok  mellet több  a

különbség, mint az egyezés, lényegében nincsen olyan azonosság, ami csak e két emléket köti

össze. Mindkét emléknek van azonban közelebbi rokonsága más ábécékkel.1000 Kájoni ábécéje

ugyanis „rendkívül szoros szálakkal kapcsolódik” Bonyhai Moga Mihály ábécéjével, ráadásul a

„betűk rokon megformálása és az a tény, hogy mindkét ábécéből nagyjából ugyanazok a betűk

hiányoznak, közvetlen összefüggést sejtet”. A csíksomlyói ferences kolostor gyűjteményében

fennmaradt  emlék  az  azt  közlő  Benkő  Elek  szerint  Kájoni  „eredeti  ábécéjének”  forrása

lehetet.1001

A  székely  írásos  emlékek  így  kirajzolódó  ferences  csoportja  mellet Sándor  az

obszerváns  ferencesek  őstörténeti  érdeklődésére  is  felhívja  a  fgyelmet.  A  hun–magyar

párhuzam  Laskai  Osvát  Gemma  fdei  (Hagenau,  1507)1002 című  beszédgyűjteményének

előszavában hangsúlyosan jelenik meg.1003 Szűcs Jenő ezt Werbőczi István és a köznemesi párt

hatásának  tulajdonítota,  akikkel  Laskai  pesti  házfőnökként  került  kapcsolatba,  minthogy

Werbőczi háza a kolostorral szemben állt, Rákos mezeje pedig félórányi járásra volt. A gyűlésre

tartó  nemesek  a  kolostorban  nemcsak  pénzüket,  értékeiket  helyezték  el,  Szűcs  szerint  a

gyűlések „atmoszférája is  beszivárgot a rendházba, az egyháziaktól  ez idő tájt  még idegen

»hun–szitya« tudat  lenyomata ot van már a rend 1499.  évi  konstitúcióiban,  Laskai  egyik

prédikáció-minta gyűjteményének (Gemma fdei, 1507) prológusa pedig szintén már a nemesi

nacionalizmus tételének programatikus összefoglalása”.1004 Szűcs Jenő és Madas Edit egyetért

abban, hogy korábbi munkáihoz képest a Gemma fdei előszava Laskai nemzetfogalmának és a

rovásíráss, i. m., 9.
999 Sándor, A székely írás reneszánsza, i. m., 210.
1000Uo., 236–237.
1001Benkő, A siménfalvis, i. m., 49–52.
1002[Osvaldus de Lasko], Qadragesimale Gemma fdei intitulatum, Hagenau, 1507. (RMK iii, 141)
1003„Ipsum siquidem, ut dominatrix ceterarum omnium, gens inclita incolit olim Scythica Hunorum, nunc 

vulgariter Hungarica vocitata, fde preclara, magnanimis, robusta pariter et animosa, et ob id armis strenue 
dedita, numerositate, merito et dignitate omnium precellens nationum cis regnum copiam.” (Kiemelés tőlem – 
TT.) Kiadta: MADAS Edit, A prédikáció magvetésével a maear nemzet védelmében;;;: Laskai Osvát Gemma fdei 
című prédikációskötetének előszava = Religió, retorika, nemzetudat régi irodalmunkban, szerk. BITSKEY István, 
OLÁH Szabolcs, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 (Csokonai Könyvtár, Bibliotheca Studiorum 
Literarium, 31), 50–58, it: 55.

1004Szűcs Jenő, Nép és nemzet a középkor végén, Valóság, 14(1972)/6, 14–31, it: 18–23, 20. ; Ua., = Sz. J., Nemzet és 
történelem ;;;: Tanulmányok, Bp., Gondolat, 19842 (Társadalomtudományi könyvtár), 557–600, 573.
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népe sorsával kapcsolatos felfogásának változásáról tanúskodik.1005 Tarnai Andor rámutatot,

hogy a hun–szitya ideológia „elterjedtsége a szerzetesek körében nehezen határozható meg”,

míg  Temesvári  Pelbártnál  nem  bukkan  fel,  addig  „Laskai  Osvát  […]  a  leghatározotabban

fejtete ki”. 1006 Timár  Kálmán  ugyanakkor  megállapítota,  hogy  Laskai  forrásai  közöt

megtalálható Turóczy  Chronica Hungarorum című munkája,  amire a  Gemma fdei írásakor

hivatkozik is: „Legitur enim in chronica Hungarorum” (Sermo 52.).1007 Kertész Balázs több olyan

történetet  ismertet,  amelyek  szintén  Turóczy  krónikájára  vezethetők  vissza,  köztük  „a

levágot fej  csodája,  valamint  Atila  és  Lupus  püspök  találkozásának  története

krónikairodalmunkban Turóczy előt fel  sem bukkan”.  Laskai  Turóczy könyvére többször

hivatkozik, hivatkozási gyakorlata ugyanakkor nem következetes.1008 Kertész más dolgozataiból

az  is  világos,  hogy Laskai  már  egy  évtizeddel  korábban,  a  Biga  salutis (Hagenau,  1497)1009

írásakor  is  használta  a  Chronica  Hungarorumot,1010 sőt  elképzelhető  az  is,  hogy a  szerzetes

olvasta Anonymus gesztáját is.1011

Sándor Klára az obszerváns ferencesek magyar őstörténet iránti érdeklődését ismeri

fel abban a meghiúsult misszióban is, melyben szkítiai magyarok megtérítésére indultak 1451

körül.1012 Paradox módon a történet csak külföldi forrásokból ismert.

A  XV–XVI.  század  fordulóján  élt  lengyel  ferences,  Joannes  de  Komorowo  (Jan

Komorowski)  Tractatus cronice Fratrum Minorum obseruanie című rendtörténeti  munkájában

Kapisztrán  Szent  János  kapcsán  jegyezte  le,  hogy  bizonyos  magyarországi  László  atya

(Ladislaus  de  Ungaria)  tizenkét  társával  a  Szkítiában  maradt,  magyarul  beszélő  rokonok

megtérítésére indult:1013 „Később a boldog atya [Kapisztrán János], amikor vissza akart térni

1005Szűcs, Nép és nemzets, i. m., ;;;; MADAS, A prédikáció magvetésévels, i. m., 52–54.
1006TARNAI, A magyar nyelvets, i. m., 98.
1007A tárgyalt történet Zsigmond király idejében játszódik, Temesvári Pelbártnál is megtalálható, Timár szerint 

nála „a szájhagyomány alapján vagyon feljegyezve a legenda”. Laskainál két helyen olvasható (Biga salutis de 
Sanctis, Hagenau, 1497. [Serm. 66.]; Gemma fdei, Hagenau, 1507 [Serm. 52]), de csak a későbbi változatban 
hivatkozik Turóczy krónikájára. Ld. TIMÁR Kálmán, A levágot fej eónása, Ethnographia, 22(1911)/5, 317–319.

1008KERTÉSZ Balázs, Krónikaszövegek Laskai Osvát prédikációiban = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-
Európa történetére és kultúrájára, 2, szerk. ŐZE Sándor, MEDGYESSY-SCHMIKLI Norbert, Piliscsaba, Bp., PPKE 
BTK, METEM, 2005 (Művelődéstörténeti műhely, Rendtörténeti konferenciák, 1/2), 669–684.

1009[Osualdus de LASKO], Sermones de sanctis Biga salutis intitulati, Hagenau, 1497. (RMK III, 37)
1010KERTÉSZ Balázs, A turul-monda Laskai Osvát eeik Szent István-napi prédikációjában, MKSz, 120(2004)/4, 374–

384.
1011KERTÉSZ Balázs, Laskai Osvát a maearok pannóniai bejöveteléről. Anonymus gesztájának utóéletéhez, MKSz, 

121(2005)/4, 373–384.
1012Sándor, A székely írás reneszánsza, i. m., 271–275.
1013„Deinde beatus pater volens recedere de Cracouia post festa pasce eodem anno noue familie prefecit 

gwardianum primum fratrem Ladislaum de Vngaria, virum sanctum, deuotum, religiositate et exemplaritate 
redimitum. Hic prefuit in ibidem annis tribus; postea reuersus est Vngariam ad patrem beatum. Idem eciam 
pater Ladislaus ante actis annis martyrio fagrans commiseransque genti et lingwagio suis versus Scitiam 
(vnde Vngari ortum sumsere) congregatis XII fratribus de primeva illa obseruancia illorum trium locorum de 
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Krakkóból a pászka ünnepe után, még ugyanabban az évben az új család első gvárdiánjának a

magyarországi  László  testvért  tete meg,  e  szent  és  elkötelezet férfút,  aki  ájtatos  és

példamutató  életet  élt.  Ő  három évig  volt  ot elöljáró.  Utána  visszatért  Magyarországra  a

boldog atyához.  Ugyanaz a László atya volt  az is,  aki  még évekkel  ez előt a mártíromság

vágyától égve és megszánva a nyelvét beszélő rokonait, akik Szkítia vidékén éltek (ahonnan a

magyarok eredtek), tizenkét testvért ama híres, még fatal obszervanciából oda vezetet, hogy

elvesse közötük a katolikus hit magvait. Moszkvához érvén, ahol előbb sok megpróbáltatást élt

át,  jóllehet  saját  szent  akaratából,  mégis  Isten  beláthatatlan  döntése  meghiúsítota

vállalkozását,  mert  a  moszkvai  nagyfejedelem  nem  engedte  neki,  hogy  továbbmenjen:

skizmatikus volt ugyanis, aki Isten dolgaival mit sem törődöt. A fentebb említet Szkítia az ő

uralma alá  tartozot, és  tartot tőle,  hogy ha  ez  a  testvér  megtéríti  őket,  ellene  fordulnak.

Miközben visszatérőben volt  Szilézia  irányában,  de  még nem volt  túl  Moszkva  határain,  a

szamár, mely a testvérek holmiját szállítota, kimúlt. Mivel emberi segítsége nem volt, imájában

Istenhez fordult, ki mindenkiről gondoskodik, és így tete szamarát éppoly egészségessé, mint

annak  előte volt.  Sziléziába  menvén ugyanot találkozot Kapisztrán  János  atyával,  akihez

hűséggel csatlakozot.”1014

László  testvér  útja  bekerült  Franciscus  Gonzaga  ferences  rendtörténeti  munkájába

(1587),1015 sőt nála olvasható magyarországi László egy verse is: „Krisztus 1462-dik évében /

quibus supra perrexit ibidem seminaturus fdem katholicam. Veniens autem ad Mosquam ubi perpessus 
multas iniurias voluntate sua licet sancta dei tamen iudicio oculto frustratur, quia a duce Mosquitarum non est
perpessus vltra progredi; scismaticus etenim erat, que dei sunt nihil aduertens. Prefata eciam Scitia eius 
dicioni suberat sicque timvit ne per eundem patrem ad fdem conuersi illi recalcitrarent; dum autem 
reuerteretur versus Slesiam non exiens aduc limites Mosque azinus, qui eisdem fratribus portabat necessaria, 
mortuus est. Qia autem illi defuit subsidium humanum ad deum cunctorum provisorem orando confugit, 
sicque illum azinum pristine incolumitati reddidit. Veniens autem Slesiam ibidem patrem Johannem de 
Capistrano invenit, cui fdeliter adhesit.” Ld. Johannis de KOMOROWO Tractatus Cronice Fratrum Minorum 
Obseruancie a Tempore Constanciensis Concilii Et Specialiter de Prouincia Polonie, hrsg. Heinrich ZEISSBERG, 
Wien, 1873 (Archive für österreichische Geschichte, XLIX/II), 51 [347].

1014Nagyillés János fordítása, ld.: Sándor, A székely írás reneszánsza, i. m., 271–272.
1015„Plura quoq; miracula edidit beatus hic pater, quorum insignia eius tumulum aliquando exornarunt: Et beatus 

pater Ladislaus à Gelnono, natione Pannonius; vir etiam sanctissimus, atq; insignis concionator: Qi Scytis 
ferocissimis (quos vt compatriotas habebat, cùm ex illis Pannonij originem ducant) catholicam fdem 
praedicaturus, non timuit vsq; ad Moschouiae regiam penetrare, eoqe; in itinere, in quo & mortuum asellum, 
deferendis sarcinulis deputatum, ad vitam suis precibus reuocauit, plura opprobria, plurimasqe; molestias ferre:
Ab eo tamen proposito exequendo per magnum Moschouitarum Ducem Schismaticum, cui Scytae parent, 
prohibitus est. Plura praeterea alia miracula, quorum tabellae, in circuitu sepulturae ipsius appensae, adhuc 
conspiciuntur, & plura opuscula, eaqe ; deuotionem excitentia, atq; pietatem, tum Latino, tum quoque Polonico 
sermone: nec non & sequentes rithomos. 

Anno Christi milleno quadrin : sexin: secundo,
Ad vincula seancti Petri accepi vincula claustri,
Me Petrus genuit in Gelnono, Petrus & almus
Claustro me clausit, vinclaq; mea tulit,
Grates Deo reddo, cantando cum Citharista:
Dirupisti mea vincula, alme Deus,
Gratia sit misero, vt persoluam vota mea,
Vt benè persoluam, gratia sit misero.”
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Szent  Péter  bilincseinél  kaptam  meg  a  klastrom  (?)  bilincseit,  /  Péter  nemzet engem

Gelnonóban, és a jóságos Péter / klastromba zárt, s vite bilincseimet. / Hálát adok Istennek s a

lantossal dalolom: / Letépted bilincseim, jóságos Isten, / Kegyelmezz szegény fejemnek, hogy

fogadalmam beválthassam, /  hogy jól  beválthassam, kegyelem szegény fejemnek.”1016 László

atya  meghiúsult  missziójának  bemutatása  során  Luke  Wadding  (1588–1657)  ír  ferences

rendtörténész  Annales  Minorum című,  nyolc  kötetes  munkájában  (1625–1654)  Gonzaga

elbeszélését követi, továbbá közli a verset is (1648).1017

Elsőként Csontosi János adot hírt Joannes de Komorowo, az egykori varsói Krasiński-

könyvtár (Biblioteka Krasińskich w Warszawie)  gyűjteményében őrzöt kéziratának magyar

vonatkozásáról. Csontosi említésszerűen közölte, hogy a kézirat Magyar László lengyelországi

működéséről és irodalmi tevékenységéről tartalmaz adatokat. A szerzetes személyéről Csontosi

további tudnivalókat is ígért, ezek azonban végül elmaradtak.1018 Békesi Emil és Szinnyei József

Ld. Franciscus GONZAGA, De origine Seraphicae Religionis Franciscanae eiusque progressibus, de Regularis 
Obseruanciae institutione, forma administrationis ac legibus, admirabilique eius propagatione, Romae, 1587, 
465.

1016Nagyillés János fordítása, ld. Sándor A székely írás reneszánsza, i. m., 273.
1017„Hae aliaeque literae, maioris prolixitatis vitandae gratia omissae, propter causam supra relatam, ad Pij 

Pontifcis manus non peruenerunt. Illas porro grato erga Magistrum studio collegerunt eiusdem sanctissimi viri 
discipuli, & socij qui hoc tempore praesertim in Polonia foruerunt. Inter hos emicuit Ladislaus à Gelnono 
Hungarus, origine Scytha, virtute multa praeditus & doctrina, qui cum duodecim Fratribus in Scythiam 
profciscens, gentem suam, à qua prodierat, ad fdem Christianam conuersurus, impeditus est à Duce 
Moschouiae schismatico, Latinus summè infesto; vnde reuerti coactus adhaesit Capistrano, ab eoque institutus
est, uti aliàs diximus, Guardianus Cracouiensis. Multa patrauit miracula, atque inter haec asellum mortuum, 
sarcinulis deferendis destinatum, suis precibus in itinere Moscouitico resuscitauit. Sepultus est honirifcè in 
choro conuentus Warsauiensis, ad dextrum altaris maioris, vbi plurimae conspiciuntur tabellae votiuae. Plura 
scripsit opuscula, à quo etiam hos inconditos rithmos suam exprimentes conuersionem ferunt compositos.

Anno Christi milleno quadrin. sexin. secundo,
Ad vincula Sancti Petri accepi vincula claustri,
Me Petrus genuit in Gelnono, Petrus & almus
Claustro me clausit, vinclaque mea tulit.
Grates Deo reddo cantando, cum cytharista:
Dirupisti mea vincula, Alme Deus.
Gratia sit misero, vt persoluam vota mea,
Vt bene persoluam, gratia sit misero.

Sed haec carmina videntur innuere, hoc an. 1462. initiatum fuisse; quod si ita sit, non potuit discipulus esse 
Capistrani defuncti an. 1456. Hunc obiisse an. 1505. sub illud tempus dicemus.”
Ld. Lucas WADDINGUS, Annales Minorvm, In Qvibvs Res Omnes Trivm Ordinvm a S. Francisco Institvtorvm Ex 
Fide Ponderosivs asseruntur, calumniae refelluntur, praeclara quaeque monumenta ab obliuione vendicantur, VI, 
Lugduni, Claudius Prost, I[oannes] Bapt[ista] Devenet, 1648, 549.; Lucas WADDINGUS, Annales Minorum seu 
Trium Ordinum a S. Francisco Institutorum, XIII, Romae, Rochus Bernabò, 17352, 248–249.

1018„Ezen kívül a Krazsinszky-könyvtárban megvizsgáltam: […] Joannaes de Comorovo: Tractatus chronicae 
fratrum minorum de observantia a tempore Constatiensis concilii et specialiter de provincia Poloniae per fratrem 
Johannem de Comorovo eiusdem ordinis minimum collectae czímű, 1503-ban kelt latin kéziratát, mely Magyar 
László XV. századbeli Ferenczrendi szerzetes lengyelországi működéséről és irodalmi tevékenységéről érdekes 
és ismeretlen adatokat tartalmaz s a magyarországi ferenczrendi krónikákat több tekintetben kiegészíti. Ezen 
hazánkfa, mint Kapisztrán János egyik társa, a ferenczrendieknek meghonosítója és első custosa volt 
Krakkóban és 1474-ben halt meg, a mint erről alább a krakkói kutatásoknál lesz szó.” Ld. CSONTOSI János, 
Leneelországi könyvbuvárlatok, MKSz, 15(1890)/3–4, 219–256, it: 234.
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(Csontosi  nyomán,  további  adatok nélkül)  Magyar  Lászlót  felveték a  magyar  írók közé.1019

Karácsonyi János rendtörténetében az első magyar obszervánsok közöt ír egy bizonyos Tari

Lászlóról,  akit  1448-ban,  az  obszervánsoknak  a  pápa  által  frissen  megerősítet magyar

tartományának  gyűlésén  megbíztak,  hogy  „Tatárországba  és  Moldvába  menjen  az  ot levő

magyarok  visszatérítésére”.1020 Tari  László,  akárcsak  a  krakkói  László  testvér  Joannes  de

Komorowo írásában, kapcsolatban állt Kapisztrán Szent Jánossal, ami nemcsak abból derül ki,

hogy fennmaradt Tari Kapisztránnak írt levele, hanem abban is, hogy Hunyadi János 1453-ban,

amikor „Kilia városában” kolostort akart alapítani, Kapisztrántól kérte Tari László és Székely

Miklós testvérek közreműködését.1021 Bölcskey Ödön vetete fel, hogy Magyar László és Tari

László  esetleg  azonosak,  minthogy  1455-ből  ismert  egy  levéltöredék,  amit  Tari  László

Krakkóból  küldöt Kapisztrán  Szent  Jánosnak. 1022 Timár  Kálmán  szerint  a  Kapisztránnak

küldöt levelek  mellet, melyekben  hol  Tari  Lászlóként  (Ladislaus  de  Tari),  hol  Magyar

Lászlóként (Ladislaus Hungarus) hivatkozik magára, az időrendi adatok is arra utalnak, hogy

„valamennyi név ugyanarra a személyre vonatkozik”.1023

Sándor Klára szerint Timár érvei meggyőzőek, Tari Lászlót és Magyar Lászlót azonos

személynek tekinti.  Sándor hipotézise az, hogy a Bolognai Emlék székely írásos naptárának

elkészülte éppen a  Keleten maradt magyarok megtérítésére irányuló misszióval  függ össze:

„Akadt  tehát  egy obszerváns ferencesünk a 15.  század közepéről,  aki  elindult  az  őshazába,

Szkítiába az ot maradt magyarokat megtéríteni, s ki tudja, nem gondolta-e úgy, hogy ebben jó

szolgálatot tehet neki az ősi, szkíta írás, esetleg egy azzal készült naptár az egyházi év fontos

napjaival, kiegészítve a magyar és ferences ünnepekkel… Róla is azt jegyezték fel, hogy székely

származású, egyik társának, Mihály ezt a neve is elárulja. Ha nem korlátozzuk fantáziánkat,

könnyen eljuthatunk oda, hogy a székely naptárt Tari László, Kapisztrán jó embere, az éppen

szenté avatot mester, Szent Bernát nagy tisztelője és esetleg társa, Székely Mihály készítete a

Szkíta  föld első keresztényei  számára 1451-ben.”1024 Mint  Sándor  megjegyzi,  szkítiai  misszió

azonban akkor is érdekes, ha a székely írásos naptárral nincsen összefüggésben, hiszen arról

1019BÉKESI Emil, Maear irók az Anjouk és utódaik korában, Katholikus Szemle, 13(1899), 573–[595], 762–820, it: 
806. ; SZINNYEI József, Maear írók élete és munkái, VIII, Bp., Hornyánszky Viktor, 1902, 291.

1020KARÁCSONYI, i. m., 1922, 330.
1021Uo., 334, 341.
1022BÖLCSKEY Ödön, Capistranói Szent János élete és kora, Székesfehérvár, Debreczenyi István, 1923, 453–454. A 

Tarival kapcsolatos leveleket ld. Kapisztrán magyar vonatkozású levelezése közöt: PETTKÓ Béla, Kapisztrán 
János levelezése a maearokkal, Magyar Történelmi Tár, 1901/2, 161–222, it: 163–165. Petkó Tari levelét 
(Bölcskey szerint 1455 helyet tévesen) 1445-re datálja.

1023TIMÁR Kálmán, Legrégibb maear bibliánk naptára és helyesírása ;;;: A bibliafordítás eredete, Kalocsa, Árpád, 1931 
(Pannonia, 4), 23–25. Sándor Klára tévesen Timár egy másik dolgozatára hivatkozik, ami szintén 1931-ben 
jelent meg: Legrégibb bibliafordításunk eredete, Kalocsa, Árpád, 1931 (Pannonia, 3).

1024SÁNDOR, A székely írás reneszánsza, i. m., 274–275.
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tanúskodik, hogy az obszerváns ferencesek közöt, ha nem is nagy számban, már a XV. század

derekán  akadtak  olyanok,  akik  érdeklődtek  a  magyarok  őstörténete  iránt.  A  szóba  jövő

személyek ráadásul valószínűleg ismerheték Hunyadi Jánost. A misszióba induló ferencesek

Sándor  szerint  „nem  lehetetlen,  hogy  hasznosnak  láták,  hogy  a  szkítiai  térítőútra  szkíta

betűkkel  írt  keresztény  naptár  visznek  magukkal  –  ne  felejtsük  el,  az  írást  és  a  nyelvet

akkoriban egynek tekinteték, tehát remélheték, hogy a szkítiai magyarok jobban értik a szkíta

betűket”. Sándor úgy véli, abban az esetben, ha a székely naptár nem László testvér és társai,

hanem  későbbi  rendtársaik  munkája,  kevésbé  világos  a  naptár  összeállításának  célja.

Mindenesetre  „az obszerváns ferences lelkigondozás anyanyelv-központúsága önmagában is

indokolja a székely jelek iránti érdeklődést”, mígnem a század végén a Laskainál felbukkanó

szkíta-hun eredetet további alapot szolgáltatot ehhez.1025

Sándor hipotézise szerint a székely írás ferences kötődésű emlékeinek csoportja azt

valószínűsíti, hogy az írásrendszer Mátyás-kori udvari kultuszának (a Székelyföldön is működő

adószedők  mellet) az  obszerváns  ferencesek  voltak  az  egyik  lehetséges  forrása:  „Került

valahogy székely ábécé is – Székelyföldre adószedők jártak, de elég volt a ferences szálakat

megmozdítani: közötük voltak, akik ismerték a székely ábécét. Még naptárt is készítetek vele,

és bár ezt az udvarban nem föltétlenül tudták, annak híre mehetet, hogy a székely származású

testvérek közül  van,  aki  ismeri  a szkíta betűket.”1026 Annyi bizonyos,  hogy Mátyás,  apjához

hasonlóan szoros kapcsolatot ápolt az obszerváns ferencesekkel. Több gyóntatója is közülük

került ki, támogata az obszerváns tartomány fejlődését kolostorok átadásával és új kolostorok

alapításával, obszerváns ferencesek főpapi kinevezésével. Fontos kérdésekben (mint a Patrona

Hungariae-kultusz  vagy a Szeplőtelen Fogantatás)  Mátyás  király  a  ferences  felfogáshoz  állt

közel.1027 Több levele  tanúskodik  róla,  hogy támogata és  sürgete Kapisztrán János  szenté

avatását.1028

*

Adódik egy lehetséges csatorna Mátyás király és az obszerváns ferencesek, az erdélyi

építőmesterek és az udvar közöt, amire ez idáig senki sem fgyelt fel.

1025Uo., 278.
1026Uo., 279.
1027VARGA Imre Kapisztrán, Mátyás király és az obszerváns ferencesek = Hunyadi Mátyás, a király ;;;: Haeomány és 

megújulás a királyi udvarban 1458–1490, szerk. FARBAKY Péter, SPEKNER Enikő, SZENDE Katalin, VÉGH András, 
DÁVID Anna, VÁRNAI Orsolya, Bp., Budapest Történeti Múzeum, 2008, 401–404. Vö. SÁNDOR, A székely írás 
reneszánsza, i. m., 268–271.

1028Stanko ANDRIĆ, Kapisztrán Szent János csodái, Bp., METEM, 2008, 76–78.
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A  kolozsvári  Farkas  utcai  református  templom  az  egyik  leggazdagabb

szakirodalommal  bíró  késő  gótikus  épület.  Az  egykori  ferences  templom művészetörténeti

jelentősége amellet, hogy jórészt megőrizte középkori formáját, Papp Szilárd szerint abban áll,

hogy az „építésének történetéről és körülményeiről haza viszonyok közöt egyedülálló írot

forrásokkal rendelkezünk, melyek ráadásul  Mátyás király személyéhez kötik az emléket”.1029

Három  olyan  oklevél  szövege  is  ismeretes,  amelyek  az  építkezések  előkészületeivel  és

kezdeteivel kapcsolatosak.

A legkorábbi oklevelet Szabó Ambrus kolozsvári bíró és a város tanácsa állítota ki. Az

1486-ban kelt irat rendelkezik róla, hogy Mátyás király és Báthori István erdélyi vajda akaratát

követve  kolostor  építéséhez  elegendő  telket  adományoznak  a  ferenceseknek  a  szabók

bástyájának közelében, a Farkas utca (latinul Platea Luporum) keleti részében. A területen már

álltak  házak,  a  dokumentum  szerint  ezeket  a  ferenceseknek  kellet tulajdonosaiktól

megváltaniuk.1030

1487.  szeptember  5-én  Mátyás  király  Bécsújhelyről  utasítota a  kolozsvári  városi

tanácsot, hogy sürgesse a munkálatokat:1031 „Mivel Mi abban a városunkban az általatok kijelölt

1029PAPP Szilárd, A királyi udvar építkezései Maearországon 1480–1515, Bp., Balassi, 2005, 44.
1030„1486. A kolozsvári biró és esküdt tanácsosok a Szent Ferencz-rendnek belső farkas-utczában templom- és zárda-

épithetésre helyet ad.
Nos Ambrosius Zabo Judex, Juratique Consules Civitatis Kolosvár, ad universorum notitiam. tam praesentium,
quam futurorum, harum serie volumus pervenire: quod Nos, ac tota Communitas praedictae Civitatis, 
unanimiter cogitantes, quia praesentis vitae conditio statum habeat instabilem, et ea, quae habent essentiam, 
tendunt visibiliter ad non esse. Idcircò dignâ et devotâ consideratione vigilantes, nè cum Dominus venerit, nos
inveniat dormientes, pro nostrorum Commoditate, et Divini cultûs augmento, terrena in caelestia, et 
transitoria in aeterna felici volentes Commerciô commutare; primò et principaliter ex Voluntatibus et 
annuentiis Serenissimi Principis, Domini Mathiae Regis Hungariae, Dalmatiae, Croatiae etc. Domini nostri 
naturalis et gratiosissimi, sed et Magnifci Comitis Domini Stephani de Bathor, Judicicis Curiae Regiae, 
Vajvodaeque T[r]ansylvaniensis, quendam locum pro Monasterio in platea Luporum, in annexu Turris 
nuncupatae, Turris Sartorum, ad plagam Orientalem, tendentem, Fratribus Minoribus in perpetuum duximus, 
conferendum, imò conferimus et donamus prefatis fratribus inibi tantum locum, et spatium, quantum 
necessitas Monasterii deposcit. Ita tamen, quòd Domus ibidem sitae ipsis Possessoribus exolvi pretiô debeant, 
perpetuè et irrevocabiliter tenendum et habendum, pariter possidendum contradictoriô nullô obstante. In 
cuius rei evidentiam praesentes Literas nostras sigilli nostri majoris et authentici sub impressu munimine 
roboratas, prae specifcatis Fratribus Minoribus duximus concedendum. Datum in Kolosvár Feriâ Tertiâ, 
proximâ ante Festum S. Martini, [nov. 9.] Annô Domini Millesimô, quadringentesimô octuagesimô sextô.” Ld. 
JAKAB Elek, Oklevéltár Kolozsvár története első kötetéhez, Magy. Kir. Egyetemi Könyvnyomda, 1870, 272.

1031„1487. Mátyás király parancslevele Kolozsvár birájának és esküdt polgárainak, hogy a szent Ferencz-rend 
szerzeteseit a farkas-uctzai templom- és zárdaépítésben segitsék.
Mathias Dei Gratia Hungariae, Bohemiae etc. Rex, Duxque Austriae, Fidelibus nostris, Prudentibus et 
Circumspectis, Judici, Juratis, Caeterisque Civibus, ac Toti Communitati Civitatis nostrae Jkolosvariensis, 
Salutem et Graam.
Qia Nos in illa Civitate nostra in loco Scilicet per vos designato Claustrum pro Fratribus ordinis Minorum S. 
Francisci de observantia, aedifcari facere decrevimus, quamobrem volamus, et Fidelitatibus vestris Serie 
Praesentium Strictissime praecipimus, et mandamus, Fratribus hujusmodi Claustrum in loco praescripto 
absque omni difcultate et renitentia aedifcari facere permitere et de medio Vestri duos probos, et idoneos 
Viros eligere debeatis, qui similiter eisdem Fratribus juxta ipsorum requisitionem, in omnibus ipsorum 
necessitatibus auxilio et juvamine adesse debeant. Aliud igitur nullatenus facere praesumatis. Praesent. 
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helyen az obszerváns ferences rend kisebb testvérei részére kolostor építetését határoztuk el,

ezért  akarjuk  és  ezen  írásunkkal  a  legszigorúbban  megparancsoljuk  és  meghagyjuk

hűségteknek, hogy a fenn megírt helyen a testvéreknek engedjétek meg minden nehézség és

akadályozás  nélkül  ennek  a  kolostornak  felépítését.  Magatok  közül  pedig  válasszatok  két

jóakaratú  és  alkalmas  férft,  akik  ugyanazon  testvéreknek  az  ő  kérésük  szerint  minden

szükségükben védelmükre és segítségükre legyenek.”1032 Papp Szilárd úgy véli, a király levelét a

munkálatok akadozó megkezdése indokolta, a kolostor városi tanács kijelölte helyén álló házak

tulajdonosaival a megegyezés „nem volt egyszerű, melyben a város talán nem állt ki minden

esetben határozotan a szerzetesek mellet, hisz saját polgárairól, esetleg városi vagyonról volt

szó”.  A  jegyzetekből  kitetszik,  nem  példa  nélküli  a  jelenség,  hogy  kolostor  építése  miat

használatban álló épületeket bontotak el.1033

A király  1490 januárjában kiállítot oklevele alapján világos, hogy bár a munkálatok

(1488-ban vagy 1489-ben) megkezdődtek, Mátyás nem volt elégedet az előzőleg adot utasítás

végrehajtásának  eredményességével.  Az  építkezés  előremozdítása  véget részletesen

rendelkezik a fnanszírozási és munkaszervezési kérdésekről, utasítja Tárcai Márton sókamarai

ispánt1034 arról,  hogy  mindenben  a  király  megbízotjának,  János  testvérnek  útmutatását

kövesse:1035 „Mivel elhatároztuk, hogy annak a kolostornak a munkálatát, amelyet Kolozsvárt a

perlect. exhibent restit. Datum sub annulari secreto sigillo nostro, in Arce novae Civitatis nostrae Australis, 
Feria quarta proxima ante Festum Nativitatis Beatae Mariae Virginis, [sept. 5.] Anno Domini Millesimo, 
Qadringentesimo Octuagesimo Septim.” Ld. JAKAB, Oklevéltár Kolozsvárs, i. m., 276. ; ENTZ, A Farkas-utcai 
templom, i. m., 39–40. ; UŐ, Erdély építészete a 14–16. századbans, i. m., 346.

1032Magyarul ld. ENTZ Géza, A Farkas-utcai templom, Kolozsvár, 1948, 39–40. ; UŐ, A Farkas utcai templom = E. G.,
KOVÁCS András, A kolozsvári Farkas utcai templom címerei, Bp., Kolozsvár, Balassi, Polis, 1995, 7–38, it: 7–8.

1033PAPP, i. m., 45.
1034A szakirodalomban a sókamarai ispán családneve több változatban olvasható: Papp Szilárdnál Tárcai, Entz 

Gézánál Tarcsay illetve Tarcsai, Jakab Eleknél, F. Tóth Rózsánál és Buzás Gergelynél Tarcsay formában 
szerepel. Tárcai Mártonnal, testvérével, Tárcai János székely ispánnal, a családdal és nevükkel kapcsolatban ld.
KUBINYI András, Tárcai János, az utolsó székely ispán (Genealógiai és prozopográfai tanulmány), Mediaevalia 
Transilvanica, 7–8(2003–2004)/1–2, 117–137. ; A Tárcai-család obszerváns ferences kapcsolatairól ld. KERTÉSZ 
Balázs, Újabb adatok a maearországi obszerváns ferencesek történetéhez és Werbőczy István életéhez = Források 
és haeományképek, szerk. STEMLER Ágnes, Bp., OSZK, Gondolat, 2014 (Bibliotheca Scientiae & Artis, 5), 87–99.
A sókamaraispán tisztségéről ld. IVÁNYI Béla, Két középkori sóbánya-statutum, Századok, 45(1911)/1, 10–30; 
45(1911)/2, 98–113; 45(1911)/3, 187–195, it: 15–21. ; A sókamaraispánságok Mátyás-kori helyzetéről: KUBINYI 
András, A kincstári személyzet a XV. század második felében, Tanulmányok Budapest múltjából, 12(1957), 25–
49, it: 25–26. ; UŐ, A kincstári személyzet a XV. század második felében = Mátyás király 1458–1490, szerk. Barta 
Gábor, Bp., Akadémiai, 1990, 62–79, it: 62–63.

1035„1490. Mátyás király a szent Ferencz-rend számára Kolozsvárat a belső farkas-utczában építetni kezdet zárda 
tovább folytatására a felűgyelést s az építésnek a thordai sóaknából segítését Tarcsay Márton kamarai ispánra 
bizza.
Nos Mathias DEI gratia Ungariae, Bohemiae etc. Rex, ac Dux Austriae etc. Egregio Martino Tarcsay Comiti 
camerarum salium nostrorum Transilvaniensium fdeli dilecto. Egregie nobis sincere dilecte. Qia nos 
Monasterium illud, quod in Colosvár pro fratribus S. Francisci construi, aedifcarique incepimus in proximo 
uere, opus tui medio continuare decrevimus, et idcirco hunc fratrem tibi notum eo mitendum duximus, ut 
opus continuari faciat, tibi itaque commitimus, ut juxta ipsius informationem fabricam illam inchoatam in 
proximo tempore veris melius, diligentiusve quo potes ad nostras expensas continuari facias, et quidem sine 
intermissione, provideas etiam de fractoribus lapidum ad nostras similiter expensas, pro coctione autem 
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Ferenc-rendi  testvérek  számára  elkészítetni  és  építetni  kezdtünk,  a  jövő  tavasszal  a  te

segítségeddel  folytatjuk,  és  úgy  gondoljuk,  hogy  ezt  az  általad  ismert  János  testvért  kell

odaküldenünk,  hogy  a  munkát  tovább  folytassa,  ezért  neked  megparancsoljuk,  hogy  az  ő

utasítása szerint a megkezdet művet a legközelebbi tavaszon minél jobban és szorgalmasabban

folytatasd a mi költségünkre, és megszakítás nélkül gondoskodjál kőtörőkről, hasonlóképpen a

mi költségünkre. A mészégetésért sóval fzess! A kőnek és a mésznek az építés helyéig való

szállításáért a mi pénzünkből fzess a mi számadásunkra! Egyébként ennek a János testvérnek

és  többi  testvértársának,  akik  vele  lesznek,  készítesd  el  fából  és  deszkából  a  szükséges  és

elegendő cellát,  hogy amíg ot maradnak,  kényelmesen lehessenek és  élhessenek,  dolgukat

kényelmesebben  folytathassák.  És  mert  ez  mindenben  a  mi  legfőbb  akaratunk  ezért  úgy

gondoljuk,  hogy e kérdésben semmi meggondolással  ne tégy mást.  Végül pedig ugyanaz a

János testvér ebben az ügyben bármit is mond, hogy tenni kell, higgyed és mindent úgy hajts

végre. Kelt Visegrádon Vízkereszt nyolcada utáni vasárnap 1490. évben.”1036

A templom építését  biztosító  királyi  adományt  II.  Ulászló  is  fenntartota.  1494-ben

kiállítot oklevelével ugyanabból a forrásból, a tordai sóbányából fnanszírozta az építkezést

egészen az  épület befejezéséig.1037 A Farkas utcai  templom Entz Géza szerint  1503-ban már

valószínűleg  elkészült,  erre  utal  egy  kolozsmonostori  jegyzőkönyvben  fennmaradt

cementi solvas cum salibus, pro sectura etiam lapidum et cementi, usque ad locum fabricae solvas de nostris 
pecuniis et ad nostram rationem. Caeterum huic fratri Joanni, et caeteris Fratribus. qui cum eo isthic erunt, 
facias feri de lignis et asseribus cellas necessarias, et quidem sufcientes, ut quoad ibi permanebunt, 
commode stare et vivere possint, commodius etiam laborem et opus continuari facere valeant, et quoniam 
haec est in his omnibus rebus nostra extrema voluntas, idcirco rursum tibi commitendum duximus, ut in hoc 
aliud nulla ratione facias. Postremum quidquid idem frater Joannes circa haec negotia tibi dixerit faciendum, 
et credere, et omnia exequi debeas. Datum in Vÿssegrad die Domini -eo post octavas Epiphaniar. Christi [jan. 
18.] Anno 1490” Ld. JAKAB, Oklevéltár Kolozsvárs, i. m., 290. ; ENTZ, A Farkas-utcais, i. m., 40. ; UŐ, Erdély 
építészete a 14–16. századbans, i. m., 346.

1036ENTZ, A Farkas utcais, i. m., 8. ; UŐ, Erdély építészete a 14–16. századbans, i. m., 346.
1037„1494. II. Wladislaw a kolozsvári belső farkas-utczai sz. Ferenc-rend zárdája építése bevégzésére a thordai 

sóaknából szekerenként elvit sóból 300 arany forintot érő sót rendel adatni mindaddig, míg az építés bevégződik. 
Vladislaus Dei Gratiâ Hungariae, Bohemiae Rex etc. Fidelibus nostris Egregiis Stephano Istvánf de Kis-
Aszszonyfalva et Nicolao kapolnai Comitibus Camerarum Salium Nostrarum Transylvaniensium Salutem et 
Gratiam. Qia nos pro illa devotione nostra, quam erga Gloriossimam et Beatissimam Virginem Mariam 
gerimus, et habemus, Religiosis Fratribus ordinis Minorum B. Francisci de observantia nunc in Claustro sub 
nomine ejusdem Virginis gloriosae in Civitate nostra kolosvariensi ab ipsis fundamentis inchoato, nondum 
tamen perfecto degentibus ad continuationem laborum, aedifciorumque ipsius Claustri, ac Monasterii ex 
Camera Nostra Tordensi, de illis Salibus, qui in Curribus hinc inde solent advehi, vulgariter: Szekeres Sók, 
nuncupatis, Sales Trecentorum Florenorum Auri, â modô usque ad consumationem et perfectionem 
aedifciorum ejus Monasterii, sive Claustri deputavimus, Praesentibusque deputamus; ideò volumus, et 
Fidelitatibus Vestris frmiter praecipimus, quatenus à modò deinceps praescriptos Sales Trecentorum 
Aureorum, ex dicta Camera nostra Tordensi Fratribus S. Francisci ad praescriptum aedifcium, et structuram 
dicti Monasterii, et Claustri, prout superius declaratum est. infra tempus praemissum perfectae Consumationis
laborum ad hujusmodi aedifcium necessariorum, singulis Annis reddere et sine omni recusa [így!] restituere 
debeatis, et aliud facere nulla ratione praesumatis. Et hoc volumus per futuros etiam Comites Camerarum 
dictae Camerae Nostrae Tordensis frmiter observari. Datum in Civitate Nostra Cibiniensi in Festo Beati 
Bartholomaei Apostoli [aug. 24.] Annô Domini Millesimô Qadringentesimô Nonagesimô Qartô.” Ld. JAKAB, 
Oklevéltár Kolozsvárs, i. m., 305–306.
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oklevélszöveg, miszerint Stephanus Weyneer özvegye, Erzsébet asszony pénzt hagyományoz a

ferencesek új templomának.1038

A  (kolostorépületől  eltérően)  szerencsésen  megmaradt  templomépület  műrészletei

számos  párhuzammal  bírnak.  A kolozsvári  ferences  templom a szakirodalomban,  igaz nem

minden  előzmény  nélkül,  először  Nagy  Zoltán  1944-ben  megjelent  dolgozatában  került

központi szerepbe. Nagy Zoltán – leginkább Entz Géza megfgyeléseinek nyomán1039 – Dés (ma:

Kolozs megye, Románia) középkori, református templomát és a Farkas utcai templomot azonos

alkotóknak  tulajdonítota:  „a  kolozsvári  és  a  két  nyírbátori  templom  közöti szoros

összefüggéseket,  amelyek  a  vezető  mesteren  kívül  a  kőfaragókra  is  vonatkoznak,  a  késő

gótikus, halhólyagos és orrtag nélküli ablakkőrácsok is megerősítik, s döntő módon támasztják

alá Farkas-utcai templom, valamint a Báthori-templom nyugati kapui”. A két kapu (a köztük

lévő különbségek mellet) a Lengyelországtól Moldváig elterjedt kelet-közép-európai, „leszelt

ívű, pálcatagos, késő gótikus” kaputípus fejlődésének állomása. Nyírbátor két késő középkori

templomát egyaránt Báthori István (1430–1493) országbíró, erdélyi vajda építete: a ferences

templomot  a  kenyérmezői  diadal  (1479)  emlékére  az  obszerváns  ferenceseknek,  a  későbbi

református  használatba  került  templomot  családja  számára  főúri  kegytemplomnak  és

temetkezési  helyül.  Az  obszervánsok  temploma  előbb  készült  el,  Báthorit  1493-ben  ebbe

temeték el, majd innen viték át a családi sírboltba.1040 Nagy szerint a két nyírbátori templom

„egyaránt  János  barát  tervei  alapján  épült,  de  bizonyosra  vehetjük  azt  is,  hogy  Kőfaragó

György is közreműködöt” a munkákban, ugyanakkor azt is elképzelhetőnek tartota, hogy a

templomok  elkészültekor  már  mindketen  Kolozsvárot voltak.  Feltételezi  továbbá,  hogy

időközben János  testvér  megfordult  Visegrádon is,  ezt  „leginkább az  támasztja  alá,  hogy a

király  it állítota ki  a  nevezetes  parancslevelet”  1490-ben.  Nagy  úgy  vélte,  a  munkálatok

előrehaladtával János testvér innen is továbbállt és a szegedi obszerváns templom átépítésében

vet részt, míg a kolozsvári építkezést György kőfaragó irányítota. 1041 Nagy elképzelhetőnek

tartota, hogy Kőfaragó György dolgozot a gyöngyösi ferences templom XV. század végi, nagy

1038„[…] fratribus ordinis beati Francisci confessoris fratrum minorum in noua ecclesia beate Marie virginis in 
eadem ciuitate Coloswar fundata degentibus”. Vö. Entz Géza, Művészek és mesterek az erdélyi gótikában = 
Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Bodor András, Cselényi Béla, 
Jancsó Elemér, Jakó Zsigmond, Bukarest, Tudományos Könyvkiadó, 1957 (A Bolyai Tudományegyetem 
kiadványai), 249–264, it: 257 (20. jegyet).

1039Entz a kolozsvári, a dési és a nyírbátori ún. Báthori-templom alaprajzi egyezéseire, a hajó pillérpárjaira és 
egykori boltozásuk hasonlóságára hívta fel a fgyelmet. Ld. ENTZ Géza, A dési református templom, Kolozsvár, 
Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1942 (Erdélyi Tudományos Füzetek, 141), 6–9.

1040NAGY Zoltán, János barát és Kőfaragó Györe: Mátyás király és Báthori István erdélyi vajda építészei, 
Szépművészet, 5(1944)/7, 217–229, it: 217.

1041Uo., 220–221.
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valószínűség  szerint  a  Báthoriak  közreműködésével  megvalósult  renoválásán.  További

vizsgálatokat sürgetet annak eldöntésére,  hogy Báthori  István marosvásárhelyi  ( ma:  Maros

megye, Románia) építkezései, vagyis a templom körüli erődítés, illetve a szentély észak-keleti

oldalában álló késő gótikus kápolna kivitelezésében is Kőfaragó György működöt-e közre.1042

János testvér és Kőfaragó György „nagyszabású munkásságának állomásai” Nagynál Visegrád,

Nyírbátor,  Nagyvárad,  Kolozsvár,  Szeged  és  Gyöngyös,  de  János  testvér  vélekedése  szerint

minden bizonnyal megfordult az obszervánsok más építkezésein is. Nagy Zoltán iskolateremtő

alaknak ábrázolta őket: „Fráter Joannes és Georgius lapicida tehát vezető, irányító emberek

voltak,  s  melletük,  vezetésük  alat egész  építőiskola,  széleskörű,  s  nagylétszámú

kőfaragóműhely dolgozot. Az iskola tagjai elsősorban ferences atyák és testvérek voltak, de

bizonyára  szép  számmal  dolgoztak  köztük  világiak  is.  Ez  az  építő-  és  kőfaragóműhely  a

Salvatoriánus  rendtartomány  keretein  belül  alakult  ugyan  ki,  elsősorban  a  rend  számára

dolgozot, mégis feltételezhető, hogy – legalábbis egyes részlegei révén – más, világi feladatok

megoldásában is közreműködöt”, mint a dési egykori plébániatemplom, vagy a miskolci avasi

templom.1043 Érdemes Nagy Zoltánnal  hangsúlyoznunk, hogy a János testvérrel  és Kőfaragó

Györggyel  „kapcsolatos  problémakör  középpontjában  Hunyadi  Mátyás  és  Báthori  István

építkezései  állnak”,  akik  nemcsak  az  általuk  pártfogolt  obszerváns  ferencesek  templom-  és

kolostorépítéseinél,  hanem  más,  „elsősorban  saját,  világi  rendeltetésű  építkezéseikben  is

foglalkoztaták […] János barát és Kőfaragó György az ő építészei voltak”. Az általuk vezetet

iskola  Nagy  szerint  túlmutat  a  ferences  építészeten,  a  „maga  sajátos  ferences

fejlődésmenetében  is  eljutot egyrészt  a  reneszánsz  kapujához,  másrészt  pedig  a  népi

szükséglet és ízlés kiegészítéséhez”. A folyamat történeti okokból ugyan megszakadt, a „falu

építészetében  azonban  egyenes  folytatására  talált,  különösen  a  tiszántúli  és  erdélyi

részeken”.1044

A Farkas utcai templommal kapcsolatos oklevelek magyar fordítását Entz Géza közölte

a műemlékről szóló kismonográfájában (1948). Művészetörténeti helyét elsőként a magyar és

erdélyi koldulórendi építészet emlékeinek sorában jelölte ki, melyek közé az épület általános

vonásai  alapján jól  illeszkedik.  Konkrétabb rokonságot  a  nyírbátori  Báthori-templommal  (a

gyámkövek és  a  faloszlopok elrendezése,  kiképzése  miat) és  a  nyírbátori  egykori  ferences

templommal  kapcsolatban  fogalmazot meg.  Előbbinél  a  gyámkövek  „annyira  rokonok  a

kolozsvári  szentély  gyámköveivel,  hogy  a  legalábbis  egy  kőfaragóműhelynek  kell

1042Uo., 221–224.
1043Uo., 224–226.
1044Uo., 227–229.
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tulajdonítanunk őket, sőt talán a mesterazonosság felvetése sem látszik merésznek”. Utóbbinál

a  külső  és  az  alaprajz  kínál  párhuzamot.1045 Fenntartota a  korábbi  tanulmányában

megfogalmazot állítást,  miszerint  Désen  (a  barokk  átalakítás  miat csak  a  padlástérben

hozzáférhető  pillérvégek  tanúsága  szerint)  szintén  a  Farkas  utcai  építőműhely  dolgozot.

Rokonítota aztán Kolozsvár másik koldulórendi, óvári domonkos templomának hajóboltozatát

és  számos,  a  korszakra  általában  jellemző  részletét.  A  hasonlóságok  közül  Entz  szerint  a

„beugró  hajópillérek  azonban  a  két  kolozsvári  koldulórendi  egyházban  és  a  dési,  akkor

plébániatemplomban egy tervezőre, illetve kivitelben egy műhelyre vallanak”.1046 Nagy Zoltán

János testvérrel és Kőfaragó Györggyel kapcsolatos hipotézisével Entz Géza csak mérsékelten

azonosult.  Kézenfekvőnek  találta,  hogy  János  testvér,  akit  Mátyás  küldöt Kolozsvárra,

ismerhete a királyi építőműhelyt, a kapcsolat azonban szerinte nem volt olyan szoros, mint

Nagy feltételezte. János testvér műhelye „szerzetesi, éspedig nyilván ferences műhely volt, […

b]enne természetesen helyi kőfaragók és mesteremberek is dolgoztak”. Entz ezek közé a János

testvér műhelyében dolgozó mesterek közé sorolta Kőfaragó Györgyöt. Ezt két dolog igazolja

szerinte: György és özvegye, Magdolna is a ferences templomban volt eltemetve, az özvegy

pedig végrendeletében (1531)1047 bőkezűen hagyot pénzt a kolostornak és a templomnak. Entz

vitata Nagy  Zoltán  azon  felvetését,  hogy  Kőfaragó  György  a  Magdolna  asszony

végrendeletében felsorolt erdélyi és magyarországi ferences templomoknál dolgozot volna. A

szóba  jöhető  templomok  egy  része  teljesen  elpusztult,  a  megmaradotak  (Gyöngyös,

Marosvásárhely, Tövis) faragványai a Farkas utcaiakkal nem rokoníthatók, ráadásul az épületek

is korábbiak. A Farkas utcai gyámkövekhez hasonló nyírbátori és dési faragványok lehetnének

Kőfaragó  György  munkái,  a  végrendeletből  azonban  Nyírbátor  is,  Dés  is  hiányzik.  Entz

valószínűbbnek láta, hogy egy szerzetesi műhely nem bízta a tagozatok kifaragását világiakra,

hanem  maga  készítete ezeket.  Végső  soron  „[m]indezekből  világos,  hogy  György  mester

személyes  és  művészi  szerepe  nagyon  homályos  és  a  most  ismert  adatok  messzemenő

következtetéseket  nem  engednek  meg,  János  testvér  vezető  szerepe  viszont  kétségtelen  és

szerzetesi műhelyének tevékenysége is megfogható”.1048

Az 1948–1952 közöt folytatot budavári ásatások során számos késő gótikus töredéket

tártak fel a feltöltési rétegekből. A maradványok kevés kivétellel a palota keleti, Dunára néző

1045ENTZ Géza, A Farkas-utcai templom, Kolozsvár, 1948;;;; Újabb kiadása: Entz Géza, A Farkas utcai templom = E. 
G., Kovács András, A kolozsvári Farkas utcai templom címerei, Bp., Kolozsvár, Balassi, Polis, 1995, 7–38, it: 32.

1046ENTZ, A Farkas utcais, i. m., 33.
1047Magdolna asszony a boldogságos Szűz Máriáról nevezet ferences kolostor konfrátere volt. A végrendelet 

szövegét kiadta: JAKAB, Oklevéltár Kolozsvárs, i. m., 372–375. Vö. ENTZ, Erdély építészete a 14–16. századbans, 
i. m., 340.

1048ENTZ, A Farkas utcais, i. m., 34–35.
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szárnyából kerültek elő, köztük nagy számban borda- és nyíláskeret-töredékek. A feltárt kövek

egy  csoportja  „jellegzetes  műhelygyakorlatra  valló  markáns  proflrajzú”  faragvány,

összeillesztésük  pálcaműves  ajtó-  és  ablakkereteket  eredményezet. A  rekonstruált  keretek

közül többnél szorosabb rokonság is feltételezhető. F. Tóth Rózsa három töredék kapcsolatait

vizsgálta, melyek egy műhely munkájára vallanak: a Nagyudvarnak nevezet ásatási területen

előkerült gyámköves, gazdagon átmetsződő pálcaműves ajtókeret bal felső sarokkövét; az ezzel

hasonló  stílusú,  a  Külső  támpillér  ásatási  területen  felszínre  került  ablakkeret-töredékeket;

illetve a Halászbástya Kőtárnak a várpalota területéről előkerült, az 1948–1952 előt is ismert

vakmérműves  díszítésű,  kétosztatú  ablakhoz  tartozó  szemöldökkövét.  A  kapubéllet  közeli

párhuzamát F. Tóth a boroszlói városháza Mátyás királyhoz is kötődő, 1471–1481 közöt épült

nagytermének  a  főpolgármester  szobájához  vezető  ajtajában  ismerte  fel.  A  részletformák

alapján a budai építkezéseket F. Tóth az 1470-es, ´80-as évekre datálta. A kapukeret rokonítható

a Budapest-belvárosi  plébániatemplom oratórium-ajtajával  is,  ami  nem sokkal  1482  előt, a

királyi  kőfaragóműhely  közreműködésével  keletkezhetet. A  budavári  töredékek  kiterjedt

rokonságot mutatnak a két kolozsvári koldulórendi épületel, a Farkas utcai templommal és az

óvári  kolostorral  is.  A  budai  nagyudvari  kapu  azonos  felépítésű  az  óvári  kolostor

refektóriumajtajával, míg a Külső támpillér ablakkeretét éppen a refektórium egyik ablakának

proflanalógiájával  sikerült  rekonstruálni.  A  Halászbástya  Kőtár  szemöldökkövének

ornamentikájával  azonos  vonalvezetésű  párhuzama  található  a  refektórium  egyik

felolvasófülkéjében. A részletes összehasonlítás alapján elmondható, hogy a Budán „1470–80

körül  működő  kőfaragó  műhely  sajátos  formái  Kolozsvár  későgótikus  alkotásain  is

megjelennek”.  F.  Tóth  Rózsa  szerint  János  testvér  a  „budavári  faragványok  Kolozsvár  felé

mutató  műhelykapcsolatainak  tisztázására  kiválóan  alkalmasnak  bizonyul”.  Nagy  Zoltán

elméletével ugyanakkor nem tudot azonosulni, mivel a visegrádi és budavári ásatások késő

gótikus anyagának összehasonlításakor csak kevés hasonló vonást tudtak felmutatni. F. Tóth

Rózsa összegzése szerint a Szilézia és Lausitz hatására meghonosodot késő gótikus pálcaműves

stílus Budán közvetlenül a reneszánsz építkezések előt, a 1470-es években jelent meg és a

kivitelező  műhely  formakincse  megtalálható  a  pesti  Belvárosi  templom  1480  táján  építet

részein  is.  „Ugyancsak  a  budavári  műhellyel  való  közvetlen  kapcsolatra  utalnak  a  Frater

Joannes munkásságához köthető kolozsvári Farkas utcai templom és ferences kolostor egyes

részei.”1049

Mátyás  király  elpusztult,  késő  gótikus  székesfehérvári  sírkápolnával  kapcsolatban

Levárdy  Ferenc  fogalmazta  meg,  hogy  a  töredékek  formai  összefüggései  alapján

1049F. TÓTH Rózsa, Gótikus kőfaragó műhely Mátyás korában, Budapest Régiségei, 18(1958), 365–382.
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megkockáztatható  a  felvetés,  miszerint  „a  Visegrádon  dolgozó  építőműhely  tagjai  közül

néhányan 1470–80 k[örül] Székesfehérváron tevékenykednek”. A visegrádi építkezések 1474-

ben történt megindulása jelentete időrendi nehézségeket azzal magyarázta, hogy a műhely két

részre  oszlot, „a  ketészakadó  műhely  egyik  részlege  Visegrádon,  a  másik  pedig

Székesfehérváron  és  Pannonhalmán  dolgozot”.1050 A  Mátyás  király  székesfehérvári

sírkápolnájáról írot dolgozatában Marosi Ernő is érintete János testvér műhelyének kérdését.

Marosi mértéktartóbb Levárdynál: „Valóban, eddigi formai analógiáink is arra utalnak, hogy a

XV.  századvégi  székesfehérvári  építkezések  szorosan  csatlakoznak  ahhoz  a  későgótikus

stílusirányzathoz, amely a hetvenes években jelenik meg a budai királyi palota építkezésein”. F.

Tóthtal egyetértésben úgy gondolja,  a  Mátyás-udvarához kötődő késő gótikus stílus forrása

Szilézia és Lausitz. Marosi kiemeli, hogy a 1470 utáni időszak stílusfordulata (vagyis, hogy a

korábbi  délnémet,  majd  ausztriai  kapcsolatokat  a  szászországiak  és  sziléziaiak  váltják  fel)

összefügg  Mátyás  külpolitikai  koncepciójának  változásával.  A  szóba  jöhető  emlékek

gyarapodása  arra  vezeti  Marosit,  hogy  János  testvér  szerepével  kapcsolatban  kétkedő

álláspontra helyezkedjen: „A sziléziai későgótikától függő emlékek körének az utóbbi időben

folytatot kutatások olyan mértékben megnövelték a  rokon emlékek számát,  hogy ma már

nemcsak egyetlen ismert mester, Frater Johannes valamennyi emlékre kiterjedő szerzőségében

kell kételkednünk, de kérdésessé vált az is, helyes-e pusztán építőműhelyről beszélni. Az élénk

építőtevékenység, az emlékek nagy száma, hatásuk jelentősége, a formai, tipológiai elemekkel

együt fellépő  sajátos  téralkotási  kvalitások  kívánják,  hogy  e  jegyeket  a  magyarországi

későgótika 1470. után kezdődő szakaszára stiláris ismérveknek tekintsünk”.1051

Entz Géza előbb fnomítota (1957), 1052 majd az  Erdélyi  építészet  a 14–16.  században

című  posztumusz  megjelent  könyvében  (anélkül,  hogy  ezt  hangsúlyozta  volna),  jelentősen

módosítota János testvérrel kapcsolatos korábbi elképzelését, miszerint a barát egy szerzetesi,

nem pedig egy királyi építőműhely része volt. Amint F. Tóth Rózsa rámutatot, a reneszánsz,

allʼantica stílus Mátyás Aragóniai  Beatrixszel  kötöt házassága (1476)  után, az Alpokon túli

világban szokatlanul korán honosodot meg. Mátyás 1476–1479 közöt „viszonylag könnyen

juthatot magyarországi munkát vállaló reneszánsz mesterekhez”, akik itáliai szövetségeseinél

1050LEVÁRDY Ferenc, Pannonhalma építéstörténete, III, Művészetörténeti Értesítő, 8(1959)/4, 220–231, it: 226.
1051MAROSI Ernő, Mátyás király székesfehérvári sírkápolnája = Székesfehérvár évszázadai 2. Középkor, szerk. 

KRALOVÁNSZKY Alán, Székesfehérvár, 1972, 169–182, it: 180–181. Marosi álláspontja a későbbiekben sem 
változik, vö. Marosi Ernő, A koldulórendi építészet Maearországon = Koldulórendi építészet a középkori 
Maearországon: Tanulmányok, szerk. Haris Andrea, h. n., Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1994 
(Művészetörténet – Műemlékvédelem, vii), 39–62, it: 45–46.

1052ENTZ Géza, Művészek és mesterek az erdélyi gótikában = Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik 
évfordulójára, szerk. BODOR András, CSELÉNYI Béla, JANCSÓ Elemér, JAKÓ Zsigmond, Bukarest, Tudományos 
Könyvkiadó, 1957 (A Bolyai Tudományegyetem kiadványai), 249–264, it: 256–257.
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nagyobb munkák végeztével szabaddá váltak.1053 Entz a palota reneszánsz stílusú fejlesztésével

kötöte össze  a  budai  gótikus építőműhely kapacitásának felszabadulását.  A gótikus udvari

építőműhely így előbb Visegrádon (az alsó díszudvar kerengőjében, 1484), illetve Ráckevén (a

királyi érdekeltségű ortodox templomban, 1486) dolgozot, majd Nyírbátorban és Kolozsváron.

Entz  korábbi  vélekedésével  szemben  (még  ha  a  barát  visegrádi  kötődésével  kapcsolatban

bizonytalan is maradt) János testvért határozotan az udvari műhelyhez sorolta: „Talán az sem

véletlen, hogy a király János testvért Kolozsvárra küldő levele 1490-ben éppen Visegrádon kelt.

De közvetlen bizonyíték nélkül is megállapítható, hogy frater Johannes nyilvánvalóan a budai

udvar  gótikus  építő  szervezetének  körébe  tartozot, és  –  amint  azt  erdélyi  működése  is

alátámasztja – annak egyik jelentős képviselőjeként tartható számon.”1054 Entz Géza bővítete a

János  testvér  műhelyéhez  köthető  erdélyi  épületek  körét.  A  korábban  említet épületek  (a

kolozsvári Farkas utcai és óvári templom, a dési plébániatemplom) mellet az építőszervezet

munkái  közé  sorolta  Medgyes  egykori  ferences  templomát  és  (nagy  valószínűséggel)

Kolozsmonostor (ma Kolozsvár része) bencés temploma hajójának 1500 körüli boltozását.1055 A

dési  templomtól  csak háromhajós kiképzésével  tér  el  lényegesen Torda (ma: Kolozs megye,

Románia)  katolikus  temploma,  amit  Entz  szintén János  testvér  köréhez  sorolt,  megemlítve,

hogy a tordai ajtók a bélletproflok különbözősége ellenére is közel állnak a pesti-belvárosi

templom  és  a  budai  királyi  palota  megoldásaihoz.1056 Összegezve  Entz  szerint:  „A  15–16.

századforduló  legjelentősebb  és  emlékekkel  szokatlanul  pontosan  meghatározható

templomépítészeti  tevékenysége  a  Mátyás  király  által  1490-ben  Kolozsvárra  küldöt János

testvér  építőműhelyéhez  kapcsolódik.  A  király  késői  gótikus  építőszervezetéből  Erdélybe

származot ferences barát jellegzetes, magas szintű szerkezeti  és formai gyakorlata a városi

plébániatemplomok és koldulórendi kolostorok egész sorában működöt. Művészi részletei a

Szilágyi családdal rokon Geréb László erdélyi püspök falusi egyházainak egykorú építészetében

is  fellelhetők  (Magyarkecel  [ma:  Szilágy  megye,  Románia],  Szászfenes  [ma  Kolozs  megye,

Románia]).”1057

Buzás Gergely régész-művészetörténész a Mátyás-kori királyi építkezésekről és a késő

gótikus stílusáramlatról  írot dolgozatában (1999)  szkeptikusan látja  János  testvér  visegrádi

kötődését. Olvasatában annak, hogy Nagy Zoltán a visegrádi palotaépítkezéshez kötöte a barát

személyét, csak annyi alapja van, hogy a király János testvér megbízását Visegrádon adta ki.

1053Feuerné Tóth Rózsa, Reneszánsz építészet Maearországon, [Bp.], Magyar Helikon, Corvina, 1977, 5–17, it: 5–
6.

1054ENTZ, Erdély építészete a 14–16. századbans, i. m., 145–147.
1055Uo., 147, 152–154, 182–183, 
1056Uo., 154–155.
1057Uo., 213, ill. 210.
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„János testvér etől még akár Erdélyből is érkezhetet”, emellet szól szerinte, hogy a ferences

templom hosszházának több erdélyi párhuzama is van, míg visegrádi nincsen.1058 Buzás 2001-

ben némileg árnyalja álláspontját. Míg korábban átsiklot fölöte, hogy Nagy Zoltán a Farkas

utcai szentély gyámköveinek formáit a visegrádi palota egyik szalagpárkányával rokonítota, a

fennálló  „némi  távoli  rokonságot”  a  palotakerengő  1484-es  évszámmal  ellátot boltozati

konzoljára is kiterjeszti. Buzás hasonlóságot talál a visegrádi ferences kolostor és a Farkas utcai

templomhoz  tartozó  kolostor  közöt is:  a  kerengőszárny  elrendezése  és  boltozata  szoros

kapcsolatban  állnak.  Nem  tartja  meghatározhatónak,  hogy  János  testvér  az  épületegyütes

melyik részén dolgozot: „a visegrádi palota 1480-as évek első felére keltezhető stílusától nem

túlságosan  távol  álló  szentélyen,  a  visegrádi  ferences  kolostor  15.  század  első  évtizedére

keltezhető kerengőboltozatával rokon északi kerengőn vagy pedig a Visegráddal semminemű

rokonságot  nem mutató,  ám annál  több  erdélyi  analógiával  rendelkező hosszházon.”  Buzás

kronológiai  okokból ez utóbbit  valószínűsíti.  A Farkas utcai  templom „fnoman tagolt,  erős

fény-árnyék ellentétre törekvő, profláthatásokban gazdag” keretű nyugati kapujával számos

emlék  rokonítható  valamilyen  módon.  Maga  a  keretforma  az  1470-es  években bukkant  fel

Erdélyben,  a  legkorábbi  a  kolozsvári  plébániatemplom szemöldökgyámos  ajtókerete  (1477).

További példái: Dipse (ma: Beszterce-Naszód megye, Románia), Torda, Nagyszeben (ma: Szeben

megye,  Románia)  plébániaháza,  Muzsna  (ma:  Szeben  megye,  Románia),  Ecel  (ma:  Szeben

megye, Románia), Berethalom (ma: Szeben megye, Románia), Beszterce (ma: Beszterce-Naszód

megye, Románia), Gernyeszeg (ma: Maros megye, Románia), Szészárma (ma: Beszterce-Naszód

megye,  Románia),  Csíkdelne,  Agyagfalva  (ma:  Hargita  megye,  Románia),  Bögöz,  Farcád,

Küsmöd.  Buzás  szerint  „[p]rovinciális  mivoltuk  ellenére  a  stílus  még  felismerhető  jegyeit

hordozzák magukon.”1059

A  Nagy  Zoltán  megfogalmazta  feltételezést,  hogy  a  Mátyás  király  1490-ben,

Visegrádon kelt oklevelében megnevezet János testvérnek köze volt a visegrádi királyi palota

munkálataihoz,  közelmúltbeli  ásatások  erősíteték  meg.  A  visegrádi  királyi  palota  déli

kerítésfalának külső felén több ütemben (2004–2005-ben, 2008-2009-ben és 2015-ben) feltárt

területen  nagyméretű,  XIV.  századi  épületkomplexum  került  felszínre.  A  területen  a  XIV.

században a királyi palotához tartozot, majd a Zsigmond király által 1425-ben alapítot Szűz

1058BUZÁS Gergely, A kései Mátyás-kor királyi építkezései és a későgótikus építészet stílusáramlatai Maearországon 
= Középkori eeházi építészet Erdélyben, szerk. KISS Imola, SZŐCS Péter Levente, Satu Mare [Máréfalva], Editura
Muzeului Sătmărean, 1999, 135–162, it: 141--

1059BUZÁS Gergely, A kolozsvári Farkas utcai eekori ferences templom és Erdély késő gótikus építészete, Erdélyi 
Múzeum, 63(2001)/ 3–4, 38–50.
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Máriának dedikált  obszerváns ferences  kolostor1060 előudvara let. Az ásatások során feltárt

épületegyütes az egykori járószintről előkerült Mátyás-kori kályhacsempék alapján keltezhető.

Buzás  Gergely  szerint  a  komplexum  két  helyiségének  funkciója  nagy  biztonsággal

meghatározható. A faszerkezetű épület „a vastag kőpor és kősifra réteg alapján, amely a belső

járószintet fedte, egyértelműen kőfaragószínnel, régi nevén páhollyal azonosítható”. A kőpor az

anyagösszetétel vizsgálata alapján a királyi palota és a ferences kolostor „késői Mátyás-kori

illetve korai Jagelló-kori építkezésein használt kőanyagokból származik”. A másik épületet a

padlójába  mélyülő  gödrök,  az  azokban  talált  nagy  mennyiségű  salak  és  hamu  alapján

kovácsműhelyként használhaták. Buzás megjegyzi, hogy ugyan kemence nem került elő, de a

hamu és salak elhelyezkedése alapján feltételezhető a kovácstűzhely megléte és helye, valamint

értelmet  nyer  az  alapozáshoz választot megoldás  és  a  vízvezeték is:  „ezek a  vízzel  hajtot

pörölyökhöz készülhetek, az erőteljes alapozások a pörölyök által okozot rezgések felvételére,

a vízvezeték pedig a pörölyöket mozgató vízikerekek meghajtására szolgálhatak”. A korabeli

építőműhelyeknek  nemcsak  a  kőfaragók,  hanem  a  kovácsok  is  fontos  szereplői  voltak.  A

ferences  kolostorhoz  tartozó  építőműhely  közelében,  a  palotához  tartozó  déli  udvaron  a

kovácsműhely szomszédságában találtak egy másik kőfaragóműhelyt. Az ot előkerült kőpor és

törmelék alapján kizárólag vörösmárvány-faragványok készítésével foglalkoztak, „ez a műhely

inkább az a reneszánsz építészeti és szobrászati elemek készítésével foglalkozó műhely volt”.

Ezzel  szemben a ferences  kolostor  területén működő kőfaragóműhely egyaránt  dolgozot a

kolostor és a palota részére is, minthogy a két épület késő gótikus kőfaragványai közül „több,

teljesen azonos anyagú és proflú kőszerkezetet ismerünk”, biztos, hogy a két épületen egyazon

kőfaragók dolgoztak. Korábbi álláspontját felülbírálva Buzás valószínűnek látja, hogy az 1490-

es oklevélben emlegetet János testvér és rendtársai ferencesek voltak, és annak ellenére, hogy

a levél szó szerint nem tartalmazza, hogy János testvér Visegrádról érkezne Kolozsvárra, „mivel

a Visegrádon datált levelet János testvérrel küldte a király”, ezt is egyértelműnek találja. Úgy

véli, hogy „[j]ogos volt Nagy Zoltán feltételezése, hogy a Visegrádról érkező János testvérben

egy olyan építőmestert keressen, aki korábban a király megrendelésére a visegrádi ferences

kolostoron és palotán dolgozot”.  Emellet szól  Buzás szerint az is,  hogy a visegrádi  palota

királyi  lakóépületének  földszinti,  díszes  kerengője  „olyan  építészeti  motívum,  amely

teljességgel hiányzik a korszak világi építészeinek eszköztárából”, ami önmagában is felvetné

„egy  szerzetesi  építészetben  jártas  építőmester  tervezői  szerepét”.  Összegezve  a  legújabb

1060A kolostorról ld. BUZÁS Gergely, LASZLOVSZKY József, PAPP Szilárd, SZEKÉR György, SZŐKE Mátyás, A visegrádi 
ferences kolostor = Koldulórendi építészet a középkori Maearországon: Tanulmányok, szerk. HARIS Andrea, h. n.,
Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1994 (Művészetörténet – Műemlékvédelem, VII), 281–304.
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visegrádi ásatások támogatják Nagy Zoltán felvetését, „János testvérben és szerzetestársaiban

nagy valószínűséggel valóban a visegrádi palotán és ferences kolostoron dolgozó későgótikus

műhely tagjait, de nem csak kőfaragókat, hanem kovácsokat is láthatunk”.1061

Sándor Klára főként a (mint azóta nyilvánvalóvá vált, a Homoródkarácsonyfalvai és a

Vargyasi Felirat esetében nem helytálló érvek alapján) XIII–XIV. századinak vélt emlékek miat

elveti  a  székely  írás  esetleges  Mátyás-kori,  udvari  szerkesztését.  Erről  szóval  jegyzi  meg,

nemcsak ezt tartja valószerűtlennek, de úgy véli, a székelyek írásának udvari kultusza és a XV.

század  végi  székelyföldi  emlékeinek keletkezése  közöt sincsen kapcsolat:  „Az a  nézet  sem

tartható, hogy a Mátyás-udvari kultusz miat kezdték  »kőbe vésni, téglába karcolni, freskóra

festeni« a  székely  jeleket,  mert  a  székelyföldi  feliratos  emlékek  [a  Vargyasi,  a

Homoródkarácsonyfalvai és a Székelydályai Felirat] minden bizonnyal a székely írás humanista

kultuszától függetlenül készültek, az imént fölsorolt három felirat jóval a humanizmus kora

előt, több pedig a kultusz budai kialakulásával egy időben, s nem valószínű, hogy például az

1497-ből  származó  Gelencei  Felirat  készítője,  aki  valószínűleg  maga  a  korabeli  gelencei

plébános volt, ilyen frissen értesült volna a az udvar humanista kulturális trendjeiről.”1062

Az archeometriai vizsgálatok a Vargyasi és a Homoródkarácsonyfalvai Felirat esetében

a  korai  datálás  perdöntő  érveit  nem  erősíteték  meg,  a  szöveget  megőrző  épületek  és  a

felirathordozó  faragványok  kőanyaga  viszonyának  tisztázáshoz  pedig  tovább  vizsgálatok

szükségesek.  A Székelydályai  Feliratról  sem nyilatkozhatunk az emlék átfogó archeometriai

vizsgálata nélkül. Az emlékek (a szóba jöhető lehető legtágabb, a XIII. századtól és a XVI. század

első  feléig  tartó  korszakon  belüli)  művelődéstörténeti  kontextusának  átekintésével  a

legkorábbi emlékek esetében is inkább a későbbi, XV. század végi datálás valószínűbb.

János  testvér  személyében  nevesíteni  tudunk  olyan  Mátyás  budai  és  visegrádi

palotájához kötődő személyt, aki dokumentáltan erdélyi építkezésen is részt vet Kolozsvárot,

méghozzá  Mátyás  király  megbízásából.  János  testvér  műhelyével  több  erdélyi  építkezéssel

szoros  kapcsolatban  lehetet, de  a  neki  köszönhetően  elterjedt  stiláris  elemek  távolabbi,

provinciális  analógiái  Udvarhelyszéken  is  megtalálhatók.  Művészetörténeti  vizsgálatokra

volna szükség ahhoz, hogy a székely írásos emlékeket megőrző székelyföldi épületek esetleges

stiláris  párhuzamait  feltárják.  János  testvér  nemcsak  építőműhelye  révén  kerülhetet

1061BUZÁS Gergely, Építőműhely feltárása a visegrádi ferences kolostor területén, Archeologia – Altum Castrum 
Online (A Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi Mátyás Király Múzeumának régészeti online magazinja), 
Visegrád, Mátyás Király Múzeum, 2016. Hálózati elérése: 
htp://archeologia.hu/content/archeologia/357/buzas-epitomuhely.pdf [2017. 12. 06.]

1062SÁNDOR, A székely írás reneszánsza, i. m., 112.
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kapcsolatba  székelyföldi  kőfaragókkal,  hanem  a  szalvatoriánus  obszerváns  ferenceseken

keresztül  is.  A ferences  kötődésű Bolognai  Emlék székely ábécéje és Philippus de Penczicz

Filipecen keresztül Mátyás udvarához köthető Nikolsburgi Ábécéje közöti eltérések kizárják,

hogy közvetlenül egymás másolatai lennének. A bennük megtalálható közös hiba, az  ö és  ü

hangok székely grafémájának felcserélése ugyanakkor közös forrásra utal. János testvér kapocs

lehetet a királyi udvar és a ferencesek, valamint a királyi udvar és a késő gótikus kőfaragók

közöt is.

238



3. A székely írás és a humanizmus

3.1. Adalékok a Mátyás-kori Atila-kultuszhoz és a hun-toposz 
háteréhez1063

Attila alakjának Mátyás-kori hasznosítását a közelmúltban Szörényi László és Pajorin

Klára új szempontból elemezte.1064

Janus Pannonius  ii.  Pál  pápa előtt mondott követi  beszédének (1465)1065 – melyben

1063Nyomtatásban megjelent, szűkebb jegyzetapparátussal: Tubay Tiziano, Adalékok a Mátyás-kori Atila-
kultuszhoz és a hun-toposz háteréhez = Scientiarum miscellanea: Latin nyelvű tudományos irodalom 
Magyarországon a 15-18. században, szerk. Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Molnár Dávid, Szeged, Lazi, 2017 
(Convivia Neolatina Hungarica, 2), 17–27.

1064László SZÖRÉNYI, Atila strumento di diplomazia: Janus Pannonius ambasciatore di Matia a Roma, Nuova 
Corvina. Rivista di Italianistica, 20(2008), 16–29; Magyar fordítása (jegyzetek nélkül): UŐ., A diplomáciailag 
felhasznált Atila: Janus Pannonius Mátyás követeként Rómában = Tomka-symposion. Ünnepi kötet Tomka 
Beáta köszöntésére, szerk. KISANTAL Tamás, MEKIS D. János, P. MÜLLER Péter, SZOLLÁTH Dávid, Pozsony, 
Kalligram, 2009, 475–484; PAJORIN Klára, Janus Pannonius és a hun–magyar rokonság (Hozzászólás Szörényi 
László Janus Pannonius követi beszédéről írt cikkéhez), hálózati közlés, é. n. [2015], elérhető: 
htps://iti.btk.mta.hu/images/szorenyi/irasok/PajorinKlara_Szorenyi70.pdf (letöltés: 2015. 10. 17.)

1065„Primum igitur B. T. dignitati tota mentius affectione gratulatur; commendat se et suos ad pedum oscula 
Beatorum; ac remota omnis conditionis invidia, tibi tanquam vero Christi vicario, tam suo quam regni sui 
nomine, puram, plenam, et canonicam offert obedientiam, e sinceritate animi ac devotione, quam quondam 
inclyti progenitores sui R. Ecclesiae et eius pontifiicibus praestitisse dignoscuntur. Nam si veterum monumenta
annalium evolvere otium tibi esset P. B. invenires profecto, nullos unquam principes, nullos populos, (pace 
aliorum dixerem), Apostolicae Sedi tam obsequentes, tam deditos extitisse, quam Ungaros, et reges 
Ungarorum. Gentili adhuc errore, Hunnorum natio tenebatur, cum potentissimus ille Atila Venetam 
provinciam ingressus, ac omnia Padum usque amnem ferro et igni populatus, obvium sibi Leonem Papam, in 
tanta veneratione habuit, ut eius monitis et interventu, omisso ad Urbem itinere, confestim Italia excerisset. D.
deinde Stephanus, qui primus nostros ad fiidem Catholicam converterit…” 
„Először is szíve mélyéből küldi Szentséged magas méltóságának szóló hódoló jókívánságait, szent lábaidat 
csókkal illetve ajánlja pártfogásodba önmagát és övéit, továbbá minden fenntartás nélkül mind a maga, mind 
országa nevében tiszta, teljes és kánoni engedelmességet fogad néked mint Krisztus valóságos helytartójának, 
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Attilát a magyar királyok között, a hunokat pedig a magyarok elődeiként említette – Szörényi

újszerűségét hangsúlyozza: „Nem hiszem, hogy akadt volna korábban – akár Mátyás részéről

[…] – akár korábbi királyainktól küldve olyan követ, aki a hun–magyar azonosságra épített

érvelést  használt  volna a  pápa előtt.  Érdekes,  hogy eddig  a  szakirodalomban nem tűnt  fel

senkinek ez az újítás”.1066 Szörényi kiemeli azt is, hogy a velencei származású II. Pál (szemben

Janusszal és Mátyással), valószínűleg nem ismerte a magyar hun-hagyományt, csak az Attilát

igen negatívan ábrázoló velencei és római történeteket: „Mátyás ellenben és Janus nyilván nem

csupán  a  velencei,  illetve  a  római  legendaváltozatot  ismerték,  hanem  az  Attilára  sokkal

hízelgőbb  magyarországi  variánsokat,  amelyek  nyilván teljesen ismeretlenek voltak  a  pápa

előtt.  Nemcsak  ismeretlenek,  hanem  elfogadhatatlanok  is.”  Bár  ii.  Pál,  ahogy  az

irodalomtörténész  fogalmaz,  „igen  diplomatikus  módon  –  egy  szóval  sem  reagált  a  hun

előtörténetre, illetve az egész pogány kori magyar történelemre, hanem csak Szent Istvántól

volt hajlandó visszaigazolni a magyarság érdemeit”, a követjárás viszonylagos sikerrel járt.1067 A

xiii. elégia (De inundatione) példájából1068 Szörényi szerint az is kitetszik, hogy Janus „1468-ra

átment lelkes hunba”.1069

Pajorin  Klára,  Szörényi  tanulmányát  értékelve  a  dolgozat  jelentőségét  abban  látja,

hogy  a  szerző  révén  világossá  lett,  „a  hun–magyar  rokonság  ideológiája  már  Mátyás

uralkodásának  az  elején  büszkén  vállalt,  nemzetközi  téren  is  hirdetett  azonosulási  és

hivatkozási alapot jelentett a királynak és közvetlen környezetének, és hogy éppen az itáliai

humanizmuson nevelődött Janus Pannonius volt az első újraértékelője és terjesztője. Janus  […]

a hun uralkodót a keresztény magyar királyok sorába helyezte, a kereszténység szempontjából

azzal az őszinte és hódoló lélekkel, amellyel hajdani dicső ősei is viseltettek a római egyház és annak püspökei
irányába. Mert ha volna ráérő időd, Szentséges Atya, elolvasni a régi évkönyvek feljegyzéseit, minden 
bizonnyal úgy találnád, hogy soha fejedelem, soha nép – ha meg nem sértek másokat! – oly engedelmes, oly 
odaadó az apostoli szék iránt nem volt, mint a magyarok és a magyarok királyai. / Még pogány tévelygés 
béklyózta le a hunok nemzetét, amikor ama hatalmas Attila a velencei tartomány földjére lépve, tűzzel-vassal 
végigpusztította azt egészen a Pó folyóig, de az elébe járuló Leó pápát oly tisztelettel fogadta, hogy intelmei és
közbenjárása hatására letért az Örök Város felé vezető útról, s Itáliát is rövid időn belül kiürítette. Később 
Szent István, aki Úr megtestesülése ezredik éve táján elsőként térítette keresztény hitre a mieinket…” 
Latinul és magyarul hozzáférhető: Janus PANNONIUS, Oratio legatorum Matthiae regis ad pontifiicem in publica 
audientia. Római beszéd a küldöttség nevében, a pápa nyilvános kihallgatásán, BORONKAI Iván ford. = Régi 
magyar szöveggyűjtemény. I. Humanizmus, szerk. ÁCS Pál, JANKOVICS József, KŐSZEGHY Péter, Bp., Balassi, 1998,
176–183, jegyzetek: 282–285. Szörényi magyarul Nagy Tiborné fordítását idézi: Iani Pannonii opera omnia. 
Janus Pannonius összes munkái, szerk., V. KOVÁCS Sándor, Bp., Tankönyvkiadó, 1987, 532. skk.

1066SZÖRÉNYI, A diplomáciailags, i. m., 477–478; Ld. még: UŐ., Atila strumentos, i. m., 18.
1067A velencei Atila-történetet Janus biztosan ismerte, minthogy a Marcellushoz írt Panegyricusban 

egyértelműen utalt a város alapításának legendájára. Vö.: SZÖRÉNYI, A diplomáciailags, i. m., 479–480; Ld. 
még: UŐ., Atila strumentos, i. m., 19–20.

1068„Sin soli, luimus communia crimina, Chuni, / Humanum, nobis dulce piare, genus.”
„Sőt, ha mi, hunnok az emberiség bűnét egyedül le- / moshatjuk, minekünk édes az áldozat is.” (Csorba Győző 
fordítása) Ld. Iani PANNONII opera omnias, i. m., 374–375.

1069SZÖRÉNYI, A diplomáciailags, i. m., 482–483; Ld. még: UŐ., Atila strumentos, i. m., 21–22.
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is értéknek tekintett erények (például az engedelmesség) letéteményesének, valamint a pápa

tisztelőjének és védelmezőjének tüntette fel, és beemelve őt a keresztény uralkodók körébe, egy

sorba helyezve őt velük, mintegy legitimálni kívánta őt.”1070 A Janus-életműből Pajorin további

példákkal igazolja Szörényi eredményeit: az Antonio Constanzi Mátyás királynak írt dicsőítő

versére1071 adott,  Janus  által  Mátyás  nevében,  fejedelmi  többesben  megfogalmazott

válaszversének (Matthias Rex Hungarorum, Antonio Constantio, poetae Italo) soraival,1072 illetve

Mátyás  diplomatája,  Bajoni  István  követ  vadászkalandjáról  szóló  Janus-vers  (De  venatione

Stephani  de  Baion  oratoris)  kezdetével.1073 A  hun–magyar  azonosság  ötletét,  bár  Mátyás

egyetértett  vele  és  hirdette,  Pajorin  inkább  nevelőinek  és  ideológusainak  tulajdonítja,  a

diplomáciai  felhasználás ötletét  (főként az itáliaiak előtt)  elsősorban Janus Pannoniusnak, a

krónikáshagyomány felélesztését Vitéz Jánosnak. Vitéz ilyen irányú érdeklődése Pajorin szerint

Antonio Bonfiininak a püspökről szóló leírásából egyértelműen kiolvasható,1074 Vetési László,

aki a iv. Sixtus pápa előtt elmondott (Szörényi által is érintett) követi beszédében a magyarokat

1070PAJORIN, Januss, i. m., [1–2].
1071Vö. PAJORIN Klára, Humanista irodalmi művek Mátyás király dicsőítésére = Hunyadi Mátyás: Emlékkönyv 

Mátyás király halálának 500. évfordulójára, szerk. RÁZSÓ Gyula, V. MOLNÁR László, Bp., Zrínyi, 1990, 333–361, 
it: 334–336.

1072„Qanquam non solos is perdere nititur Hunnos, / Sed Christum immenso quisquis in orbe colit.”
„Bár nemcsak népünk hulltát kívánja, az összes / Krisztus-hívőkét szerta a föld kerekén.” (Kiemelések – TT.)
Latinul és magyarul: Iani PANNONII opera omnias, i. m., 348–355, it: 353, 107–108. sor.; Latinul: Iani PANNONII 
Opera quae manserunt omnia, II. Elegiae, fasc. I. Textus, ed. Iulius MAYER, Ladislaus TÖRÖK, Bp., Balassi, 2014, 
No. 26, 127–132; A magyar szövegben hunok helyet népünk olvasható. Pajorin szerint „[a] hunok szót a 
költemény magyar fordítója annyira érdektelennek tartota, hogy egyszerűen »népünk«-nek fordítota le”. 
Vö.: PAJORIN, Januss, i. m., [2–3].

1073„Hunnorum orator Stephanus Baionia proles / Ad Tiberim primo dum spetiatur equo, / Inventum cursu 
praeverterat alite cervum, / Ocior et sociis, ocior et canibus.”
„Húnok szószólója, Bajon híres fa, István, / egyszer a kék Tiberis partja felé lovagolt, / s meglátván egy 
szarvast, vágtában nekirontot, / gyorsabban, mint hű társai, mint a kutyák” (Kerényi Grácia fordítása; 
kiemelések tőlem – TT.) Latinul és magyarul: Iani PANNONII opera omnias, i. m., 382–385, it: 382, 383.

1074„In triclinio non modo omnes ex ordine Ungarie reges, sed et progenitores Scythicos cernere erit.” Vö.: 
Antonius de BONFINIS, Rerum Ungaricarum decades, iv, ed. Iosephus FÓGEL, Béla IVÁNYI, Ladislaus JUHÁSZ, Bp., 
Egyetemi, 1941, 47.
„A teremben nemcsak Magyarország összes királya látható, hanem a szkíta elődök is.” Ld. Antonio BONFINI, A 
magyar történelem tizedei, ford. KULCSÁR Péter, Bp., Balassi, 1995, 783–784.
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hunoknak és pannonoknak nevezte,1075 szintén Vitéz támogatottja volt.1076 Pajorin összegzése

szerint „minden jel  arra mutat,  hogy Mátyás és a korai magyar humanisták egyöntetűen a

hun–magyar rokonság elvét vallották, és az itáliaiak, valamint Európa más népei előtt büszkén

vállalták, hirdették szkíta-hun eredetüket. Ha hihetünk Bonfiininak, Mátyás egészen a haláláig

ragaszkodott ehhez a hiedelemhez.”1077

Ide, a Mátyás-kori itáliai Attila-propagandához kívánkozik egy további adat: az első

külföldön,  de  magyar  szerzőtől  megjelent  nyomtatvány,  a  Breviarium Strigoniense  (1480)1078

előzéklapjának latin verse: „Sorte noua rediit hunorum clarissima quondam. / Tempore que fuit

atile  victoria  regis”.1079 Az  ősnyomtatványról  Tarnai  Andor  hangsúlyozza,  kinyomtatására

1075„Considera proinde, Pater Sanctissime, vosque clarissima mundi lumina, R. Cardinales, vobiscum reputate, si 
Hungari, si gloriossimus Rex Mathias, de vobis deque universa republica christiana benemeritus est? O 
pannones, fdissimos atque obedientissimos Romanae ecclesiae flios! O genus Hunnorum christiano cultui 
deditissimum! O Regem Mathiam, omnium gentium literis ac linguis praedicandum! O principem omni 
immoratalitatis custodia dignissimum. Subnectam etiam illud, quod non parvi pendendum est, sanctam hanc 
Romanam ecclesiam sacrae celebritatis tempore a nulla natione magis frequentari, quam Pannonia, quod 
minus eveniret, si incliti Pannonum reges Romanis pontifcibus non summe essent dediti.” (Kiemelések – TT.)
„Vedd fgyelembe tehát, szentséges Atya, s ti, világ ragyogó ékei, tisztelendő Bíbornokok, gondoljátok el 
magatokban, hogy vajon a magyarok, vajon a dicsőséges Mátyás király szereztek-e érdemeket előtetek s az 
egész keresztény világ előt. Ó, pannonok! Mily hű és engedelmes fai vagytok a római egyháznak! Ó, hunok 
nemzete! Ki a keresztény vallás legodaadóbb híve vagy! Ó, Mátyás király! Akit írásban, szóban minden 
nemzetnek magasztalni kellene! Ó, hallhatatlanságra méltó fejedelem! Még azt a nem lebecsülendő tényt is 
hozzáteszem, hogy egyetlen más nemzet sem kereste fel oly nagy számban ezt a szent római egyházat a szent 
búcsú idején, mint Pannonia, de ez nem így történt volna, hogyha a pannonok híres királyai nem lennének 
igaz hívei a római pápáknak.” (Németh Béla fordítása; kiemelések tőlem – TT.)
A beszéd szövege már a 15. században nyomtatásban megjelent: Ladislai VETESII Pannonii cubicularii apostolici 
oratio ad summum sanctissimumque pontifcem Sixtum IIII. Pro praestanda obedientia nomine inuictissimi 
principis diui Mathiae serenissimi Hungarum ac Bohemorum regis quarto Nonas Februarii mcccclxxv, Romae, 
Joannes Schurener, 14751 (RMK III 87).

1076PAJORIN, Januss, i. m., [3]. Vetési Lászlóról ld. továbbá: RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes, Vetési László vershagyatéka =
R. Sz. Á., „Nympha super ripam Danubii”. Tanulmányok a XV—XVI. századi magyarországi művelődés köréből, 
Bp., Balassi, 2002, 115–116.

1077PAJORIN,  Januss, i.  m.,  [4].  A  szerző  már  korábban  hangsúlyozta:  „Mint  Janus  követi  beszédében,  a
Costanzinak  szóló  válaszversében  is  az  itáliaiakkal  szemben  fogalmazódik  meg  a  magyarok  és  a  hunok
rokonsága.  […]  Úgy  látszik,  a  hun–magyar  azonosságot  Janus  és  Mátyás  elsősorban  az  itáliaiak  előt
hangsúlyozta, hirdete.” Uo., [3].

1078RMK III 1. 
E helyüt köszönöm Bartók Zsófa Ágnes frissen doktorált irodalomtörténésznek, hogy a nyomtatványt és a 
verset a fgyelmembe ajánlota. Bartók doktori disszertációjában a magyar szerzőktől, külföldön megjelent 
könyvek kapcsán maga is érinti a Breviarium Strigoniense kérdését, valamint sürgeti, hogy a kutatás tisztázza 
az obszerváns ferencesek és a központi állam viszonyát: BARTÓK Zsófa Ágnes, Az Érdy-kódex exemplumai, 
Bp., 2015 (doktori disszertáció), 29.

1079„Sorte noua rediit hunorum clarissima quondam.
Tempore que fuit atile victoria regis.
Ilii clarissimo regum sideri Mathiae de huniad, Joannis quondam
incliti regni hungariae gubernatoris flio per Dionisium Cardinalem
archiepiscopum Strigonien[sem] Regalis corona imponitur Anno C[hrist]i
M CCCC LXIV Vigesima nona die mensis Martii.
Anno domini M CCCC LXV. die prima februarii Dionysius de Zeech 
Archiepiscopus alme ecclesiae Strigon[sis] obiit.
Anno domini. m cccc lvii. prima die Julii .Venerabilis magister
d. d. Cantor [et] Vicarius Strigonien[sis] obiit. qui alias fuit auditor cau[-]
sarum sacri concilii Basilien[sis]. 
Anno domini m cccc lxxii. nono die mensis Augusti Joannes Ar-
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Mátyás személyesen adott utasítást 1479-ben, és meglepően gyorsan, 1480-ban már kikerült a

sajtóból.  Nemcsak a királyi parancs,  de Tarnai szerint az is a magyarországi kritikatörténet

dokumentumává teszi a breviáriumot, hogy „magukban a kiadókban élt egyfajta meggyőződés

munkájuk nemzeti jellegéről” és e gondolatok központjában Mátyás állt.  Tarnai érvelésében

központi szerepet kap a kétsoros latin vers: „Hogy ebben az önmagában véve túlzottnak látszó

királytiszteletben  több  is  van  az  uralkodó  személyének  határtalan  becsülésénél,  s  benne

egyszersmind  a  kiadványt  literatúratörténeti  tárggyá  tevő  történeti  perspektíva  és  ezen  át

nemzeti önbecsülés is rejtőzik, a kötet előzéklapján álló kétsoros vers bizonyítja kétségtelenül,

amelyben  a  hunok  dicsőségéről  és  Attila  győzelmeinek  visszatéréséről  olvasunk”.  Ezért  is

jelentős a vers alatt szedett öt történelmi adat: Mátyás koronázásának, valamint Szécsi Dénes,

Vitéz  János,  Temesvári  Miklós  és  Pesti  Márton  halálának  időpontja.  A  könyv  sajtó  alá

rendezőiről mindemellett  sem közöltek adatot,  a Tarnai által  inkoherensnek ítélt történelmi

feljegyzések mellett, a kötet oklevélformában megírt előszava sem „éppen elsőrangú irodalmi

műveltségre emlékeztet”.1080

Aligha  véletlen  viszont,  hogy  a  kiadvány  Velencében  jelent  meg,  miközben

Magyarországon  is  működő  nyomda  állt  volna  rendelkezésre.1081 Noha  magyarországi,

egyházmegyei felhasználásra készült, az előzéklap latin verse, természetesen ellentétes előjellel,

párhuzamba állítható  a  velencei  Attila-legendával  és  (bár  adatok híján nem hozható biztos

chiepiscopus Strigonien[sis] obiit. 
Anno domini m cccc lxxiii. decima octava die Julii Martinus de 
pescht Canonicus quin[que] ecclesien[sis] spiritum exalauit.” 
Az ősnyomtatvány szövegével egybevetve a szövegkiadások egyike sem teljesen pontos. A verset és az alata 
közölt történeti adatokat másolatból először Kovachich Márton György adta ki, ld. Martinus Georgius 
KOVACHICH, Scriptores rerum Hungaricarum minores, II, Budae, Typis regiae universitatis, 1798, 10. Kovachich 
ugyan később az ősnyomtatvány selmecbányai kötetéből közvetlen másolatot készítet, de ez sem hibátlan: 
Martini Georgii Kovachich manuscriptorum volumen complectens repertorium manuscriptorum et 
monumentorum diplomaticorum in expeditione diplomatico-literaria conscriptum. Anno 1810., 1811., 1812. 
Megtalálható az OSZK Kéziratárában, jelzete: Fol. Lat. 139. Kovachich kéziratát kiadták a Magyar 
Könyvszemlében: A beszterczebányai, selmeczbányai és más városi levéltárak kéziratai, MKSz, 12(1887), 153–
178, 161.
„Sors kegye: eljöt újra a húnok hajdani fényes / korszaka, melyben Atila király aratot diadalmat.” (Szabó 
Kálmán fordítása) Vö.: THURÓCZY János, A magyarok krónikája, ford. HORVÁTH János, SZABÓ Kálmán, Bp., 
Helikon, 1986, 324. (A továbbiakban: THURÓCZY, A magyaroks, 1986, i. m.) A Turóczy-krónika 1986-os 
Helikon hasonmás kiadása kísérő kötetének magyar szövege Horváth János munkája, ám a kötet kolofonja 
szerint a versbetétek Szabó Kálmán fordításai. A vers fordítását 2001-ben Bellus Ibolya tévesen Horváth 
Jánosnak tulajdonítota, vö. THURÓCZY János, A magyarok krónikája, ford. BELLUS Ibolya, KRISTÓ Gyula., Bp., 
Osiris, 2001 (Milleniumi magyar történelem. Források), 335. (A továbbiakban: THURÓCZY, A magyaroks, 2001, 
i. m.)

1080TARNAI Andor, „A magyar nyelvet írni kezdik”: Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon, Bp., 
Akadémiai, 1984 (Irodalomtudomány és Kritika), 75–77.

1081A második magyarországi ősnyomda, melyet Antonius Florentinus-kötete (RMNy 3) után mint a 
Confessionale nyomdáját emlegetnek, három ismert kiadványának tanúsága szerint 1477–1480 közöt 
működöt, legnagyobb valószínűség szerint Budán. Vö. V. ECSEDY Judit, A könyvnyomtatás Magyarországon a 
kézisajtó korában 1473–1880, Bp., Balassi, 1999, 25–28.
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ítélet),  elképzelhetetlen, hogy feltűnést ne keltett volna.1082 Az itáliaiak számára a pusztulás,

menekülés  emlékét  megtestesítő  Attila  dicsérete  fenyegetően  hathatott.  Méghozzá  Mátyás

szándékának  megfelelően,  akinek  Velencével  és  a  Szentszékkel  egyaránt  megromlott  a

kapcsolata.1083 Különösen ez idő tájt lehetett a vers hangzása baljós: 1478 és 1480 között (vagyis

a kötet kiadásának munkálatai alatt) Velencével többször felmerült a háború lehetősége is. A

felek viszonya 1480 elején a velencei vazallus Frangepán János birtokának, Veglia szigetének1084

magyar  ostromával  rövid  időre  tényleges  fegyveres  konfliktusba  fordult,  egészen  1480

márciusáig,  mikor  (miután  Velence  Frangepánt  jogairól  lemondatta  és  birtokát  jobb  híján

tulajdonba  vette)  Magyar  Balázs  felhagyott  a  sziget  ostromával  és  Mátyás  barátságosabb

hangnemre váltott.1085

A magyar Attila-kultusz nem kizárólag a hun király negatív vonásaira épült: a hun

történet1086 megalkotója,  Kézai  Simon  nemcsak  a  kedvezőtlen  francia  és  olasz  történeteket

használta  fel,  hanem  a  kedvező  germán  forrásokat  is  beépítette  elbeszélésébe.1087 A  német

források  Attila-képe  nem  egységes,  számos  mű  (pl.  Waltharius,  Biterolf,  Nibelung-ének)

mindenesetre  –  a  francia  és  olasz  hagyománnyal  szemben  –  pozitív  képet  fest  a  hun

királyról.1088 A  Thuróczy-krónikát (1488)  Brünnben és  Augsburgban adták ki,  utóbbi  helyen

1082Számos itáliai város Atila hadserege pusztításának tudta be alapítását. A legrégibb velencei krónika, a 
Chronicon Altinante is már Atila hadjáratával hozza összefüggésbe, hogy az ó-venetiai tengerparti városok 
lakói vízre építet házakba költöznek. A motívum elterjedt lehetet, Bíborbanszületet Konstantin művéből is 
ismert. Vö.: ECKHARDT Sándor, Atila a mondában = Atila és hunjai, szerk. NÉMETH Gyula, Bp., Magyar Szemle
Társaság, 19401. reprint: 1986, 167–174, különösen: 170–171; BOZÓKY Edina, Atila: A hun király és legendái, 
Bp., Kossuth, 2015, 113–153, különösen: 114–118. Kovács Zsuzsa „Jelentem versben mesémet”: Fikció és rejtet 
értelem a régi magyar irodalomban címmel megrendezet Rebakucs-konferencián (Szekszárd, 2014. május 21–
25.) elhangzot, Janus padovai király és az álruhás Atila (Atila lovagi fkciója a XIII. századi Venetóban) című 
előadásában forráselemzésen keresztül teszi világossá, hogy időszerű volna árnyalni az itáliai és a francia 
Atila-hagyománnyal kapcsolatos szakirodalmi álláspontot, Atila alakjának ugyanis az olasz hagyományban 
is vannak pozitív vonásai, lovagként és uralkodóként egyaránt. Az előadás felvételen meghallgatható: 
htp://videotorium.hu/hu/recordings/details/8548,Az_alruhas_Atila (letöltés: 2016. 03. 24.)

1083A legélesebb szóváltások egyikét Szörényi is említi: Mátyás 1489-ben egyenesen azzal fenyegeti meg a pápai 
követet, hogyha követeléseit (köztük Dzsem török trónkövetelő herceg átadását) nem teljesítik, maga vezeti a 
törököket Itáliába. Vö.: FRAKNÓI Vilmos, Hunyadi Mátyás király. 1440–1490, Bp., Magyar Történelmi Társulat, 
1890. Reprint: Históriaantik, 2010, 380. Idézi: SZÖRÉNYI, A diplomáciailags, i. m., 483; Ld. még: UŐ., Atila 
strumentos, i. m., 22–23. Mátyás király és a Szentszék diplomáciai kapcsolatáról ld. továbbá: GALLA Ferenc, 
Mátyás király és a Szentszék = Mátyás király. Emlékkönyv születésének ötszáz éves fordulójára, I, szerk. 
LUKINICH Imre, Bp., Franklin, 1940, 95–170; E. KOVÁCS Péter, A Szentszék, a török és Magyarország a Hunyadiak
alat (1437–1490) = Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve, szerk. ZOMBORI István, Bp., Magyar 
Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 1996, 97–117.

1084Ma Krk, Horvátország.
1085TEKE Zsuzsa, Az itáliai államok és Mátyás = Hunyadi Mátyás: Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. 

évfordulójára, szerk. RÁZSÓ Gyula, V. MOLNÁR László, Bp., Zrínyi, 1990, 245–275, 260–262.
1086A magyarországi hun-hagyomány legfrissebb vázlatos összefoglalása: ÁCS Pál, „Isten haragja – magyarnak 

példája”: A hun történet két értelmezése = Clio inter arma: Tanulmányok a 16–18. századi magyarországi 
történetírásról, szerk. TÓTH Gergely, Bp., MTA BTK TTI, 2014, 13–38.

1087A Kézai által használt forrásokról vö.: DOMANOVSZKY Sándor, Kézai Simon mester krónikája. 
Forrástanulmányok, Bp., MTA, 1906; SZŰCS Jenő, Társadalomelmélet, politikai teória és történetszemlélet Kézai 
Simon Gesta Hungarorumában, 1–2, Századok, 107(1973), 569–643, it: 573–575; 107(1973), 823–878, it: 868.

1088ECKHARDT, Atilas, i. m., 174–185; BOZÓKY, i. m., 154–200.
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kétféle kiadás készült,  a  második változatban az ausztriai  olvasókra tekintettel,  propaganda

céljából  húztak  is  a  szövegből.1089 A  krónika  Attila-Mátyás  párhuzama  mindkét  verzióban

világos,  de  Mátyás  mint  Secundus  Attila konkrétan  a  második  augsburgi  kiadás

szövegbetoldása.1090 Mindkét kiadásban olvasható viszont a Breviarium Strigoniense latin verse,

közvetlen szövegkörnyezete Jajca elfoglalásának leírása.1091 Szintén érdekes a szakaszt megelőző

hatsoros, Mátyás kegyességét bemutató, egyértelműen német célközönségnek szánt vers.1092 A

kegyes, nemes lelkű lovagkirály a német irodalom Attilájával állítható párhuzamba.

Adódik a kérdés: a hun–magyar azonosság ilyen fokú túlartikulálása kizárólag Mátyás

és  a  vezető  magyar  értelmiségiek  ötlete  volt,  vagy  közrejátszott  benne  valamilyen  külső

motiváció? Őstörténeti  ügyekben rendelkezésre áll  egy,  a kutatás által  eddig kihasználatlan

indikátor: a székely írás feltűnése a szövegekben.

Kézainál,  aki  elsőként  írt  arról,  hogy  a  székelyek  valamilyen  sajátos  írással

rendelkeznek,  az  információ  Csaba  történetének  leírásába  ékelve,  egészen  mellékesen  lett

megemlítve.1093 Nem úgy Thuróczynál, aki a krónika legelejére, a Drági Tamásnak írt ajánlásába

1089„Az augsburgi kiadásnak kétféle szövegváltozata van, az egyik teljesen a brünnivel egyezik, a másikból 
viszont mindazon képek, illetve szövegek hiányoznak, amelyek Mátyás ausztriai hadi sikereiről és otani 
uralmáról szólnak. Ez utóbbi változat szolgált a német olvasók számára, és az eredeti képanyag és szöveg 
megcsonkításával az ő érzékenységükre voltak tekintetel.” Vö.: KRISTÓ Gyula, Magyar historiográfa I. 
Történetírás a középkori Magyarországon, Bp., Osiris, 2002 (A történetudomány kézikönyve), 110.

1090A Turóczy-krónika augsburgi kiadásában „ut secundum Atilam”, vö.: Johannes de THUROCZ, Chronica 
Hungarorum, I. Textus., ed. Elisabeth GALÁNTAI, Julius KRISTÓ, Bp., Akadémiai, 1985 (Bibliotheca scriptorum 
medii recentisque aevorum, 7), 292. Vö. MIKÓ Árpád, Divinus Hercules és Atila Secundus: Mátyás király 
műpártolásának humanista aspektusai, Ars Hungarica, 19(1991), 149–156.

1091„Prefulgida rege de hoc per orbem fama volat, et ensis illius vicinis regionibus terrori est. Nec aliquando 
Machumetes ille Magnus, cuius framea pepercit nulli, vires regis huius campestrali certamine tentare ausus 
fuit. Cum et desub castro Jaiicza, ut premissum est, deque Moldauia eiusdem ante gladium fugerit vehementer,
expersque sui voti suam redierit in terram, victoriosum quidem hunc hominem reddidere fata. Qapropter in 
suorum gloriam facinorum hi versus compositi fuere: 
Sorte nova rediit Hunorum clarissima, quondam
tempore que fuerat Atile, victoria, regis.” Vö.: THUROCZ, Chronica…, i. m., 292.
Magyar fordítását ld. THURÓCZY, A magyaroks, 1986, i. m., 324.

1092„Discite, mortales, nimis non fdere muris,
menia quid valeant, capta Wienna docet.

Strennua quid possit virtus et dextera regis, 
exemplo monstrat clara Wienna suo.

O miranda nimis placidi clementia regis,
cedere non novit, vincere cuncta solet.” Vö.: THUROCZ, Chronica…, i. m., 292.

„Földi halandó, tudd meg, hogy kár bízni a falakban. 
Védőbástya mit ér, Bécs a tanú, eleset.

Hogy mire képes a szorgos erény s a királyi kegyesség,
Bécs nyújt erre neked példaadó okulást.

Mert jóságos Urunk kímélete szinte csodás már:
mindig győzni szokot, dúlni viszont sohasem.” (Szabó Kálmán fordítása, ld. Thuróczy, A 

magyaroks, 1986, i. m., 324. Vö. THURÓCZY, A magyaroks, 2001, i. m., 335.
1093„Remanserant quoque de Hunnis virorum tria millia ex praelio Crimildino erepti per fugae interfugium, qui 

timentes occindentis nationes in campo Chigle usque Arpad permanserunt, qui se ibi non Hunnos, sed 
Zaculos vocaverunt. Isti etenim Zaculi Hunorum sunt residui, qui dum Hungaros in Pannoniam iterato 
cognoverunt remeasse, redeuntibus in Rutheniae fnibus occurrerunt, insimulque Pannonia conquestata 
partem in ea sunt adepti, non tamen in plano Pannoniae, sed cum Blackis in montibus confnii sortem 
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is beemelte. Thuróczy az ajánlásban felrótta a történetíróknak, hogy Attilának és hunjainak

dicsőségét elhallgatták, védelmébe vette viszont az eseményekkel egy időben élt magyarokat,

akiket inkább „a fegyverek zaja, mint az írás tudománya” foglalkoztatott. Írni egyébként tudtak

volna, „[h]iszen a mi korunkban is ugyanennek a népnek egy része, amely az erdélyi vidékeken

él, valamilyen jeleket vés fába, s az efféle rovást úgy használja, mint a betűket”. Valójában itt

olvashatjuk először, hogy a jeleket fába róják. Thuróczy azt, hogy Attilát dicsőségétől, sőt a

császárságtól  megfosztották,  idegen  népek  gyűlöletének  számlájára  írta.1094 A  székely  írás

felbukkan a székelyekről szóló, az Attila fiiai közötti, a király halála után kitört háborúskodás és

a magyarok honfoglalása (Thuróczynál: Pannóniába való visszatérésük) közé beékelt fejezetben

is. Thuróczy átalakította Kézai elbeszélését: tagadta, hogy a székelyek idegen vérrel keveredtek

volna és megjegyezte róluk, hogy erkölcseikben szigorúbbak, a földek felosztásában pedig a

többi  magyartól  különböznek.  A Kézai  gesztájában olvasható  átvétel  helyett  –  a  székelyek

habuerunt, unde Blackis commixti literis ipsorum uti perhibentur. Isti quippe Zaculi in Graecia perisse 
Chabam putaverunt, unde vulgus adhuc loquitor in communi: »Tunc redire debeas, dicunt recedenti, quando 
Chaba de Graecia revertetur.« Vö.: Scriptores Rerum Hungaricarum, I, ed. Emericus SZENTPÉTERY, Bp., 
Academia Liter. Hungarica atque Societate Histor. Hungarica, 1937, 162—163. 
„Megmaradtak továbbá a hunokból háromezren, akiket a futás oltalma mentet ki a Krimhild csatájából, s akik
a nyugat népeitől való félelmükben egészen Árpád idejéig Csigle mezején maradtak, s magukat ot nem 
hunoknak, hanem székelyeknek hívták. Ezek a székelyek ugyanis a hunok maradékai, aki midőn értesültek 
arról, hogy a magyarok ismét Pannóniába költöznek, Ruténia határainál elébük mentek a visszatérőknek, 
miután együtesen meghódítoták Pannóniát, részt nyertek belőle, de nem Pannónia síkján, hanem a 
vlachokkal együt a határvidék hegyei közöt kapták meg részüket, így hát a vlachokkal elkeveredve állítólag 
azok betűit használják. Ezek székelyek pedig azt hiték, hogy Csaba elpusztult Görögországban, ezért a nép 
mindmáig közmondásként használja: »Akkor térj vissza – mondják a távozóknak –, amikor majd Csaba 
visasztér Görögországból.«” Ld. Anonymus, A magyarok cselekedetei, Kézai Simon, A magyarok cselekedetei, 
ford. Veszprémy László, Bollók János, Bp., Osiris, 1999 (Millenniumi magyar történelem. Források), 102.

1094„Qas equidem dum diligenti lectione perlustravimus, multa in eisdem de parte mundi Scitica, unde et 
Hungari emersisse perhibentur, aut obmissa aut neglecta seorsumque aliorum autorum a positionibus 
conscripta apparebant. Enimvero et magni regis Atile gestarum gloria rerum stili pravitate comprehensa digno
laudum preconio non minus quasi subticere videbatur. Nec crimine de hoc Hungarorum vetustas arguenda 
est, quod suarum recordia rerum altum oblivionis in pelagus defuere permisit. Hoc genus hominum ipsarum 
etate rerum armorum potius strepitu quam literarum scientia sese exercitabat. Nam et hoc nostro evo pars 
nationis eiusdem Trassiluanis regni posita in horis caracteres quosdam ligno sculpit, et talis sculpture usu 
literarum adinstar vivit. Externarum nationum invidiam exactis per ipsum Atilam regem victoriis condignum 
preconii subtraxisse stilum et eidem regi Atile gloriam imperialis nominis dempsisse puto, neque per ipsum 
gestarum rerum in decus quidpiam preterquam illatas per ipsum eis miserias planctuosi carminis adinstar 
scripsisse inveniuntur.” Vö.: THUROCZ, Chronica…, i. m., 15.
„Amikor gondosan elolvasva ezeket, nyilvánvalóvá let, hogy Szkítiáról, a világnak arról a részéről, ahol 
állítólag a magyarok is felbukkantak, sok mindent kihagytak, mellőztek vagy más szerzők állításaitól eltérően 
írtak meg. / Úgy tetszet ugyanis, hogy még a nagy Atila király dicsőséges teteiről is – sekélyes stílusban 
írván meg csupán – szinte hallgatnak, pedig nem kevésbé méltók a dicsőítésre. De nem a régi magyaroknak 
kell felrónunk azt a vétket, hogy teteik emlékezetét a feledés mély tengerébe hagyták merülni. Azt a 
nemzedéket, amelyik ez eseményekkel egy időben élt, inkább a fegyverek zaja, mint az írás tudománya 
foglalkoztata. Hiszen a mi korunkban is ugyanennek a népnek egy része, amely az erdélyi vidékeken él, 
valamilyen jeleket vés fába, s az eféle rovást úgy használja, mint a betűket. Úgy vélem, az idegen népek 
gyűlölködése fosztota meg Atila királyt atól, hogy győzelmeihez méltón dicsőítsék őt az írók, s ugyancsak 
ez vete el tőle a császári cím dicsőségét. Ezért találjuk azt, hogy semmit sem írtak tetei dicsőítésére, csupán 
az általa okozot keserveket örökíteték meg siralmas énekben.” Ld. Thuróczy, A magyaroks, 2001, i. m., 9–
10.; THURÓCZY, A magyaroks, 2001, i. m., 9–10.
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„vlachokkal  elkeveredve  állítólag  azok  betűit  használják”–,1095 írásukkal  kapcsolatban  más

megoldással hozakodott elő: „Ők még nem felejtették el a szkíta betűket, nem is használnak

tintát és papírt, hanem botokra vésik azokat rovás módjára”.1096

A székelyek nemcsak a magyar hun-hagyományban töltenek be fontos szerepet. Enea

Silvio Piccolomini, a későbbi II. Piusz pápa a magyarok eredetével kapcsolatban több helyen ír

róluk.1097 Marton  József  Piccolomini  magyarság  képéről  írott  dolgozatában  úgy  ítéli  meg,

Piccolomini  „[e]gyrészt  utolsó,  részben  befejezetlen  alkotásával,  a  Commentariival  messze

kiemelkedett a jelenkor eseményeit általában megrendelésre lejegyző humanista történetírók

közül; másrészt az akkor ismert világ leírásával, a  Cosmographia című művével azáltal, hogy

abból mindenféle csodás, legendás elemet kizárt, mindent alapos megfiigyelésnek és kritikának

vetve  alá,  a  maga  nemében  példaértékű  és  tipikusan humanista  történeti-geográfiiai  művet

hagyott  az  utókorra.”1098 A  hun–magyar  rokonsággal  kapcsolatban  Marton  szerint

„megfiigyelhető,  hogy  Piccolomini  az  őt  megelőző  korszak  történeti  hagyatékát  csak  igen

megrostálva használta, sőt érezhetően csak azt írta le meggyőződéssel, amit saját tapasztalata

alapján  is  bizton  állíthatott”.1099 A  magyarok  eredetével  kapcsolatban  három  fontos

szöveghelyet vizsgálhatunk:  De Asia és  De Europa című földrajzi,1100 és a  Commentarii címen

1095KÉZAI, i. m., 102.
1096„Hos etiam preter Hunos, qui Chabam comitati sunt, tria millia virorum eadem de natione prelio de predicto 

per fuge presidium erepti in Pannoniam remansisse et quam primum in campo Czyglamezew vocato sibi 
sedem fecisse, tandem occidentales nationes, quibus vivente Atila infesti erant, metuentes ad Erdewelw, 
confnia videlicet Pannonice regionis se transtulisse et non Hunos sive Hungaros, sed, ut ne illorum 
agnoscerentur esse residui, Siculos, ipsorum autem vocabulo Zekel se denominasse perhibentur. Hi Siculi 
Hunorum prima fronte in Pannoniam intrantium etiam hac nostra tempestate residui fore dubitantur per 
neminem, cum in ipsorum generatione extraneo nondum permixta sanguine et in moribus severiores et in 
divisione agri ceteris Hungaris multum diferre videantur. Hi nondum Sciticis literis obliti eisdem non incausti
et pappiri ministerio, sed in baculorum excisionis artifcio dicarum adinstar utuntur.” Vö.:. THUROCZ, 
Chronica…, i. m., 57.
„Mondják, hogy azokon a hunokon kívül, akik Csabát elkísérték, még háromezer férf ugyanebből a népből 
futásnak eredve megmenekült az említet ütközetben, Pannóniában maradt, és először egy Csiglamezeje nevű 
síkon teremtet magának lakóhelyet. Azután – minthogy féltek a nyugati népektől, amelyeket Atila életében 
háborgatak – Erdélybe, azaz a pannon vidék határterületeire költöztek, és nem hunoknak vagy magyaroknak,
hanem siculusoknak, saját szavukkal székelyeknek nevezték magukat, hogy ne tudják meg róluk, hogy 
azoknak a maradékai. A mi időnkben nem is vonja kétségbe senki, hogy ezek a székelyek azon hunoknak 
maradékai, akik az első vonalban jötek be Pannóniába, és minthogy az ő népük – úgy látszik – azóta sem 
keveredet idegen vérrel, mind erkölcseikben szigorúbbak, mind pedig a földek felosztásában nagyon 
különböznek a többi magyartól. Ők még nem felejteték el a szkíta betűket, nem is használnak tintát és papírt, 
hanem botokra vésik azokat rovás módjára.” Ld. Thuróczy, A magyaroks, 2001, i. m., 58.

1097Piccolomini számos magyar vonatkozású szöveget hagyot maga után, ezek többsége azonban közelmúltbeli 
és éppen aktuális történésekkel kapcsolatos, csak kis részük történeti jellegű. Piccolomini magyarság képét 
összefoglalta: MARTON József, Magyarország képe és megítélése Enea Silvio Piccolomini életművében, ItK, 
110(2006), 457–477. E helyüt köszönöm Pajorin Klárának, hogy a székely írás és a humanizmus kapcsolatát 
vizsgáló kutatásomban Piccolomini életművéhez irányítot.

1098MARTON, i. m., 459.
1099Uo., 462.
1100Latin kritikai kiadása: Enee Silvii PICCOLOMINEI postea PII PP. II De Evropa, ed. Adrianvs Van Heck, Cità del 

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2001 (Studi e testi, 398). Piccolomini két jelentős, pápává választása 
és halála miat befejezetlen földrajzi munkája a De Europa és a De Asia. Nyomtatásban először a De Asia jelent 
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emlegetett, részben befejezetlen önéletrajzi írásának szakaszait.1101

Piccolomini  már  a  De  Asia lapjain  egyértelműen  elutasította  a  magyarok

hunszármazását: „Azt mondják, hogy a Hungarusok, akik a Danubius partjait lakják, a Scythák

nemzetsége;  de  nem a  hunoktól  származnak,  mint  ahogy ezt  egyesek a  szavak  rokonsága

alapján  gondolták,  hanem  más  Hungarusoktól”.1102 A  De  Europa Magyarországról  szóló

nyitófejezetében  a  humanista,  bár  mindkét  nemzetet  a  szkíták  közé  sorolta,  egyértelműen

megkülönböztette a hunokat és a magyarokat:  „A rómaiak után majd a szkíta nemzetiségű

hunok,  majd  a  Balti-tenger  szigeteinek  népe,  a  gótok,  majd  pedig  a  Germániából  érkezett

longobárdok foglalták el Pannóniát. Végül a Szkítia legtávolabbi vidékéről származó magyar

nemzet  özönlötte  el…”.1103 A  leghatározottabban  (ebben  igaza  van  Marton  Józsefnek)  a

meg (Velence, 1477), majd az 1490-es években a De Europa, míg a kető együt Cosmographia cím alat 1509-
ben jelent meg. Vö. MÁLYUSZ Elemér, A Turóczy-krónika és forrásai, Bp., Akadémiai, 1967 (Tudománytörténeti
tanulmányok, 5), 110. Piccolomini földrajzi munkáiról nem készült teljes magyar fordítás, ugyanakkor a De 
Europa egyes részei Nótári Tamás fordításában hozzáférhetők: Szemelvények Aeneas Sylvius Piccolomini 
„Európa” c. művéből, ford. s. a. r., bev. NÓTÁRI Tamás, Szeged, JATE Történész Diákkör, 1999 (Documenta 
Historica, 42).

1101A szerző halála miat befejezetlen, önéletrajzi mű. Latin kritikai kiadása: PII Secundi Pontifcis Maximi 
Commentarii, ed. Ibolya BELLUS, Iván BORONKAI, Bp., Balassi, 1993. Magyar fordítása: II. PIUSZ feljegyzései, I—II, 
ford. BELLUS Ibolya, BORONKAI Iván, Bp., Balassi, 2001 (Történelmi források, II).

1102„Ferunt et Hungaros qui Danubii ripas incolunt Scytharum genus esse: non quasi ab Hunnis ortos quod 
propter verbi cognationem aliqui crediderunt: sed ab aliis Hungaris: quorum Iordanis meminit: qui Nothos eos
dicit suo tempore fuisse propter commercium pellium mardurmarum. fuit autem Iordanis sub imperio 
Iustiniani quo tempore nondum Pannoniam Hungari atigerant: longe post Hunos Gothos ac Longunbardos 
Hungari Scythiam egressi ad Danubium peruenere. Pulsisque prioribus incolis aut sub iugum missis regnum 
sibi fecere: de quibus suo loco dicemus. Noster veronensis quem supra diximus ad ortum Tanais peruenisse 
retulit populos in Asiatica Scythia non longe a Tanai sedes habere rudes homines et idolorum cultores: 
quorum eadem lingua sit cum Hungaris Pannoniam incolentibus: uolisseque cum plerisque sacrarum 
literarum professoribus viris religiosis et ex ordine beati Francisci: qui linguam illam nossent eo profcisci: et 
sanctum Christi euangelium praedicare. Sed prohibitum a domino quem de mosca vocauit qui cum esset 
graeca perfdia maculatus aegre ferebat Asiaticos Hungaros latine coniungi ecclesie: et nostris imbuis ritibus.” 
Vö.: Cosmographia PII Papae: in Asiae & Europae eleganti descriptione Asia, Historias rerum ubique gestarum 
cum locorum descriptione complectitur, Europa temporum authoris varias continet historias, Parrhisiis, 
Stephanus, 1509, 21v. Kiadja az 1571-es Opera omnia alapján Heck: PICCOLOMINEI postea PII PP II, i. m., 28.
„Azt mondják, hogy a Hungarusok, akik a Danubius partjait lakják, a Scythák nemzetsége; de nem a hunoktól 
származnak, mint ahogy ezt egyesek a szavak rokonsága alapján gondolták, hanem más Hungarusoktól, 
akikről Iordanis megemlékezik, akik az ő idejében a prémek kereskedése révén voltak ismertek; Iordanis 
azonban Iustinianus birodalmában élt akkor, amikor a Hungarusok Pannóniát még nem érték el; sokára a 
hunok, gothok és longubardusok után a Hungarusok (is) kimentek Scythiából (és) megérkeztek a 
Danubiushoz. És miután az előző lakosságot kiűzték vagy leigázták őket, megalapítoták birodalmukat, amiről 
annak idején még szólni fogunk. A mi veronaink, akit már fentebb említetünk elérkezet a Tanais 
forrásvidékéhez. Megtalálta azokat a népeket, a durva és bálványimádó embereket, akiknek az Ázsiai 
Scythiában nem messze a Tanais forrásvidékétől[ a Közép-Orosz-hátságtól] volt a lakóhelyük; ugyanaz a 
nyelvük, mint a Pannóniát benépesítő Hungarusoké; többekkel együt azt akarták, hogy a szent Ferenc-rendi 
vallásos tanító férfak révén, akik az ő nyelvüket is tudták, megismerjék a szent írást és hogy azok a krisztusi 
szent evangéliumot prédikálhassák. De ezt megakadályozta mosca ura, aki mivel a görög hitetlenséggel volt 
beszennyezve, nehezen akarta elviselni, hogy az ázsiai Hungarusokat a latin egyházzal összekössék és a mi 
rítusainkat kövessék.” Király Péter fordítása, ld. Király Péter, A lengyel krónikák, évkönyvek és M. Miechow 
„Tractatus”-ának magyar vonatkozásai, Nyíregyháza, Nyíregyhaezi Fooiskola, 2004, 182.

1103„HVNGARIA, que Austrie, Friderici patrie, contermina est et in orientem uergit, principium narrationis 
prestabit. hanc prouinciam nonnulli Pannoniam uocant, tanquam Hungari Pannoniorum loco successerint. 
uerum neque Hungaria Pannonie terminos implet neque illa tam lata olim fuit quam nostra etate Hungaria. 
[...] Hungaria uero, quamuis inferiorem Pannoniam a fuuio Leytha usque protenditur et, que quondam arua 
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Commentarii feljegyzései  között  fogalmazott:  „Sokan  úgy  gondolják,  hogy  Magyarország

Hungaria neve voltaképpen Hunaria lenne, és a magyarokat hungarok helyett hunoknak kellene

hívni, mintha a hunok napjainkig továbbélő maradékai lennének. Mi azonban úgy tudjuk, hogy

a Don folyón túl, forrásvidékétől nem messze, Scythia ázsiai részén ma is találni olyan népeket,

amelyeket magyaroknak hívnak, és nyelvük sem sokban különbözik a Duna mentén lakókétól”.

Piccolomini  az  országot  lakó  népek  közül  magyarnak  csak  a  székelyeket  ismerte  el,  róluk

azonban  igen  előnytelen,  negatív  képet  festett:  „Csak  a  székelyeket  tartják  valódi

magyaroknak,  akiknek  ősei  elsőként  kerekedtek  föl  a  régi  Magyarországból,  és  vallásuk

kivételével  minden  szokásukat  megőrizték.  Szegény,  ágrólszakadt  és  rongyos  nép,  ámbár

büszke, sőt fennhéjázó. Egyedül magukat tekintik nemeseknek a magyarok között, s egymást

»úr«-nak címezik.”

A  Thuróczy-krónika monográfusa,  Mályusz  Elemér  megállapította,  Piccolomini

Thuróczy  egyik  legfontosabb  forrása.1104 Csukovits  Enikő  szerint  a  Cosmographia részeit

„feltehetően Magyarországon is sokkal jobban ismerték, mint ahogy arra adattal rendelkezünk”

tenuere Gepide Dacique, possidet. imperium gentis hungarice multo latius est quam ipsa Hungaria; nam et 
Dalmate, quos Sclauos, et Illirii, quos Bosnenses, et Tribali seu Mysi, quos cum Seruios tum Rascianos 
appellant, et Gethe, quos partim Valachos, partim Transiluanos nominant, Hungarorum imperium subierunt. 
etsi nonnulli euo nostro Turcorum armis euictio defecerunt. hanc prouinciam, quatenus citra Histrum 
extenditur, sub Octauiano Cesare Romani primum obtinuere Bachone, Pannoniorum rege, subacto et Amantis 
inter Sauum ac Drauum prostratis. Daciam uero trans Danubium, que nunc Hungarie portio est, Traianus 
imperator edomuit et in solo barbarico prouinciam fecit, sed amissa sub Galieno per Aurelianumm recuperata 
est. post Romanos aliquando Huni, scythica gens, aliquando Gothi, ex insulis balthei maris populi, deinde 
Longobardi ex Germania profecti Pannoniam occupauere, postremo Hungarorum natio ex ultimis Scytharum 
fnibus inundauit, que usque in hanc diem regno putitur et ultra citraque Histrum late dominatur.
Extat adhuc non longe ab ortu Tanays altera Hungaria nostre huius, de qua sermo est, mater, lingua et 
moribus pene similis, quamuis nostra ciuilior est, Christi cultrix; illa ritu barbarico uiuens seruit idols.” Vö.: 
PICCOLOMINEI postea PII PP ii, i. m., 27–29.
„Magyarországról kezdem elbeszélésemet, amely Ausztriával, Frigyes hazájával szomszédos, és atól keletre 
fekszik. E tartományt némelyek Pannóniának nevezik, mintha a magyarok a pannonok helyét veték volna át: 
azonban sem Magyarország nem tölti ki Pannónia határait, sem pedig az nem volt hajdan oly nagy 
kiterjedésű, mint manapság Magyarország. […] Magyarország viszont, noha magában foglalja Alsó-Pannóniát 
a Leycha folyótól a Száváig, ám a Dunát átlépvén egészen a lengyelekig terjed, s azon területekig, melyeket 
hajdan a gepidák uraltak, most pedig a dákok birtokolnak. A magyar nemzet hatalma sokkal messzebbre 
terjed ki, mint maga Magyarország. Ugyanis mind a dalmátok, akiket szlávoknak, mind az illírek, akiket 
bosnyákoknak, a triballusok, avagy mysusok, akiket mind serviusoknak, mind pedig rascianusoknak 
neveznek, s a geták, akiket részint valachusoknak, részint transsylvanusoknak hívnak, a magyarok hatalma 
alá kerültek: noha némelyek, miután a törökök fegyverei legyőzték őket, elszakadtak. 

Ezen tartományt, amely a Dunán innen terül el, Octavianus császár idején foglalták el a rómaiak 
először, miután Bacchót, Pannónia királyát legyőzték, s az amantinusokat a Száva és a Dráva közöt 
megverték. A Dunán túlnak fekvő Daciát pedig, amely most Magyarország része, Traianus császár igázta le, s 
alapítot barbár földön provinciát. Ám a rómaiak ezt Galienus alat elveszteték, s Aurelianus révén szerezték 
csak vissza. A rómaiak után majd a szkíta nemzetségű hunok, majd a Balti-tenger szigeteinek népe, a gótok, 
majd pedig a Germániából érkezet longobárdok foglalták el Pannóniát. 

Végül a Szkítia legtávolabbi vidékéről származó magyar nemzet özönlöte el, amely mind a mai napig 
birtokában tartja, s a Dunán innen és túl nagy területen uralja ezen országot. Köztudot, hogy még mindig 
létezik nem messze a Don forrásától egy másik Magyarország, a miénknek, amelyről szó van, szülőanyja, 
nyelvére és szokásaira nézve igen hasonló, noha a miénk műveltebb s Krisztus követője, az barbár rítusokkal 
élvén bálványoknak szolgál.” (Nótári Tamás fordítása) Ld. Szemelvények Aeneas Sylviuss, i. m., 13–14.

1104MÁLYUSZ, i. m., 110–130.
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és  „[r]észleteket,  vázlatokat,  szövegvariációkat  valószínűleg  ismertek  azok  a  magyarországi

humanisták  is,  akikkel  Aeneas  Sylvius  kapcsolatban  állt”,  Vitéz  János,  Janus  Pannonius  és

mások.1105 Ha Csukovits feltételezései igazak, Janus Pannonius követi beszéde ii. Piusz utóda, ii.

Pál  előtt,  valamint  a  hun-toposz  itáliai  hirdetése  merészebb  és  provokatívabb  a  korábban

elképzeltnél. Ellenkezés az egyik legnagyobb tekintélyű humanistával, akit nem mellesleg Szent

Péter utódaként temettek el.

Az egészen bizonyos, hogy Thuróczy János a Cosmographia idézett szakaszait ismerte,

hiszen szöveg szerint hivatkozott rájuk.1106 Thuróczy tudatosan hallgatta el Enea Silvio hun–

magyar azonosságot és rokonságot tagadó álláspontját. Világossá válhat az is, hogy miért volt

fontos  a  székelyekkel  kapcsolatos  pozitív  tulajdonságok  hangsúlyozása  Thuróczynak:  a

székelyek nemcsak a hunok és magyarok közötti kapcsot jelentik, Piccolomininél a magyarság

kizárólagos hordozóiként jelennek meg. A székelyek tulajdonságai  pars pro toto  a magyarok

tulajdonságai. Ez kölcsönöz nagy jelentőséget annak az állításnak, hogy a székelyek mindmáig

„nem  felejtették  el  a  szkíta  betűket”,1107 ez  állhat  annak  a  hátterében  is,  hogy  Kézai  hun

történetének egy mellékes motívuma a Chronica Hungarorum legelején is megjelent.

Az Enea Silvio Piccolomini  vélekedése és a magyarországi  hun-hagyomány közötti

ellentét  új  megvilágításba  helyezi  azt  is,  hogy  Mátyás  miért  láthatta  szükségesnek  a  hun

történet és a hun–magyar azonosság Thuróczynál elegánsabb feldolgozását és miért kérte fel

Antonio  Bonfiinit  humanista  történeti  műve  megalkotására,  egyszersmind  a  hun–magyar

azonosság és rokonság bemutatására.1108 Bonfiini Rerum Ungaricarum decades című munkájában

1105CSUKOVITS Enikő, Késő középkori leírások Erdély-képe, Erdélyi Múzeum, 67(2005), 86–104, it: 92; UŐ., Források,
műfajok, lehetőségek: a középkori Magyarország-kép elemei, Korall, 38(2009)/december, 5–29., it: 11–13, 20. 

1106„Pius etiam Romanus pontifex in suis historiis Hunos Meotidis palude transmissa in Ewropam migrasse 
omnemque barbariam inter Tanaim et Danubium occupasse tradit, et rursus idem dicit se hominem Verona 
ortum, qui hoc nostro evo Sciticas lustrasset partes, allocutum fuisse illumque sibi afrmasse, quod in Asiatica
Scitia ad ortum Tanaii amnis homines eiusdem lingue cum Hungaris Pannoniam incolentibus invenisset, 
tandemque rediens cum plerisque Sancte Pagine professoribus, viris religiosis de ordine sancti Francisci, qui 
linguam illorum novissent, illac profcisci et sanctum Christi evangelium, cum idolatrie forent dediti, predicare
voluisset, sed dominus de Mozqua, qui Grece perfdie subditus est, Asiaticos Hungaros Romane coniungi 
ecclesie ac sacris imbui ritibus egre ferens ipsos illac transire prohibuisset.” Vö.: THUROCZ, Chronica…, i. m., 
32–33.
„Piusz római pápa is megírja történelmében, hogy a hunok, átkelvén a Meótisz mocsarán, Európába jötek, és 
elfoglalták a Tanaisz és a Duna közöt elterülő egész, barbárok lakta területet. Ugyancsak ő mondja, hogy 
beszélt egy veronai születésű emberrel, aki mostanában bejárta a szkíta vidékeket, és azt állítota, hogy az 
ázsiai Szkítiában, a Tanaisz folyó eredeténél a Pannóniát lakó magyarokkal egyazon nyelvet beszélő 
embereket talált. Amikor visszatért onnan, a Szentírás több tudósával, Szent Ferenc rendjéből való 
szerzetesekkel, akik ismerték az otaniak nyelvét, újra el akart menni hozzájuk és Krisztus szent evangéliumát 
akarta hirdetni nekik, minthogy azok bálványimádók voltak, de Moszkva ura, aki a görög hitszakadás híve, 
nehezményezte, hogy az ázsiai magyarokat a római egyházhoz kapcsolják és szent szertartásaikba beavassák, 
ezért megtiltota, hogy odamenjenek.” Ld. THURÓCZY, A magyaroks, 2001, 30–31.

1107THURÓCZY, A magyaroks, 2001, i. m., 58.
1108„Nam Unnorum historiam a Mathia rege mihi delegatam, qui Ungarorum fuere progenitores, et paulo ante 

eius obitum initam, ut conscriberem ab origineque mundi ad hec usque tempora, quecunque memoratu digna 
intercessere, memorie traderem, iussu tuo factum est.” Vö.: Antonius de BONFINIS, Rerum Ungaricarum decades,
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a  feladatot  el  is  végezte,  sőt  Thuróczytól  eltérően  immár  teljes  nyíltsággal  szállt  szembe

Piccolomini  nézeteivel:  „Pius  pápa,  szerintem  igen  nagy  tudós,  akit  ugyanolyan  érzelmek

vezérelnek,  mint  Jordanist,  nem  hiszi,  amit  minden  történetíró  állít,  hogy  a  magyarok  a

hunoktól  erednének,  azt  írja,  hogy a magyarokat és a szkítákat  a nyestbőrkereskedés tette

ismertté.”1109 Bonfiini fáradozása gyümölcsözőnek bizonyult, ahogyan Kulcsár Péter fogalmaz:

„Végülis sikerült olyan művet alkotnia, melyet évszázadokig nem lehetett megismételni. Hogy

az utókor mire tartotta, azt nemcsak a seregnyi kiadás jelzi, hanem az a tény is, hogy adataiban,

a magyar történelemről alkotott felfogásában jószerivel a xix. századig iránymutató maradt.”1110

I, ed. Iosephus FÓGEL, Béla IVÁNYI, Ladislaus JUHÁSZ, Lipsia, B. G. Teubner, 1936 (Bibliotheca scriptorum medii 
recentisque aevorum), 2.
„Mert a magyarok elődeinek, a hunoknak a históriáját Mátyás király bízta rám, és nem sokkal a halála előt 
fogtam hozzá, te pedig azt parancsoltad, hogy írjam meg azt a világ kezdetétől a jelen időkig, örökítsek meg 
minden emlékezetre méltó eseményt.”Ld. Bonfini,A magyar történelems, i. m., 6–7.

1109Bonfni további adaléka a Tanais forrásvidékén élő magyarokról: Mátyásnak szándékában állt hozzájuk 
követeket küldeni és őket a királyságba betelepíteni. A Turóczy által is hivatkozot szöveghellyel 
kapcsolatban Bonfni a következőképpen fogalmaz:
„Qare Unni bello asperrimi traiecta ad Cimmericum Bosporum palude Meoti non modo sedibus Gothos 
reiecerunt, sed universam Europe Scythiam domitarunt in repetitisque Pannoniis quieverunt, quas a se 
Ungarias appellarunt. Pius autem pontifex, mihi crede, doctissimus Ungaros ab Unnis, quod omnes rerum 
scriptores afrmant, promanasse non patitur pari cum Iordane tractus afectu, qui Ungaros et Scythas pellium 
murinarum commercio notos fuisse scribit. Deinde sacrosanctus ille pater cuiusdam Veronensis testimonium 
adducit, qui, cum ad Tanais ortum penetrasset, gentem Ungarica lingua loquentem se invenisse dicebat. Divus 
quoque Mathias noster huiusce rei non ignarus, quam a Sarmaticis quibusdam mercatoribus acceperat, legatos
illuc et exploratores misit, quibus cognatam gentem, si posset, in Pannoniam populis diuturno bello haud 
parum exhaustam alliceret, quod, etsi hactenus assequi nequivit, si vixeret, tamen fortasse prestabit. Qare 
Ungaros Unnis per Asiaticam Scythiam efusis et adhuc Tanais ortum accolentibus cognatos esse credendum 
est, quamvis hi non ab Unnis, qui in Asia restitere, sed ab his, qui melioris soli cupiditate ducti in Europam 
erupere, profuxerint.” Vö.: BONFINIS, Rerum Ungaricarums, I, i. m., 55.
„Így tehát a harcias hunok a Maeotis-mocsártól a cimmer Bosporushoz átvonulva nemcsak a gótokat 
kergeték ki a székükből, hanem az egész európai Szkítiát is meghódítoták, az ismételten elfoglalt Alsó- és 
Felső-Pannóniában pihentek meg, és ezeket róluk nevezik Alsó- és Felső-Hungáriának. Pius pápa, szerintem  
igen nagy tudós, akit ugyanolyan érzelmek vezérelnek, mint Jordanist, nem hiszi, amit minden történetíró 
állít, hogy a magyarok a hunoktól erednének, azt írja, hogy a magyarokat és a szkítákat a nyestbőrkereskedés 
tete ismerté. Ez a szentséges atya tanúságra hív egy veronai polgárt, aki azt mondta, hogy amikor a Don 
forrásánál járt, ot magyarul beszélő népre bukkant. A mi isteni Mátyásunk szarmata kereskedőktől értesült 
ugyanerről, követeket és kutatókat küldöt  oda, hogy a rokon népet, ha lehet, átcsábítsa a folytonos 
háborúságtól meglehetősen elnéptelenedet Pannóniába, ami ugyan eddig nem sikerült, de ha megéri, 
bizonyára megvalósul. Mindezek alapján azt kell hinnünk, hogy a magyarok rokonságban állnak a hunokkal, 
akik az ázsiai Szkítiában elterjedtek és a Don forrásvidékén élnek, de nem azoktól a hunoktól származnak, 
akik Ázsiában maradtak, hanem azoktól, akik kedvezőbb éghajlatot keresve Európába vonultak.” Ld. 
Bonfini,A magyar történelems, i. m., 62.

1110Vö. a szövegkiadás utószavában: BONFINI, A magyar történelems, i. m., 1019; valamint: KULCSÁR Péter, 
Antonio Bonfni és műve = K. P., Humanista történetírás Magyarországon, Bp., Lucidus, 2008 (Kisebbségkutatás 
könyvek), 97–107, it: 107.
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3.2. A Wolfenbüteli Emlék1111

A wolfenbüteli  Herzog August  Bibliothek gyűjteményében Förköli  Gábor  bukkant

egy  érdekesnek  tűnő,  a  székely  íráshoz  hasonló  jelrendszerrel  készült  szövegre  2015

júniusában. A szövegről saját kezű másolatot készítet, hogy a fényképhasonmás elkészültéig

azt  kollégáinak,  köztük  e  sorok  írójának  megküldje.  Förköli  feltételezését  igazolta,  hogy  a

szöveg a székely írás betűivel jól olvashatónak bizonyult, az első sorok átírását válaszomban

küldtem  meg.  Az  emlékről  az  első  híradás  (természetesen  Förköli  hozzájárulásával)  a

kutatástörténti átekintés lapjain jelent meg.1112 Az emléket a Magyar Könyvszemle hasábjain

mutatuk be.

A  székely  írásos  szöveg  Ágost  braunschweig-wolfenbüteli  herceg  (1579–1666)

kézírásos  forilegiumában  található.1113 A  kötet  584  számozot oldalból  áll,  alapvetően  latin

szentenciákat tartalmaz klasszikus szerzőktől, egyházatyáktól és néhány humanistától, továbbá

jelentős mennyiségben olvashatók benne forrásmegjelölés nélküli közmondások, szállóigék. A

füzet lapjai a 439. oldaltól üresek. A székely írásos szöveg a forilegium utolsó bejegyzése, a

438. oldalon található, felete, a lap tetején „Alphabetum Valach[icum]” cím alat a cirill ábécé

román változatának jelei  és elnevezései  szerepelnek. A két bejegyzést határozot, vízszintes

vonal választja el. A székely írás emlékeinek névadási hagyományát követve szövegünket a

megtalálás  helye  szerint  Wolfenbüteli  Emléknek  neveztük,  a  továbbiakban  az  emlékre  így

hivatkozunk. A forilegium írásába a possessorbejegyzés szerint Ágost 1592-ben (ez az emlék

datalásában terminus post quem), vagyis még gyerekkorában kezdet, íráskép változása arról

tanúskodik, hogy a füzetet hosszabb ideig használta.1114

Ágost  1579.  április  10-én  születet Dannenbergben,  15  éves  koráig  it is  élt,

tanulmányait  is  szülővárosában  kezdte  meg,  illetve  it fogot a  Wolfenbüteli  Emléket

tartalmazó forilegium írásába  is.  15  éves  korában tanulmányútra  indult,  peregrinációjának

állomásai  Rostock,  Tübingen (1595–1597),  Strasbourg,  Padova, de járt  Rómában, Szicíliában,

Máltán, a Németalföldön, Angliában és Franciaországban is.1115 Mindmáig jelentős könyvtárát

1111A fejezet a következő dolgozat rövidítet, szerkesztet változata: Förköli Gábor, Tubay Tiziano, Székely írásos
verskompiláció magyar nyelven Ágost wolfenbüteli herceg forilegiumából, Magyar Könyvszemle, 131(2015)/4, 
443–459. A főként szerzőtársam által írt, ii. Ágost herceggel kapcsolatos első részt a terjedelmi és szerzői jogi 
okok miat kivonatolva közlöm, a forrásdolgozatra minden jegyzetben hivatkozom. Hálásan köszönöm dr. 
Förköli Gábor szíves hozzájárulását a közös eredményeink felhasználásához. A hivatkozot tanulmány német 
nyelvű változata jelenleg sajtó alat.

1112Vö. Tubay, A székelys, i. m., 168.
1113Wolfenbütel, Herzog August Bibliothek (a továbbiakban: HAB), Cod. Guelf. 22 Noviss. 8o, 438.
1114Förköli, Tubay, i. m., 443.
1115Legrészletesebb életrajza egy egyelőre kiadatlan doktori disszertáció: Alice PERRIN-MARSOL, Échanges culturels

entre le royaume de France et le Saint-Empire: La présence française au sein de la bibliothèque, doktori 
disszertáció, Université de Tours, témavezető: Gérald Chaix, 2005, i, 23–33. Tanulmányairól ld. Maria von 
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már uralkodása előt megalapozta, azzal a célkitűzéssel, hogy anyaga tudományos igényeket is

kielégítsen,  sőt  katalógusát  saját  kezűleg  vezete.1116 A  könyvtáralapító  maga  is  folytatot

irodalmi  tevékenységet.  Egyfelől  der  Befreiende  néven  tagja  volt  a  Fruchtbringende

Gesellschafnak,  a  legnagyobb  német  barokk  irodalmi  társaságnak,1117 másfelől  Gustavus

Selenus álnéven két könyve is megjelent.  Das Schach- oder König-Spiel című, a sakkról szóló

értekezése  1616-ban látot napvilágot. 1118 A Wolfenbüteli  Emlék szempontjából  fontosabb a

herceg  másik,  Cryptomenytices  et  Cryptographiae  Libri  ix című,  1624-ben  megjelent,  a

titkosírásokról  szóló  átfogó  műve,  mely  egyértelműen  tükrözi  a  herceg  kriptográfai

érdeklődését.1119

A  wolfenbüteli  könyvtár  magyar  vonatkozású  könyvekben  igen  gazdag:  a

gyűjteményben 9  Corvina  és  nagyszámú hungaricum található.1120 Sőt  a  székely  írásnak  is

vannak már ismert emlékei Wolfenbütelben: a Konstantinápolyi Felirat másolatai. A herceg

kéziratgyűjteményében ugyanis megtalálható Hans Dernschwam Fuggerek számára készítet

konstantinápolyi útinaplójának egy, az autográfal nagyjából  egy idős másolata is,  melyben

több epigráfai érdekesség mellet a Konstantinápolyi Felirat másolata is szerepel. 1121 Erről a

példányról a xvii. században újabb másolat készült.1122 Nagy valószínűséggel elvethetjük, hogy

Katte, Enge Grenzen - weiter Horizont : die Bildungsreisen August des Jüngeren zu Braunschweig und Lüneburg 
von 1598 bis 1603, Hitzaker, 2004. Vö. Förköli, Tubay, i. m., 443.

1116Ulrich Johannes SCHNEIDER, Repräsentation und Operation: Anmerkungen zu Augusts Bücherwelt = Bibliothek 
als Archiv, hrsg. Hans Erich BÖDEKER, Anne SAADA, Götingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2007 
(Veröfentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 221), 155–169. Vö. Förköli, Tubay, i. m., 444.

1117Fruchtbringende Gesellschaf: Der Fruchtbringenden Gesellschaf geöfneter Erzschein: Das Köthener 
Gesellschafsbuch Fürst Ludwigs i. von Anhalt-Köthen 1617–1650, hrsg. Klaus CONERMANN, Band 3: Die 
Mitglieder der Fruchtbringenden Gesellschaf 1617–1650, Weinheim, VCH, 1985, 243–245. Vö. Förköli, Tubay, i.
m., 444.

1118Gustavus Selenus, Das Schach- oder König-Spiel, Leipzig, Henning Grosse, Lorenz Kober, 1616.
1119Uő, Cryptomenytices et Cryptographiae Libri ix, Lüneburg, Stern, 1624. A herceg kriptográfai értekezésében a 

székely írásnak nincs nyoma, a közölt ábécék közöt sem a cirill ábécé román változata, sem a székely ábécé 
nem található meg. Ez alapján feltételezhető, hogy a Wolfenbüteli Emlék már jóval a Cryptomenyticess 
munkálatait megelőzően a forilegiumba került. Ha ugyanis a bejegyzés csak kevés idővel a kriptográfai 
munkát megelőzően születet volna, Ágost herceg feltehetően nyomtatványában is közölte volna a különleges 
jeleket. Az mindenesetre nem valószínű, hogy a Cryptomenyticess megjelenését követően került volna a 
székely írásos szöveg a herceg birtokába, ugyanis ebben az esetben aligha kereste volna elő egy ifúkorában 
használt, alapvetően eltérő tartalmú füzetét csak azért, hogy az abban található bejegyzések után lemásolja a 
cirill ábécét és a székely írásos szöveget.

1120Katalin NÉMETH S., Ungarische Drucke und Hungarica 1480–1720: Katalog der Herzog August Bibliothek 
Wolfenbütel, München, Saur, 1993.; VISKOLCZ Noémi, Corvinák Bécsben a 16–18. században: Görög szerzők latin
fordításai, MKSz, 124 (2008) 3, 272–291, 282–285.; Wolfgang MILDE, Die Wolfenbüteler Corvinen, Wolfenbütel, 
Herzog August Bibliothek, 1995 (Ausstellungskataloge der Herzog-August-Bibliothek, 58).; Corvina Augusta: 
die Handschrifen des Königs Mathias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbütel, hrsg. Edina 
ZSUPÁN, Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2014. A HAB gyűjteményében megtalálható hungaricumok 
listája és további irodalom: Förköli, Tubay, i. m., 445.

1121HAB, Cod. Guelf. 77.1 Aug 2o, 46v; a másoló a székely írásos részt a többi feliratal együt megismétli a könyv
végén is: 345v.

1122HAB, Cod. Guelf. 40.1 Aug 2o, 35v; a másoló it is megismétli a feliratot a köynv végén: 288v. Digitalizátuma: 
htp://diglib.hab.de/?db=mss&list=ms&id=40-1-aug-2f (2015. 01. 31.)
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a Wolfenbüteli Emlék ennek segítségével készült volna, mivel Dernschwam útinaplójában nem

szerepel a székely ábécé, a feliratnak sincsen megoldása, ráadásul eltér az írás iránya is, ami a

Konstantinápolyi Felirat esetében a székely írás emlékeinek többségétől eltérően balról jobbra

tart.1123 Azt ugyanakkor nem zárhatjuk ki, hogy a herceg Dernschwam könyvében láthata a

Konstantinápolyi Felirat másolatát.1124

A nagy számú magyar vonatkozású anyag ellenére Ágost herceg személyes magyar

kapcsolatai  ismeretlenek.  Förköli  Gáborral,  szem  előt tartva,  hogy  a  több  székely  írásos

bejegyzés  ismeretes  album  amicorumokból,1125 Ágost  fennmaradt  peregrinációs  füzeteihez

1123Az emlékre Franz Babinger fgyelt fel, a jelek és a szöveg nyelvének azonosítása, valamint több részlet 
megfejtése Vilhelm Tomsen érdeme. Babinger Tomsen közvetítésével lépet kapcsolatban az emléket 
feldolgozó Sebestyén Gyulával. Ld. SEBESTYÉN, A konstantinápolyis, i. m., 336.; BABINGER, Konstantinápolyis, 
i. m., 129–139.; SEBESTYÉN, Glosszák a konstantinápolyi nyelvemlékhez, Ethnographia, 24(1913)/3, 139—146.; 
BABINGER, Eine neuentdecktes, i. m., 41—52. A felfedezés és feldolgozás körül vita alakult ki: BABINGER, Ein 
schrifgeschichtilches Rätsel, i. m., 1—14.; UŐ., Des Rätsels Lösung?, i. m., 14—19.; SEBESTYÉN, Újabb glosszáks, i. 
m.,  65—80.; UŐ., A magyar rovásíráss, i. m., 25–27. Az emlék bemutatása: SEBESTYÉN, A magyar rovásíráss, i. 
m., 69–81. A Konstantinápolyi Felirat keletkezésével kapcsolatban Horváth Iván hívta fel a fgyelmet a 
lejegyző Dernschwamnak és utazótársainak feliratgyűjtő szenvedélyére: a követséggel utazó Augerius 
Ghislain de Busbecq (1522–1592) Augustus császár politikai végrendeletét, a Monumentum Ancyranumot 
fedezte fel, Verancsics Antal érseknek, humanista történetírónak (1504–1573) az Arundel-márványtáblák 
(Marmora Arundeliana) felfedezését szokás tulajdonítani. Horváth elképzelhetőnek tartota, hogy az emlék 
nem a felirat belső datálása szerinti 1515-ben, csak Verancsicsék követjárása idején, 1555-ben készült. Ld. 
HORVÁTH, A székely rovásíráss, i. m., 38—39. Sándor Klára szerint Horváth nem fejtete ki, hogy a 
Konstantinápolyi (Sándornál: Isztambuli) Feliratot mi alapján tartja „esetleg negyven évvel későbbi 
hamisítványnak – pedig lehet, hogy a furcsaságok egy részére magyarázatot kapnánk, ha bebizonyosulna, 
hogy igaza van.” A fölvetést Sándor  nem fogadta el, de a kérdést nyitva hagyta: SÁNDOR, A székely írás 
nyomában, i. m., 225–231, it: 231. Vö. TUBAY, A székelys, i. m., 13, 67–69, 104, 135, 157–158.

1124 A napló kiadása az augsburgi Fugger-levéltárban őrzöt példányról: Hans DERNSCHWAM's Tagebuch einer 
Reise nach Konstantinopel und Kleinasien (1553-1555) nach der Urschrif Fugger-archiv, hrsg. Franz BABINGER, 
München-Leipzig, Dunckler und Humblot, 1923. (Utánnyomás: Ua., Berlin, München, Duncker & Humblot, 
1986.) Több részlet magyarul is hozzáférhető: DERNSCHWAM János, Utazás Konstantinápolyba. 1553–-55, ford. 
TARDY Lajos = Rabok, követek, kalmárok az Oszmán Birodalomról, szerk. T. L., Bp., Gondolat, 1977, 277–414. (A 
székely írásos felirat it: 289.); Hans DERNSCHWAM, Erdély. Besztercebánya. Törökországi útinapló, ford. TARDY 
Lajos, Bp., Akadémiai, 1984. Vö. Förköli, Tubay, i. m., 451–452.

1125Több bejegyzés ismeretes peregrinációs albumokból. Sebestyén Gyula monográfájában if. Kismarjai Veszelin 
Pál emlékkönyvének Komáromi Csipkés Györgytől (1628–1678) származó 1653-as és Miskolczi Csulyak 
Gáspártól (1627–1699) származó 1654-es székely írásos bejegyzéseket ismertete. ld. SEBESTYÉN,  A magyar 
rovásíráss, i. m., 111. Másolatuk megtalálható Toldy Ferenc iratai közöt az MTA KIK Kéziratárában, jelzete: 
Rui. 4r. 257/9. Később Jakó Zsigmond fgyelt fel Miskolczi Csulyak Gáspár apjának, Miskolczi Csulyak 
Istvánnak (1575–1645) az egyetemi tanulmányai befejezését követően is bővülő peregrinációs albumában 
székely írásos bejegyzésekre, vö. Jakó Zsigmond, Miskolci Csulyak István peregrinációs albuma, Szeged, 1972 
(Irodalomtörténeti Dolgozatok, 71), 59–72. Az emlékkönyvbe Csulai György (†1660) szentírási idézetet írt be 
székely betűkkel 1644-ben, Csulai pontatlan idézetét Huszti Nagy Zsigmond korrigálta szintén székely 
betűkkel 1715 körül. A bejegyzések bemutatását és fényképhasonmását ld. BENKŐ Elek, Rovásírásos 
bejegyzések Miskolci Csulyak István peregrinációs albumában, Erdélyi Múzeum, 56(1993)/1—2, 81–82. A xviii. 
századból Petrus Dominicus Rosius à Porta (1733–1806) peregrinációs albumából ismeretes Németi Sámuel 
1752-es székely írásos bejegyzése, ld. Jan Andrea BERNHARD, Petrus Dominicus Rosius à Porta peregrinációs 
albuma, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2001, 79.; Arra, hogy a peregrinációs albumokban többször 
megjelenő székely írás a műveltséggel való kérkedés lehetet, SÁNDOR, A székely írás nyomában, i. m., 272–
274.; UŐ., A székely írás Székelyföldön kívüli használatának kezdetei = Magyar őstörténet, Tudomány és 
hagyományőrzés, szerk. SUDÁR Balázs, SZENTPÉTERI József, PETRES Zsolt, LEZSÁK Gabriella, ZSIDAI Zsuzsanna, 
Bp., MTA BTK, 2014, 329–342, it: 336–337.; Sándor Klára téves azonosítását (miszerint Petrus Dominicusnak a
debreceni teológiatanára a Csíkszentmiklósi/Csíkszentmihályi Feliratot lemásoló Szilágyi Sámuel volt) Zsupos
Zoltán igazítota ki: Debrecenben Piskárosi Szilágyi Sámuel (1719–1785) tanítot, nem az erdélyi Királyi Tábla 
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fordultunk  esetleges  további  székely  írásos  szöveg  és  magyar  kapcsolatok  feltárása  véget,

negatív eredménnyel.1126 A fennmaradt egyetemi anyakönyvek tanúsága szerint ugyanakkor

Ágost  herceg peregrinációja több állomásán találkozhatot magyar diákokkal.  Rostockban a

származását „Ungaris Belensis”-ként feltüntető Tobias Albinus, Tübingenben az erdélyi Békési

Gáspár  („Casparus  Bekesi  Transylvanius”),  Strasbourgban  az  erdélyi  Hodgyai  Márton  és  a

besztercei Mathias Teschner, Padovában Ceglédi János valamint Márk fa András erdélyi nemes

(„Andreas Marci, Transsyluanus Nobilis”) tartózkodot a herceggel egy időben. Ugyan e nevek

a székely írás szakirodalmában ismeretlenek, mégis elképzelhető, hogy a Wolfenbüteli Emlék

forrását valamelyikük mutata volna meg Ágostnak.1127

A Wolfenbüteli Emlék a forilegium 438. oldalán helyezkedik el, címzése nincsen, 

lejegyzője sincsen megnevezve. A szöveget a lap tetején található, „Alphabetum Valach[icum]” 

című bejegyzéstől egy vízszintes vonal választja el, ami a külső margótól a lap belső széléig 

húzódik. A szöveg 16, jobb oldalra zárt sorból áll, a jelek a székely írás hagyományos 

írásirányát követve jobbról balra sorakoznak. A szöveg 16 sorából 14 sor egészen a margóig 

kiér, a 8. és 16. sor a többi sor terjedelmének nagyjából a felét teszi ki. A jelek jól kiolvashatók, 

kivéve az utolsó előti, 15. sort, ahol a könyvtári pecsét miat több jel csak nehezebben 

kivehető.

Annak  ellenére,  hogy  a  jelek  határozot vonalvezetésűek,  a  szöveg  átírásában  és

olvasatában több ponton csak bizonytalan eredményre juthatunk. A székely írás jelkészlete

nem egységes, számos jelnek ábécénként eltérő variánsai ismertek, szövegünkön pedig több

változat  hatása  tükröződik.  Legutóbb  Zsupos  Zoltán  levéltáros  A  székely  írásról  című

munkájában  hasonlítota össze  és  gyűjtöte táblázatba  a  fontosabb  székely  ábécéket,

elemzésünkben erre támaszkodunk.1128

Az ismeretlen kéztől származó bejegyzés jelkészlete az ismert ábécék egyikével sem

azonosítható teljes egészében,  néhány jellegzetes  graféma alapján ugyanakkor több székely

ábécével  is  kapcsolatban  hozható.  Az  [ø]  fonémának  a  szövegben  kétféle  írásmódjával

találkozunk, az egyik (pl.  3. sor jobbról 15.  jele,  ill.  a 4.  sor 1.  jele) a Telegdi  Rudimenta1129

ülnöke, báró Szilágyi Sámuel (?–1771), ld. ZSUPOS Zoltán, A székely írásról, Bp., magánkiadás, 2015, 22.; Vö. 
továbbá: TUBAY, A székelys, i. m., 89–92, 163–164.; Förköli, Tubay, i. m., 447–448.

1126Förköli, Tubay, i. m., 445.
1127Az egyetemi anyakönyvek pontos adatait, irodalmát részletesebb ld. Förköli, Tubay, i. m., 445–447.
1128ZSUPOS, A székely írásról, i. m.
1129Telegdi János Rudimenta priscae Hunnorum linquae c. munkájáról ld. SEBESTYÉN, A magyar rovásíráss, i. m., 

91–117.; JAKUBOVICH Emil, A székely rovásírás legrégibb ábécéi, Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1935, 
14–16.; MUSNAI László, Székely rovásírásos emlékek, MNy, 32(1936)/7—8, 229—232.; FERENCZI Géza, A székely 
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jelváltozatára vezethető vissza,  noha a két,  középüt összeérő félkörből  álló betűhöz képest

erősen torzult és ebben a formában máshonnét nem adatolható. Kéziratunk másik ö betűje (pl.

a 2. sor 16., vagyis utolsó jele, ill. 8. sor 7. jele) kizárólag Miskolczi Csulyak István ábécéjéből

adatolható, ahogy az e betű (pl. 2. sor 7. jele, ill. 4. sor 4. jele) is Miskolczi Csulyak István e

grafémájára hasonlít, a betű félkör alapvonalát a sarkában keresztező rövid ferde vonásával.1130

A kézirat  az  [o]  fonémát  a  9-es  számhoz  hasonló  grafémával  jelöli,  ehhez  hasonló  Kájoni

„eredeti” ábécéjében1131 és Bonyhai Moga Mihály székely írásos bejegyzéseiben található.1132 A

kézirat f jele  Kájoni  János Telegdi-féle jelsorával rokonítható.  Ugyan csak egy helyen, de a

szöveg ligatúrát is tartalmaz (allat).

A székely írásos szöveg latin betűs átirata:

1 mindnn1133 allat1134  dizir1135  ur – 

istnn1136  tegedet.  mnrt1137  ö

mng1138  hallgatot  en köni - 

örgesnmben1139:  bünömmeg

5 bocsata  nagi  kegies -

segeböl: kit miel

rovásírás Erdélyben ma létező emlékei = Rovásírás a Kárpát-medencében, szerk. SÁNDOR Klára, Szeged, József 
Atila Tudományegyetem Magyar Őstörténeti Kutatócsoportja, 1992, 51–67, it: 60–61. Telegdi kéziratait és a 
személyével kapcsolatos problémákat legutóbb összefoglalta: SÁNDOR, A székely írás nyomában, i. m. 236–246. 
Telegdi János Rudimentája Borbereki István készítete másolatának (Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, 
Ms. 267) színes fényképhasonmását közölte: TUBAY, A székelys, i. m., 203–210.

1130Megtalálható az OSZK Kéziratárában, jelzete: Oct. Lat. 656. Az emlékről ld. JAKUBOVICH, i. m., 12–14. Színes 
fényképhasonmást közölt: HORVÁTH, HARANGOZÓ, NÉMETH, TUBAY, i. m., 80.; TUBAY, i. m., 201.

1131Kájoni székely írásos feljegyzéseiről ld. SEBESTYÉN,  A magyar rovásíráss, i. m., 123–131.
1132Bonyhai Moga Mihály székely ábécéjét egy, egykor a csíksomlyói ferences könyvtár tulajdonát képező 

kolligátumkötetben Muckenhaupt Erzsébet azonosítota. A kolligátumkötet (MFKL, 48. sz.: 1. Sanctus 
Irenaeus, Opus erudissimums in quinque libros digestums ex vetustissimorum codicum collatione quantum 
licuit Des. Erasmi Roterodami opera emendatum, Basileae, Hieronymus Frobenius, Nicolaus Episcopius, 1560.; 2.
Justinus. Operas, Basileae, Hieronymus Frobenius, Nicolaus Episcopius, 1555.; 3.: Clemens de Alexandria, 
Omnia quae quidem extant opera, Comment. Gentianus Heruetus, Basileae, Michael Isengrin, 1556.) ma 
Budapesten van, a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár gyűjteményében, jelzete: 48. sz. Bonyhai Moga 
margináliáiról ld. Benkő Elek, A siménfalvi rovásemlék és köre = Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik 
születésnapjára, Kolozsvár, 1996, 55—64.; Ua., Turán, 8(2005)/2—3, 77—86. A székely ábécé Benkő téves 
közlésével szemben a kolligátumkötet első könyve indexének utolsó, számozatlan oldalán található.

1133mindnn: e helyet n
1134allat: ligatúra
1135dizir: cs helyet z 
1136istnn: e helyet n
1137mnrt: e helyet n
1138mng: e helyet n
1139köniörgesnmben: e helyet n
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tem valaengyiar gn1140

testemmöl.

snkror1141 en  szüvemet

10 hozzaja  forditom

mikor szük·segemet

valami ben  latemot1142

tan hallgat engemaz

enüdvezitöm:  snmmi1143

15 bennemkesik  en  edns1144

taplalnm.1145

A szöveg olvasata verssorok szerinti bontásban:

1 Minden állat dicsír Úristen tégedet. 

Mert ő meghallgatot én könyörgésemben:

Bűnöm megbocsáta nagy kegyességéből: 

Kit míeltem vala én gyarló testemmöl.

5 Sokszor én szüvemet hozzája fordítom

Mikor szükségemet valamiben látom

Otan hallgat engem az én üdvezítőm: 

Semmiben nem késik én édes táplálóm.

A szövegben (ahogy az az átirat jegyzeteiben olvasható) számos hiba van. A 

1140gyiar gn: a nehezen kiolvasható; l helyet g; o helyet n
1141snkror: n helyet o; sz helyet r
1142latem-: o helyet e
1143snmmiben: e helyet n
1144edns: e helyet n
1145taplalnm: a nehezen kiolvasható, hasonlóan a 7. sor. 12. karakteréhez; o helyet n
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legjellemzőbb, hogy a lejegyző felcserélt néhány egymásra hasonlító karaktert, mint az n, az e 

és az o, aztán a z és a cs, a g és az l, illetve a sz és az r. Ezek alapján igen valószínű, hogy az 

Ágost herceg forilegiumában található székely írásos szöveg másolat, készítője a székely írást 

nem tudta olvasni. Megkockáztathatjuk, hogy Ágost herceg saját kezűleg másolta füzetébe a 

szöveget. Talán a jelek értelmezés nélküli, pontatlan másolásának tudható be, hogy a székely 

betűs szöveg 7. és 8., valamint 16. sorának átirata bizonytalan.

Az  átirat  bizonytalanságait  a  Wolfenbüteli  Emlék  szövegének  latin  betűs  forrása

segíthet tisztázni.  Bonyolítja a helyzetet,  hogy kompilált  verssel  van dolgunk.  Minden állat

dicsér, Úristen, tégedet címmel ismeretes régi magyar vers (RPHA 952), 14, 15 és 22 strófányi

szövegváltozatait számos kézirat és nyomtatvány őrizte meg, a legkorábbi közülük Huszár Gál

második,  1574-ben  kiadot énekeskönyve. 1146 A  nagyszámú  forrás  mellet a  szöveg

közismertségét  mutatja  az  is,  hogy  Minden  állat  dicsér,  Úristen,  tégedet nótajelzésként  is

használatos volt, többek közöt Bogáti Fazakas Miklós (RPHA 170), Balassi Bálint (RPHA 246,

1107, 1186) és István deák (RPHA 590) szerzet verset dallamára. A székely írással írt szöveg

nem egyezik  Minden állat dicsér, Úristen, tégedet legteljesebb, 22 strófájának szövegével, sem

azon versekével, amik nótajelzésként hivatkoznak rá. Amiat, hogy azonos incipitel és eltérő

szöveggel van dolgunk, gyanakodhatnánk egy jóval későbbi szerzőre, a protestáns dalokat átíró

katolikus  Illyés  Istvánra.1147 Illyés  István  a  Minden  állat  dicsér,  Úristen,  tégedet szövegét  is

átdolgozta,  de  a  Sóltári  énekek (1692)  című  kötetében  olvasható  változat  sem  azonos  a

Wolfenbüteli  Emlék szövegével.1148 A wolfenbüteli  szöveg a  második  sortól  a  Dicsérem az

Istent az én életemben (RPHA 253) kezdetű vers 2–8. verssorának (az incipitet leszámítva az első

és  második  strófának)  szövegváltozata.1149 A  Dicsérem  az  Istent  az  én  életemben több

nyomtatványból ismert, a legkorábbi ezek közül egy 1593-as kiadású evangélikus énekeskönyv,

Az  kereztieni  gievlekezetben  valo  isteni  diczéretek.1150 A  Minden  állat  dicsér  Úristen  tégedet

szintén megtalálható a kötetben.1151 A  Dicsérem az Istent az én életemben szövege az 1593-as

bártfai  kiadásban:  „Diczérem  az  Istent  az  én  életemben,  mert  ő  meg  halgata  én

1146A keresztyeni gywlekezetben Valo Isteni diczeretec es Imadsagoc, [Komjáti], [Huszár Gál], 1574, 88v–91r 
(RMNy 353).
1147Vö. HORVÁTH Iván, Magyarok Bábelben, Szeged, JATEPress, 2000, 154–155.
1148ILLYÉS István, Sóltári énekek A' Magyar Anyaszentegyház vigasztalására, és Halotas énekek a' szomorú 
temetések alkalmatosságára Hozzá-adastván rövideden. A jól meg-haláshoz való keszulet, Nagyszombat, Hörman 
János 1693, 139–141 (RMK I 1446, 1. pld.).
1149A forrás azonosításában Vadai István szíves szóbeli közlésére támaszkodtunk. Hálásan köszönjük Vadai István

ás H. Hubert Gabriella segítségét.
1150Az kereztieni gievlekezetben valo isteni diczéretek egyben szedegetetet, vyonnan nyomtatatot, émendáltatot, és 

sok szép diczireteckel megöregbitetet, [Bártfa], [Gutgesell], [1593] (RMNy 713). Digitalizált változata elérhető 
az OSZK honlapján: htp://oszkdk.oszk.hu/storage/00/00/69/29/dd/1/RMK_I₀267.pdf [2015. 01. 02.]

1151Az kereztieni gievlekezetbens, i. m., 283–286.
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könyörgésemben,  bűnöm  megboczata  nag'  kegyességében,  kit  mieltem  vala  én  gyarlo

testemben. // Sokszor én sziuemet hozzaia forditom, mikor szüksegemet valamiben látom, otan

halgat engem az én szabaditom, semmiben nem késik én édes taplálom.”1152 A verset később

további 9 protestáns nyomtatványban is közölték, ezek közül 4 szintén evangélikus.1153 A HAB

gyűjteményében  ugyan  két  magyar  protestáns  énekeskönyvet  is  őriznek,  ezek  azonban  a

forrásokat hordozó nyomtatványoknál korábbiak.1154

A kompiláció háterében feltehetően az áll, hogy a versek mintái (egy beékelődő 

zsoltárt leszámítva) egymást követő zsoltárok (Minden állat dicsér, Úristen, tégedet: Ps 

143=144, Dicsérem az Istent az én életemben: Ps 145=146). A szövegváltozat ismeretlen szerzője

a második forrását igen szabadon kezelte. A különbségek egy része nyelvtani jellegű 

(meghallgata – meghallgatot; megboczáta – megbocsáta; kegyességében – kegyességéből; 

testemben – testemmöl). Előfordul, főként a székely írásos szöveg nehezebb olvasatú helyei 

esetében, hogy a szerző rokonértelmű kifejezésekkel cseréli fel a nyomtatot változatok 

szövegét (szabadítóm – üdvözítőm). Utóbbi esetben feltételezhető az is, hogy a latin betűs 

kompilációban az üdvözítőmmel rímelő teremtőm került a strófa végére, amit a székely írásos 

változat lejegyzője korrigálhatot (feltehetően emlékezetből) az eredeti sorzárásra, ezzel – 

minthogy az előző sor végét nem javítota – megtörte a strófa utolsó két sorának üdvözítőm–

teremtőm rímét. A xvi. századi magyar verselési gyakorlat alapján nem zárható ki a 

üdvözítőm–táplálóm rímpár sem.1155

A Wolfenbüteli Emlék leszármazása ennek fényében: 1. RPHA 952 + RPHA 253 (latin 

betűs kompiláció), 2. székely írásos átirat (talán szövegjavítással), 3. a székely írásos szöveg 

másolata Ágost herceg füzetében (szövegromlással).

1152Az kereztieni gievlekezetbens, i. m., 365–366.
1153RMNy 965 (evangélikus), RMNy 1438 (evangélikus), RMNy 1628/1 (protestáns), RMK I 698 (evangélikus), RMK

I 726 (evangélikus), RMK I 890/2 (protestáns), RMK I 1183/2 (protestáns), RMK I 1460/1 (protestáns), RMK I 
1493/B (protestáns).

1154Jelzete alapján még Ágost herceg életében került a gyűjteménybe az 1566-os kiadású váradi énekeskönyv, az 
RMNy 222 (jelzete: HAB A: 241.14 Teol.). Ennek egykorú kötéstáblájából ismert a néhány évvel korábbi 
(1562 körüli) debreceni énekeskönyv (RMNy 178) töredéke, vö. SCHULEK Tibor, XVI. századi magyar 
nyomtatványok töredékei a wolfenbüteli könyvtárban, MKSz, 86(1970)/1–2, 119–129.

1155Bognár Péter szíves szóbeli közlése szerint (amit e helyüt is hálásan köszönünk), a XVI. századi magyar 
verseknél gyakori, hogy egyetlen (azonos morfológiai értékű) betű visszatérése rímet alkot.
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