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1. Bevezetés

A disszertáció  a  székely  írás (közkeletűbb elnevezéssel  székely vagy  maaar 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  1.  fejezet  a  székely  írás  kutatásának

történetét  vázolja.  A  2.  fejezet  a  korai  emlékek  datálásával  kapcsolatos  szakirodalmi

ellentmondásokat tisztáz és újabb vizsgálati lehetőségeket vet fel. A 3. 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.

2. Alkalmazot módszerek

A  disszertáció  különböző  részei  különböző  módszertan  alkalmazását  igényelték.  Az

értekezés  nagyobb  részt  a  primer  és  szekunder  kéziratos  és  nyomtatot forrásokat  feldolgozó

hagyományos irodalomtudományi munka (1. és 3. fejezet).

A székely írás korai emlékeinek datálásával kapcsolatban a szakirodalom álláspontja nem

egységes. Az ellentmondások csak természetudományi vizsgálatok segítségével tisztázhatók. Az

értekezés  2.1.  fejezete  ismerteti  a  szóba  jöhető,  az  anyagi  összetétel  és  szerkezet  vizsgálatára

(kőzetmikroszkópia,  röntgen pordifrakció,  elektron-mikroszonda,  stabilizotóp-geokémia)  illetve

kormeghatározásra  (radiokarbon és  termolumineszcens  kormeghatározás,  dendrokronológia)

alkalmas  módszereket.  Ismereteink  szerint  jelen  disszertáció  az  első  olyan  magyar

irodalomtudományi  dolgozat,  amely  az  archeometriában  szokásos  természetudományi

vizsgálatokat alkalmaz.

Interdiszciplináris megközelítést igényelt az is,  hogy a székely írás legkorábbi emlékei

keletkezésének tágabb intervallumán (vagyis a  XIII. század és  XV. század közöti időszakon) belül

nyilatkozhassunk  róla,  mikor  valószínűbb  a  feliratok  keletkezése.  Ehhez  művelődés-  és

művészetörténeti szakirodalmon alapuló érvek fgyelembevételére volt szükség a székelyföldi és

erdélyi  templomépítkezésekkel,  a  középkori  építőszervezetekkel,  kőfaragójegyekkel  és  építési

feliratokkal, ferences rendtörténetel kapcsolatban. (A továbblépéshez persze nélkülözhetetlenek

lesznek újabb archeometriai és művelődéstörténeti alapkutatások.)
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3. Előzmények

A nyomtatásban is megjelent kutatástörténeti összefoglalás 2015-ig bezárólag ismerteti a

székely  írással  kapcsolatos  tudományos  irodalmat.  (Az  azóta  megjelent  írásokat  kurrens

irodalomnak tekintetük és a kutatástörténetben nem tárgyaltuk.)

A székely írás  iránt  a magyar tudomány évszázadok óta  érdeklődik.  Előtünk is  több

esetben  összefoglalták  kutatásának  történetét.  A  kutatástörténeti  átekintés  nagyban

támaszkodot a korábbi  összefoglalásokra és azokra a nagy hatású munkákra,  amik jelentősen

előmozdítoták a tárgy vizsgálatát: így Szabó Károly, Sebestyén Gyula, Jakubovich Emil, Németh

Gyula, Vásáry István, Ferenczi Géza és Ferenczi István munkáira.

A  XIX.  század  derekán  mindössze  két  emlék  volt  ismeretes:  a

Csíkszentmihályi/Csíkszentmiklósi  Felirat  XVIII.  századi  másolatai  és  az  Énlakai  Felirat.  Az

írásrendszer  legjelentősebb  emlékeinek  (a  Bolognai  Emléknek,  a  Konstantinápolyi  Felirat

másolatának,  a  Nikolsburgi  Ábécének,  a  Bögözi  és  Székelyderzsi  Feliratnak,  a

Homoródkarácsonyfalvai  Feliratnak)  felfedezése  a  XX.  századig  váratot magára.  Az  emlékek

korpusza a közelmúltban is jelentős emlékekkel gyarapodot (Dálnoki, Vargyasi, Berekeresztúri,

Bágyi Felirat). A régészeti emlékeket több ízben összegezte Benkő Elek és Ferenczi Géza. Az MTA

Magyar  Őstörténeti  Témacsoportja  keretein  belül  folyamatban  van  az  emlékek  korpuszának

kiadása, főszerkesztője Vásáry István, szerkesztői Benkő Elek és Sándor Klára.

A  székely  írással  kapcsolatban  a  közelmúltban  publikáló  szerzők  több  diszciplínát

képviselnek: Róna-Tas András, Sándor Klára és Vásáry István turkulógus-nyelvész, Benkő Elek,

néhai Ferenczi Géza és néhai Vékony Gábor régész, Mihály János és Zsupos Zoltán történész-

levéltáros,  Ráduly János néprajzkutató,  Balázs Debóra, Förköli  Gábor,  Horváth Iván, Komlóssy

Gyöngyi és a disszerens irodalomtörténész.

A szakirodalom az írásrendszerrel kapcsolatos legtöbb kérdésben (eredete,  keletkezése,

elterjedtsége,  használóinak  köre,  legkorábbi  emlékeinek  keletkezési  ideje  dolgában)  nincsen

egységes állásponton. Előrelépést mindenek előt az emlékekkel kapcsolatos ellentmondások és

problémák  feltárásától,  az  emlékek  új  módszertant  is  igénybe  vevő,  aprólékos  vizsgálatától

várhatunk.
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4. Eredmények összefoglalása

A) Archeometria

A korai emlékek problémáival kapcsolatban Keszei Ernő ösztönzöt természetudományos

módszerek  felhasználására,  neki  köszönhetően  kerültem  kapcsolatba  a  kutatás  későbbi

résztvevőivel.  Az  archeometriai  vizsgálat  az  MTA  CSFK  Földtani  és  Geokémiai  Intézetének

Archeometiriai  Kutatócsoportjával  és  az  SZTE  TTK  Természeti  Földrajzi  és  Geoinformatikai

Tanszékén működő Lumineszcens Laboratóriummal együtműködésben valósult meg. A kutatási

tervet a 2016 szeptemberi előzetes felmérés tanulságai szerint fogalmaztuk meg. A vizsgálatokhoz

szükséges  minták  begyűjtésére  2017  januárjában  kutatóutat  szerveztünk.  A  kutatóút  a

Nemzetstratégiai Kutatóintézet anyagi támogatásával és a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum

segítségével  valósult  meg.  Az  archeometriai  kutatásban  a  szűkös  forrásokra  tekintetel  négy

emléket vizsgáltunk: a Homoródkarácsonyfalvai és a Vargyasi Feliratot, valamint a Székelyderzsi

és a Székelyudvarhelyi Feliratot.

A  kutatócsoport  a  Homoródkarácsonyfalvai  és  Vargyasi  Felirat  szöveghordozó

kőfaragványának  meghatározta  a  kőzetanyagát.  A  Vargyasi  Felirat  andezites  piroklasztitokat

tartalmazó földpátdús homokkő. Anyagának összetétele alapvetően eltér a templomból begyűjtöt

más  (a  nyugati  homlokzat  késő  gótikus  alapozásából  és  a  szentélyből  előkerült  másik

keresztelőmedencéből vet) minták homokkövének anyagától. A Homoródkarácsonyfalvai Felirat

(szemben  a  szakirodalmi  várakozásokkal)  nem  homokkő,  hanem  mállot piroxén  andezit.  A

feliratos kő szintjén lévő másik két lőrésablak szemöldökköve meszes kötőanyagú homokkő. A

szakirodalomban felmerült,  hogy a felhasznált kőanyagok alapján elkülöníthetőek a korszakok

(XIII–XIV.  század: homokkő,  XV–XVI.  század: andezit, andezitufa). A begyűjtöt minták alapján, a

kutatás jelen állásában az anyaghasználatbeli különbség a korszakos elkülönítésre nem alkalmas.

A szakirodalomban a Homoródkarácsonyfalvai  és  a Vargyasi  Felirat  korai,  XIII.  század

végi  keletkezése  melleti érvként  jelentek  meg  a  felirathordozó  faragványokon  megfgyelt

anyaglerakódások. A Homoródkarácsonyfalvai Felirat véseteiben és a faragvány felszínén látható

fehér  anyagmaradványok  röntgendifrakciós  vizsgálata  egyértelműen  kizárja,  hogy  középkori

habarcsról  vagy  meszelésről  volna  szó.  A  fehér  réteg  a  gipszmásolat  készítésekor  felvit

leválasztóréteg. A Vargyasi Felirat jeleiben sem szemrevételezéssel, sem digitális mikroszkóppal

nem találtuk sem meszelés, sem habarcs nyomát. A faragvány pereméről és oldaláról vet minták

eltérnek  a  helyszíni  ásatáson  előkerült  bordaívtöredéken  lévő  meszelés  anyagösszetétele

fázisainak  arányaitól  és  izotópos  összetételétől.  A  stabilizotóp-elemzések  nyomán  inkább

talajkarbonátnak  tekinthető  fehér  anyag  problémájának  megnyugtató  tisztázásához  további
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vizsgálatok szükségesek. A várható eredmény a jelen kutatáson és a faragvány problematikáján

túlmutathat.

A  kiégetés  előt kerámiába  karcolt  feliratok  abszolút  kora  termolumineszcens

kormeghatározással állapítható meg. A Székelyderzsi Felirat esetében a TL vizsgálat eredménye

(1380–1500) megerősítete a szakirodalomban olvasható  XV.  század végi datálást (1490-es évek).

Ezzel  voltaképpen  egyidős  (1420–1500)  a  templom  felújításakor  másodlagos  helyről  előkerült

bordaív-töredék.  A  Székelyudvarhelyi  Felirat  a  TL  kormeghatározás  alapján 1680–1760  közöt

készült, jelentősen fatalabb, mint azt paleográfai érvek alapján a szakirodalomban feltételezték

(XV–XVI.  század).  A vargyasi  feltáráson  előkerült  bordaív-töredék TL kormeghatározása  (1490–

1550) támogatja a templom késő gótikus bővítésének régészeti szakirodalomban olvasható idejét

(XV. századi vége, XVI. század eleje).

B) A székely írás korai emlékeinek művelődéstörténeti kontextusa

A Homoródkarácsonyfalvai  és  a  Vargyasi  Felirat  abszolút  kora  természetudományos

módszerekkel  sem  állapítható  meg.  Az  elvégzet vizsgálatok  az  emlékek  korai,  XIII.  századi

datálásához felhasznált hipotéziseket nem erősíteték meg. Az emlékek keletkezési idejét csak tág

intervallumban jelölhetjük ki : a terminus post quem a szöveghordozó faragványok feltételezet, XIII.

századi  kialakítása,  a  terminus  ante  quem a  faragványok  XV.  század  végi,  XVI.  század  eleji

felhasználása vagy másodlagos felhasználása. (Ugyanez áll a bemutatot kutatásban nem vizsgált

Székelydályai  Feliratra,  melynek  szintén  indokolt  az  archeometriai  feldolgozása.)  A

szakirodalomban  a  feliratos,  tárgyi  emlékek  egy  körét  korábban  is  kötöték  a  templomokon

dolgozó építőmesterekhez. 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.

Ezért  indokolt  átekinteni  a  székelyföldi  templomépítkezések  korszakait  és  a  székely

írásos  feliratokat  megőrző  templomok  építéstörténetét.  Pontos  adatal  csak  ritka  esetben

rendelkezünk.  A  Dálnoki  Felirat  (1526)  jelentősége  éppen  abban  áll,  hogy  ez  a  legkorábbi

megmaradt,  az  építés  idejét  és  az  építőmester  nevét  megőrző  építési  felirat.  Ennél  korábbi  a

másolatból  ismert,  öt  mestert,  köztük  egy  kovácsmestert  is  megnevező

Csíkszentmihályi/Csíkszentmiklósi  Felirat  (1501).  Az  építőmestereket  is  megörökítő  építési

feliratot  kétszáz  év  választja  el  a  történelmi  Magyarország  legkorábbi  építési  felirataitól

(Aranyosgerend, 1290 és 1299; Bágyon, 1338), ezek azonban csak a templom titulusát és papját, az
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építés  idejét  és  az  építetőket  közlik.  A bágyoni  kivételével  Benkő Elek szerint  a  székelyföldi

templomépítésekről a XIII–XIV. századból sem feliratos, sem okleveles adataink nincsenek.

Kőfaragójegyek és mesterjegyek ennél valamivel nagyobb számban állnak rendelkezésre,

de Dávid László udvarhelyszéki, valamint Tüdős S. Kinga háromszéki adatai mind a késő gótikus

átépítések idejéből való.

Mindezek alapján elmondható, hogy 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.

Az  építési  szervezetek  átekintésével,  valamint  két  forrás,  a  pozsonyi  vár

számadáskönyve  (1434)  és  a  kolozsvári  kőfaragó-  és  kőművescéh  szabályzata  (1525,  1589)

összehasonlításával rámutatunk, hogy a művészek (köztük a kőfaragók és építőmesterek) helyzete

a  középkorban  jelentősen  megváltozot. A  kőfaragójegyek  eleinte  az  elszámolások

megkönnyítésére voltak használatosak nagyobb építkezéseknél, a céhek megjelenésével identitást

kifejező jelzéssé váltak.

A székely írás feliratos emlékeinek többsége, amint korábban is megfgyelték (Németh

Gyula,  Benkő  Elek),  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.  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.
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század végi keletkezése egybeesik a székely írás legkorábbi ábécéjének, a Nikolsburgi Ábécének

(OSZK, MNy 70) a szakirodalomban feltételezet és általunk újabb érvvel támogatot lejegyzésével.

Sándor Klára szerint a székely írás ferences közvetítéssel került Mátyás udvarába, egyben úgy

véli,  az írásrendszer udvari  kultusza és a biztosan  XV.  század végi  székelyföldi  emlékek közöt

nincsen  összefüggés.  Ezzel  szemben  felhívjuk   a  fgyelmet  egy  lehetőségre,  amely  eddig  a

szakirodalom fgyelmét elkerülte. A ferences építész, János testvér személyében nevesíteni tudunk

olyan Mátyás budai és visegrádi palotájához kötődő személyt, aki 1490-től dokumentáltan erdélyi

építkezésen  is  részt  vet Kolozsvárot, méghozzá  Mátyás  király  megbízásából.  János  testvér

műhelye több erdélyi építkezéssel szoros kapcsolatban lehetet, de a neki köszönhetően elterjedt

stiláris  elemek  távolabbi,  provinciális  analógiái  Udvarhelyszéken  is  megtalálhatók.

Művészetörténeti  vizsgálatokra lesz 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.

C) Adalékok a Mátyás-kori Atila-kultuszhoz

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 a hun-ideológia lelkes híve let. Pajorin Klára a Janus-életműből további példákkal

igazolja Szörényi eredményeit:  Mattias Rex Hungarorum, Antonio Constantio, poetae Italo című

versének soraival,  illetve  Mátyás  diplomatája,  Bajoni  István követ  vadászkalandjáról  szóló  De

venatione Steptani de Baion oratoris című vers kezdetével.

További  adalékkal  szolgálunk  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
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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.

Választ  keresünk  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.  Úgy véljük, 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  több  helyüt

megfogalmazot állításával szemben, aki tagadta, hogy a magyarok a hunoktól származnának.

D) 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

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

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 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 titkosírás-tankönyve, a Cryptomenytices et

Cryptograptiae libri IX (1624), amiben a székelyek írásáról nem ejtet szót és a jeleket sem közölte.
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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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