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Faragó Károly (Budapest)   

Általános megközelítési módszer        

a magyar saját írásunkhoz  
 

1. Bevezetés 
 

Alapproblémát jelent a nyelvek vizsgálata során, hogy az indoeurópai nyel-

vekkel kapcsolatban kialakított vizsgálati módszerekkel, szemlélettel közelíte-

nek hozzá. A ragozónak nevezett nyelvek esetében ez már önmagában hibás 

szemléletet tükröz. Az indoeurópai szemlélet alapszempontja (mint általában az 

élettel kapcsolatos felfogás minden területén tetten érhető), hogy a nyelvre tech-

nikai lebonyolítási eszközként tekint, mint ami a létért, a fajfenntartásért való 

küzdelem során a folyamatos és lineáris fejlődés révén jön létre, és az ember 

keze ügyébe került eszközöknek nevet adva teljesedik ki. Az eszközöknek való 

névadás teljesen véletlenszerűen történik, nincs benne rend, a végül használatos 

név (a tárgy, eszköz elnevezése) abból adódik, hogy egy adott tárgy elnevezése 

az adott tárgyat használó embercsoport közmegállapodásának eredményeként 

hogyan alakul. Teljesen mindegy, hogy az alma, apple, apfel, pomme, jabloko 

vagy omena kifejezést kap, a lényeg, hogy azonos dolgot értsenek rajta. Egy 

konkrét dolgot. Mert az indoeurópai szemlélet lényege, hogy mindent lineáris 

(azonnali eredményt érő és egytényezős) fejlődésként, konkrétan ragad meg, a 

bal agyféltekének a szempontjai alapján, alapvetően észközpontúan. Mindent 

feladatban, konkrét eredményt várva szemlél. Nagyon sokan próbálkoznak en-

nek a hibás, pontosabban féloldalas voltára figyelmeztetni,1453 azonban ettől 

még a fentiekben vázolt az általánosan – nyugodtan kijelenthető, hogy kizáró-

lagosan – érvényesülő szemlélet ma a világban. Szinte teljesen teret vesztett az 

átfogó szemlélet, az általánostól a konkrét felé közelítő, azaz a „jobb féltekés” 

alapszemléletű megközelítési mód. 

Pedig a magyar nyelv és azzal szerves egységet képező írása1454 csak és 

kizárólag ez utóbbi szemlélettel közelíthető. A nyelveknek alapvetően nem a 

létért való küzdelem során, ennek a harcnak a technikai lebonyolítása a szerepe, 

a „balféltekés” gondolkodásmód kiszolgálása, hanem a nyelv legalapvetőbben a 

gondolkodás, a gondolat kifejező eszköze, egy szellemi kifejező eszköz. Csak 

                                                 
1453 Legutóbb számomra Varga Csaba Az elme eredete c. (Frig 2009) könyve volt ebből a 

szempontból is igen hasznos olvasmány. 
1454 Többféle elnevezéssel is szokták illetni. Van, hogy „székely–magyar rovásírás”, vagy 

„székely írásnak” hívják, mivel mindennapi használatra alkalmas írásként a székelyek őrizték 

meg, és mai tudásunk szerint legtöbb rovás emlék is Székelyföldön található, vagy széke-

lyekhez, Székelyföldhöz köthető. 
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másodsorban az életünk technikai lebonyolításának az eszköze (de természe-

tesen az is). Nem bizonyos, hogy az alma fent sorolt kifejezési lehetőségei közül 

a szóban előforduló mássalhangzók és magánhangzók előfordulása és kapcso-

lódási módja teljesen véletlenszerűen alakul, illetve alakult úgy ahogy alakult. 

Az indoeurópai nyelvekben nagyobb valószínűséggel, a magyarban azonban 

jóval kisebb valószínűséggel. 

Gyakran köröznek az Interneten idézeteket a magyar nyelv különlegessé-

géről, mind tudományos, mind költészeti szempontból meglévő különleges kife-

jező képességéről.1455 Ezek azonban kimerülnek néhány rácsodálkozó gondolat 

közlésében, és sem azt nem pontosítják, hogy miben ragadható meg ez a bizo-

nyos különlegessége, sem felépítéséről, felépítésének a különlegességében be-

töltött szerepéről nem közölnek gyakorlatilag semmit. Pedig ezek híján e kije-

lentések megmaradnak az ismeretterjesztő kiadványok szintjén, – önsajnálatra 

hajlamosan, a hősi múltéltetés öncélúságában – és nem emelkednek általánosan 

elfogadott szintre, így a tudományban és az iskolákban megjelenő tananyagok-

ban továbbra sem vesznek róluk tudomást a megérdemelt szinten. 

A magyar nyelvnek nem a ragozó jelleg a lényege, mert az következmény. 

A ragozás egyfelől valami már meglévőhöz, a gyökökhöz kapcsolja azokat a 

bizonyos ragokat, toldalékokat, másfelől ezáltal a kifejezések sokszorozásának, 

finomításának eszköze. Mondhatni, hogy így tud versenyképes lenni az indo-

európai nyelvekkel. Ez utóbbiak a sok részjelentésre, érteményre (legyen az ige, 

főnév, melléknév) adnak kifejezési eszközt, nem biztosítva egyértelműen, hogy 

megmagyarázzuk a hangok érteményben és egymáshoz való kapcsolódásokban 

betöltött szerepét, így kifejező képessége statikus. Fejlődése változásra alapo-

zott, és nem az általam mind a magyar nyelvben, mind a szervesen hozzá kötődő 

írásban keresett és kimutatott kapcsolódásokra, illetve állandóra. A magyar 

nyelvnek nem a ragozó jelleg a lényege, hanem gyökrendszere.1456 

A magyar nemcsak részjelentésekre ad kifejezési eszközt, hanem úgy teszi 

ezt, hogy közben az egyes érteményeket egymáshoz kapcsolja. Ez a kapcsolódás 

többszintű, nem csupán lineáris, és nagyon mélybe – mondhatni az ősiségbe – 

vezet vissza.  

                                                 
1455 Jakob Grimm meseíró (XIX. század): „A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése 

felülmúl minden más nyelvet.”  George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott 

interjújában): „Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, 

meggyőződésemmé vált: Ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal érté-

kesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sok-

szorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.” Sir 

John Bowring, aki sok nyelv mellett magyarul is beszélt, ekként jellemzett az 1830-ban meg-

jelent „Poetry of Magyar” című verses kötetének előszavában: „A magyar nyelv messze ma-

gasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan 

időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, követ-

kezetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, erő, a hangzatok 

minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi füg-

getlenség legrégibb és legfényesebb emléke... A magyar nyelv eredetisége még ennél is cso-

dálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első tételét…” 
1456 Czuczor Gergely - Fogarasi János: A magyar nyelv szótára. 
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A magyar nyelv alapgyökeinek jelentései pedig egyfelől a természetben 

zajló alapfolyamatokkal vannak kapcsolatban, másfelől fontossági sorrendet is 

tükröznek.1457 Ugyanezt teszi a magyar rovás is. A rovás a magyar nyelv kiala-

kulásának lenyomata, egyben iránya jelek formájában, egyúttal fejlődésének is 

tanújele, lenyomata. A kettő szerves egységet alkot, egymástól nem elválaszt-

ható. A magyar nyelv jelenleg nincs működési rendszerének megfelelően kutat-

va, feltárva. Működésétől teljesen idegen elvek mentén – az indoeurópai nyelv-

ekre kifejlesztett módszertannal – vizsgálják, nyugodtan kijelenthető, hogy lebu-

títottan, lelkétől megfosztottan. Ugyanez írható le a magyar írásról, a rovásról. 

Ezért ha érdemben, saját belső törvényszerűségei mentén szeretnénk kutatni, 

feltárni, akkor amit a magyar nyelvről nem tudunk, csak sejtünk, arra a 

rovásemlékek adnak támpontot, amiről viszont a rovásunk nem ad számot (mert 

egyenlőre nem értjük eleink mit is írtak le), arról nyelvünk adhat számot. 

Amennyiben írás alatt jelek formájában rögzített gondolatok közlését értjük, 

akkor tágabb az értelmezés, és ilyen értelemben például a „Tatárlakai korong” is 

írásnak minősül, mert kimeríti a gondolatok közlése (lejegyzése) jel(ek) formá-

jában kritériumot.  

Amennyiben a „modern”1458 értelemben vett, általánosan elterjedt fogalom 

szerint, írás alatt egymást követően, rendezett sorban leírt jelek halmazát értjük, 

mely értelmezéséhez – dekódolásához – „egyértelmű” jel–hang megfeleltetést 

lehet és kell elvégezni, akkor jóval szűkebb értelmezéshez jutunk. A mai érte-

lemben ez utóbbi tekinthető általánosan elterjedt és elfogadott írásfogalomnak. 

Ez pedig gyakorlatilag az az értelmezés, minek során azzal utasítják el a hun 

korszak előtti „írásunk” létezését, hogy a tárgyakon, díszítéseken előforduló 

jelképes jelek, vagy kifejezetten egy-egy jel, mint a Tatárlaki korongon, csak 

jelek halmaza, még nem írás. Ebben az értelmezésben azonban szinte csak a 

görög, illetve a római „írás” megjelenésétől kezdve minősülnek írásnak a 

lejegyzett gondolatok.  

A ténylegesen megjelenő „írásmutatványok” e két „véglet” közötti palettán 

kategorizálhatók, helyzhetők el. Vérmérséklettől, megközelítési módtól, gondol-

kodásmódtól, szóval igencsak sok mindentől függ, hogy ki melyik írásmutat-

ványt hogyan értelmezi. Esetleg – „tudományosabb” nézőpontot kölcsönözve 

neki – fogalmi köntösbe ágyazottan jelennek meg értelmezések, kijelentve, hogy 

az adott írásmutatvány megfejtését megoldották (vagy igen nagy lépést tettek a 

megoldás felé). Miközben valójában fogalmuk sincs arról, hogy ezek az írás-

mutatványok (jelek halmaza) mit is jelentenek, a lejegyzőjük (vagy inkább 

lejegyzőik) mit értettek alatta.1459 Ennek legkirívóbb példája a görög lineáris A, 

                                                 
1457 Faragó Károly: „A magyar nyelv kialakulásának alapelvei.” Acta Historica Hungarica 

Turiciensia XXXI. évfolyam 1. szám. A Pannon Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2016/A. 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 74. sz. kiadványa. 4-27. oldal. 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00015/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2016_1_004-027.pdf.  
1458 Indoeurópai, statikus, lineáris. 
1459 Az etruszkológia atyja, Massimo Pallottino szerint „az etruszk feliratok nagy részét azok 

az állandó kifejezések képviselik, amelyek tele vannak istennevekkel és személynevekkel, 

valódi mondanivalójuk nincsen.” Így vélekedik egy etruszkológus. 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00015/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2016_1_004-027.pdf
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lineáris B és az etruszk írás. Pedig ezek már igen közel állnak a fenti kategorizá-

láshoz, és ezeket már valóban „írásként” fogja fel a köz-, illetve tudományos 

felfogás. Csakhogy, nem tudják, lejegyzőjük mit is akart ezzel kifejezni. 

A probléma többrétű. Ennek gyökere a korábban már érintett ma általánosan 

és szinte kizárólagosan érvényesülő statikus, lineáris, erősen leegyszerűsítő  

gondolkodásmód – az indoeurópai gondolkodásmód – érvényesülése. Ennek 

megynyilvánulása a mechanikus hang–jel megfeleltetésre vezethető vissza.  

Jelen írás szerzőjének határozott álláspontja, hogy ez a szemléletmód és 

ezzel együtt a mechanikus jel–hang megfeleltetés a legnagyobb gátja a magyar 

rovás megfejtésének, dekódolásának is. Amit a fellelhető rovásemlékekről 

megfejtés alatt közreadnak,1460 az ugyanis nem megfejtés, csak arra vonatkozó 

kísérlet. Ezek a „megfejtések” nem adnak ki szabatos magyarsággal épkézláb 

gondolatokat. Sajnos legtöbbről azt kell állítani, hogy nem tiszta, igencsak 

magyartalan, gyakorta teljesen együgyű, nem, vagy nagyon nehezen értel-

mezhetző gondolatokat tesznek közzé megfejtés gyanánt. Amíg pedig szabatos 

magyarsággal tiszta gondolatokat nem tudunk írásemlékeinkről közreadni, addig 

azok nem egyértelműen vannak megfejtve (dekódolva, értelmezve).  

Egy közbevetés: Ugyanazok a tévedések lelhetők fel ezekben a „megoldá-

sokban”, mint az etruszk „megoldásokban”.1461 Az etruszk szövegekről közzétett 

eddigi „megfejtések” annyiban vannak távolabb (azért tartalmaznak további 

torzítást a magyar rovásról közreadott megoldásokhoz képest), mert teljes 

mértékben téves ABC-n alapulnak, továbbá egy olyan alap feltételezéssel élnek 

a megfejtők, hogy az etruszk nyelv holt nyelv. De nem holt nyelv, ha mi éltetjük 

Ez egyébként nagyon messzire vezet, azonban ez is a Cser–Darai szerzőpáros 

idevonatkozó megállapításait igazolja: Amennyiben ugyanis 3-800 évvel Krisz-

tus előtti „etruszk” (azaz magyar) szövegeket, „írásmutatványokat” ékes ma-

gyarsággal lehet „megfejteni” (értelmes, közérthető magyar megoldást adni a 

lejegyzett gondolatokról), akkor miért is olyan nyakatekertek, mondhatni ma-

gyartalanok „első” nyelvemlékeink az időszámítás utáni XI-XIII. századból 

(Tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd és könyörgés, Ómagyar Mária-

siralom stb)? Mondják, írják, hogy ezek ó magyar nyelven íródtak. Nem! Ezek a 

nyelvemlékek az uralkodó réteg1462 nyelvén íródtak, a magyarhoz közel álló, de 

azzal nem telejesen azonos (véleményem szerint hun) nyelven, ami tökéletesen 

összecseng azzal, amit Cser Ferenc Árpádékról mond.1463 Az a nyelv, amit a 
                                                 
1460 Fridrich Klára, Forrai Sándor, Magyar Adorján, Sebestyén Gyula, Varga Csaba. 
1461 Faragó Károly: „Az etruszk nyelvi rejtély kulcsa.” Acta Historica Hungarica Turiciensia 

XXXI. évfolyam 1. szám. A Pannon Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2016/A. A Zürichi 

Magyar Történelmi Egyesület 74. sz. kiadványa. 33-60. oldal. 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00015/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2016_1_033-060.pdf.  
1462 Uralkodó rétegbe a papságot, a katolikus egyházat mint a korabeli kultúra egyik fontos 

képviselőjét, szereplőjét is beleértve. A korabeli latin nyelvű (illetve latin betűs) feljegyzések, 

melyekbe illesztve ezek a szöveg töredékek fennmaradtak a közigazgatást képviselő uralkodó 

réteghez, és talán még inkább egyházi liturgiákhoz kapcsolódhattak 

1463 Cser Ferenc: „A finnugorizmus versus szkítizmus csatazajhoz.” Kurucz info. 2009. októ-

ber 14. https://kuruc.info/r/9/48496. A cikk utolsó sorai: „A magyar nyelvű népesség és mű-

veltség forrása a Kárpát-medence. A Szkítiából érkezett katonai elit nem szkíta, hanem min-

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00015/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2016_1_033-060.pdf
https://kuruc.info/r/9/48496
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„köznép” ebben az időben beszélt, sokkal közelebb állt a mai magyar nyelvhez 

(gyakorlatilag azonos volt vele), mint ezeknek a nyelvemlékeknek a nyelve. 

Ennek ékes bizonyítékát örzik, erről adnak tanúbizonyságot helyneveink. Hely-

neveink azonban a magyar nyelv kialakulásának elvei, illetve mélyebb össze-

függései tekintetében sincsenek feltárva, felkutatva, értelmezve.1464 Ezért kellene 

sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnünk helyneveink valós, pontosabban ilyen 

értelemben történő kutatására, illetve ezzel együtt az első családneveket is 

tartalmazó döntően templomi lejegyzések kutatására, értelmezésére. 

A probléma lényege (pontosabban azok közül az egyik legfontosabb) tehát a 

mechanikus hang–jel megfeleltetés. Az írás alapvető feladata gondolatok köz-

lése, ennek (gondolatok közlésének) az eszköze.1465 És itt kapcsolódik a két – az 

Acta Historica Hungarica Turiciensia periodikában – megjelent tanulmányom 

(„A magyar nyelv kialakulásának alapelvei”, „Az etruszk nyelvi rejtély kulcsa”) 

egymáshoz, illetve a magyar nyelvhez, és annak írásához. 

A magyar nyelv alapgyökei rendkívül tömörek. A legalapvetőbb legtömö-

rebb, legkiteljesedettebb szóbokoregyüttes alapját képező gyökegyüttes az „SZ” 

hanghoz kötődő, magánhangzókkal képzett: SZA, SZE, SZI, SZO, SZÖ, SZÜ, 

SZU, illetve ASZ, ESZ, ISZ, OSZ, ÖSZ, ÜSZ, USZ sorozat (az egyszerűség és 

érthetőség kedvéért egyenlőre nem téve különbséget a-á, e-é, i-í, ö-ő... rövid–

hosszú magánhangzó között, pedig van különbség, nem is kicsi). Ezek önma-

gukban gondolatokat közölnek, általános gondolatokat, mégpedig a világ folya-

mataival, működésével kapcsolatos nagyon alapvető gondolatokat, mondhatni a 

legalapvetőbbeket. Egy következő betű hozzátoldásával elindulnak egy konk-

rétabb fogalom, az előző gyököt magában foglaló, annak érteményét is nagyon 

pontosan tartalmazó, csak és kizárólag azzal együtt értelmezhető,1466 de azt 

                                                                                                                                                        

den bizonnyal a turk nyelvcsalád egyik ága, hun vezérkarral. A Magyar Királyság vezető ne-

mességét a sztyeppei katonatörzs, lakosságát a Medence őslakói alkotják. Műveltségük az 

őslakókét folytatja.”)  

1464 Ilyen összefüggés alatt azt értve, hogy első nyelvemlékeink jellemzői nincsenek egyér-

telműen megfeleltetve, összevetve helyneveinkkel, és családneveinkkel. Ezek a nyelvemléki 

jellemzők: A. A hangtant és a Halotti Beszédet illetően: 1. tővéghangzók lekopása, 2. a ma-

gánhangzók tendenciózus nyíltabbá válása, 3. illeszkedés következményeként az ómagyar 

korban kialakultnak vélt többalakú toldalékok, melyeknek inkább a hiányára következtetnek 

például a Halotti Beszédben (intetüinek, de: pukulnek). B. Az alaktant illetően: 1. bizonyos 

toldalékok írásmódja ingadozó (a toldalékká alakulás korára következtetnek belőle), 2. utolsó 

szóelem még névutóként és nem határozóragként szerepel (muncaſ vilagbele jelzős szerke-

zet), 3. nincsenek benne névelők. C. A szószerkezettant és mondattant illetően: 1. igeneves 

szerkezetek, 2. alá- és mellérendelő mondatok szerepeltetése) nincsenek egyértelműen megfe-

leltetve, összevetve helyneveinkkel, és családneveinkkel. 

1465 Varga Géza: A székely rovásírás eredete c. könyvében írja: „A székely rovásírás kőkori 

világmodellek jelkészletéből származik. Azaz a székely rovásírás e közös gyökerek miatt áll 

rokonságszerű kapcsolatban Eurázsia legősibb írásaival s amerikai indián szimbólumokkal. A 

hunok által is használt írás a Földközi-tenger keleti medencéjének környezetében használt 

legősibb lineáris írások képviselője; gyökerei több, mint tízezer évesek.” (Bevezetés.) 

1466 Ez itt a magyar nyelv mélységének, mondhatni titkának egy kitüntetetten fontos eleme. A 

kapcsolódást gyökökhöz, ezen keresztül gyökerekhez így éri el. Az eredeti általános érte-
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árnyaló fogalom felé. SZA-B, SZA-G, SZA-K, SZA-L (SZÁ-L), SZA-M (SZÁ-

M), SZA-N (SZÁ-N), SZA-R (SZÁ-R), SZA-T. Majd újabb betű-hang, illetve 

gyök hozzáadásával tovább konkretizálódik a gondolat, a fogalom. Hogy 

mennyire nem azt a fogalmat értették akkor egy adott gyök alatt, az ezt „kifej-

lesztők”, mint amit ma értünk, tehát, hogy mennyire más volt a gondolkodásuk, 

azt a SZA-R-V-as szavunk fejezi ki leghűbben. SZAR-V szavunkról ugyanis 

nehéz lenne azt állítani, hogy SZAR szavunkból származna, pedig a fentiek 

alapján ezt kellene gondolnunk. Nem konkrét elnevezésekben gondolkodtak 

ugyanis, hanem a mainál sokkal elvontabb fogalmakban. A „SZAR” az egység-

től (SZA gyök jelentése kerül a szóba) erővel elválasztott („R” hang jelentése 

kerül a szóba), de nem fontos, talán tucat (értéktelen) szóval jelölhető, szétterülő 

dolgokat jelentette (ezt ma csak ilyen szószátyáran lehet körülírni). Azért érde-

kes a tucat, szétterülő, értéktelen itt, mert ennek párja, a „SZÁR” mutat a felfelé 

növekedésre, az értékesre (hasonlóan „SZAM-SZÁM” fogalompáros esetéhez: a 

„SZAM”-os, ami tucat, szétterül, nem értékes, de ami „SZÁM”-os, „SZÁM”-ít, 

ami értékes, ahhoz kapcsolták az „Á” hangot, mellyel egyúttal kifejezték a föl-

felé törekvést is). Innen könnyen belátható, hogy „SZAR” szavunk egy jóval 

általánosabb érteménnyel bírt korábban mint ma, de a ma használatos fogalom 

is kifejezi azt (beletartozik, lefedi a fogalom), csak jóval konkrétabb esetét 

jelenti. Innentől már jóval érthetőbb a „SZAR-V” szavunk. Az általános (mainál 

jóval tömörebb értelemben) használatos SZAR-hoz kapcsolódik egy –V, azaz 

egységtől erővel elválasztott, szétterülő, mely elágazóan kapcsolódik. 

Pontosan ez a folyamat, az általános felől folyamatosan haladva a konkrét 

dolgok, fogalmak kifejezése felé, történő „fejlődés” az írással is. A jelek erede-

tileg nem hangokat, hanem tömör, az akkori nyelvhasználatnak megfelelő alap-

fogalmakat, tömör alapgondolatokat fejeztek ki. A gondolkodásuk volt alapve-

tően más azonka, akik ezt kifejlesztették. A konkrét felé elmenő gondolkodás 

„fejlődésének eredeménye, hogy ez leképeződött a nyelvfejlődésben is. 

Ennek a folyamatnak egy érdekes végterméke a magyar rovás. Kifejezi a 

konkrét fogalmakat (tehát megfelel a ma általánosan használt jel–hang megfelel-

tetésen alapuló írások kritériumának), azonban őrzi legmélyebb gyökereit olyan 

értelemben, hogy maximálisan tömörségre törekedve jelösszevonásokra törek-

szik. 

A lényeg az, hogy a "megfejtések" azért nem jók és azért nyakatekertek, 

mert mindenki a jeleknek hangokat akar megfeleltetni, holott ezekben legalább 

4 dolog keveredik, melyek közül a legkevésbé fontos, ezért nagyon félre vivő a 

hang–jel megfeleltetés. 

1. Elsőként kell említeni a fent leírt összefüggést, ami tehát a magyar nyelv 

alapösszefüggésével van kapcsolatban, nevezetesen azzal, hogy a magyar nyelv 

kialakulása nem konkrét dolgok, hanem általános fogalmak nagyon tömör 

lejegyzésével kezdődött, tehát alapvetően gondolat van lejegyezve rendsze-

resített jelösszevonáson keresztül. Amíg nem tudjuk egyértelműen eldönteni, 

                                                                                                                                                        

ményt megtartva, ahhoz kapcsolva építkezik, szemben azzal, hogy minden új fogalmat új 

szóval, szóösszetétellel állítana elő. 
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hogy egy adott jel az egy hangnak megfeleltetett jel, vagy egy jelösszevonás, 

addig nem tudunk egyértelmű megoldást adni. Ezt nem tudják a megfejtők, mert 

egy adott lejegyzett jelnek mindenáron hangot szeretnének megfelelteni. Ezzel 

együtt az eddigi (véleményem szerint téves) megfejtések alapján felírt „szabá-

lyokat” (hangugratás, balról jobbra történő írás stb.) akarják megfelelteni az 

adott írásnak. Erősen egyszerűsítenek.  

Ilyen visszatérő jelösszevonások például nagyon nagy számban fordulnak 

elő Mandics György Somogyi Antal rovásírásos gyűjteménye I-IV. kötetek 

rovásírásos gyűjteményében. Nagyon nehézzé teszi a megfejtést és a rend-

szeresített jelösszevonások beazonosítát, hogy egyrészt a lejegyző alapvetően 

megoldási kísérletet adott közre, és a rovás jelek közé bele-belejavított, beleíro-

gatott (ezért gondolják hamisítványnak), másrészt nem általánosan használt, 

nem mindenki számára egyértelműen eljuttatott és elfogadott módon terjedt (ha 

terjedt) ez az írás, azaz erősen lehet benne szubjektív elem, ami torzít. 

2. Ezért másodikként kell megemlíteni a jelösszevonások egyedileg alkal-

mazott eseteit is, de íráson belül itt már következetességet lehet feltételezni.  

3. Csak harmadrészt szerepelnek bennük a ma használt rovás ABC hangnak 

megfeleltetett jelei (ráadásul ezek sem teljesen egyértelműek, lásd „K” hang 

jelének többféle értelmezése, „Ö” hang jelének több alakja, és keveredése „Ü” 

hanggal is. Ezek e három elem keveredéséből adódnak, nem szóvégi vagy szó-

közi a „K” kétféle jele például, illetve nem minden esetben, hanem más 

szóösszetételben, más ligatúra részét képező jelből, vagy jelösszevonásból akar-

nak a megoldók következtetést levonni, megint csak egyszerűsítve, nem kellő 

alapossággal értelmezve azt, hogy egy hangnak megfeleltetett jelről, vagy jel-

összevonásról van-e szó). 

Közbevetés 2: Visszatérve az etruszkra, abban az első pontban írtak 

dominálnak, a rendszeresített jelösszevonások sokkal erőteljesebben (rendszere-

sebben) fordulnak elő, mint a magyar írásmaradványokban. A magyar írás egy 

speciális – korábbi – változatát tükrözi, belőle sokmindenre lehet visszakövet-

keztetni. Igaz, hogy elválásukról (Kárpát-medencéből történt kirajzásukról) 

gyakorlatiolag nem tudunk semmit, de a jeleket tekintve a lineáris A, ill. lineáris 

B-nek keresztelt jelekkel megint csak 80-90%-os azonosságot, hasonlóságot 

mutatnak, ezért azonos népnek (vagy néptöredéknek) tekinthetők a görög 

szigetek, illetve félsziget őslakóival. De nem ez az érdekes, hanem, hogy a 

lineáris A annyi eltérést mutat a B-től, mint az etruszktól, és éppen ezekben a 

bizonyos cél (azaz ima) lejegyzésére szolgáló rendszeresített jeleggyüttesekben 

mutatkozik eltérés, de nem nagy. A lényeg, hogy az etruszk (és a lineáris A és B 

is) sokkal több tömör gondolatot kifejező jelösszevonást tartalmaz, (lásd  - 

mai „A”-ra emlékeztető jelegyüttes eseng érteménnyel,  - magyar rovás „P” 

jelegyüttese engesztelő alom érteménnyel stb.)1467 mint a későbbi magyar, mert 

még a konkrét kifejezés felé történő folyamatos elmozdulás során egy korábbi 

változatot (annak sok specialitással fűszerezett változatát) rögzített, ezt a koráb-

bi állapotot tükrözi. 

                                                 
1467 Ld.: Faragó Károly Az etruszk nyelvi rejtély kulcsa 2016 33-60 old. ZMTE 
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Nem kell azonban feltétlenül az Appennini-félszigetre menni ahhoz, hogy 

rovással írt nyelvemlékeket találjunk. A magyar rovás jeleivel lejejegyzett írá-

sok sora jelenlegi ismereteink szerint nem túl nagy, melyek feldolgozására több 

kísérlet is történt. Ennek több oka van. Egyfelelől az emlékek első, igen messzi 

múltba vissza vezető rétegét azért nem találjuk, mert viszonylag kevesen éltek 

akkor még (a népességszám a maihoz viszonyítva elenyésző volt), ezeknek az 

emlékeknek a számossága tehát eleve igen kicsi lehet. Sőt eleinte lejegyzésre se 

volt feltétlenül szükség, mert ismerték egymást, tehát szájhagyomány útján is 

terjedhetett a gondolat amit lejegyeztek. Amennyiben mégis lejegyezték, akkor 

pedig az anyaghasználat is korlátot szabott annak, hogy az utókor számára 

megőrződjön. Például a faanyagra róvott gondolat a fa elenyészésével a hordozó 

eszköz sorsára jutott.1468 Barlang fala, esetleg valamilyen kő marad olyan legko-

rábbi időkben rendelkezésre álló anyagféleség, amely meg tudja őrizni az írást. 

A Kárpát-medencei barlangok azonban meglehetősen felkutatottak ahhoz, hogy 

sok esélye lehetne elrejtett, eddig észre nem vett sziklai vagy barlangi lejegyzés 

megtalálásának. Arról nem beszélve, hogy az idő vasfoga ezeket sem kímélte, 

tehát elképzelhető, hogy van ott valahol írás, de nem vesszük észre, mert a 

felismerhetetlenségig megkopott. A harmadik eset, kőlap alkalmazása esetén, ha 

az utókor nem tartott igényt arra az írásra, lejegyzésre, akkor bizony istápolás 

híján elkallódhatott sok emlék, tehát rejtve maradva, nem tudunk róla. Ehhez 

társul, hogy jelenlegi ismereteink szerint a kereszténység felvételét követően az 

intézményesült hatalom – beleértve az egyházat – nem nézte jó szemmel ennek 

a hagyománynak a művelését, ezért művelői az üldöztetéstől félve maguk is 

tehettek róla, hogy ezek az emlékek elkallódjanak, nehogy valakinek bántódása 

essék.  

Ennek ellenére maradt fenn néhány emlék. Néha szinte mesébe illően, 

illetve nem is tudjuk pontosan, hogyan maradhatott meg egy-egy emlék. Soku-

kat igen gyakran egyszerűen hamisítványnak minősítik,1469 vagy egyszerűen ki-

                                                 
1468 Magyar Adorján: Ős magyar rovásírás (Fáklya kiadó, Warren, OHIO), 7. old.: „Thúróczi 

János 1488-ban azt írja Krónikájában, hogy a székelyek a saját betűikkel írnak, s ezeket pál-

cákra szokták róni. Bonfini olasz származású író pedig (XV. század) szintén azt állítja, hogy a 

székelyek betűiket fácskákra róják, és hogy kevés jellel sok értelmet tudnak kifejezni. 1653-

ban, az erdélyi születésű Szamosi István,  ...betűket nem mindig tintával írják, hanem négy-

szögletesre gyalult pálcákra késheggyel róják és, hogy a betűk sűrűn egymásba tapadnak. 

Tény ugyanis, hogy régen írtak tölgygubacsból készült tintával hártyabőrre (pergament) és az 

írásra igen alkalmas nyírfakéreg papírszerű vékony rétegeire is, amelyekből a maiakhoz ha-

sonló könyveket is kötöttek.” 

1469 Ezek sorába nemcsak rovás emlékeink sorolhatók. Nemrég került kezembe Marton Vero-

nika I. András király korabeli imák. Az első magyar nyelvemlékek c. kötete (Matróna, Győr, 

2006). Még vizsgálva se nagyon voltak eddig, pedig ezeket latin betűkkel írták, nemhogy 

őket megillető mélyebb elemzésnek lennének alávetve. Síri csend a „tudomány” felől. És hát 

persze, hogy a hamisítvány bélyeget a legegyszerűbb rásütni. Hasonló a helyzet a Mandics 

György által felkarolt, rovással jegyzett kódexek esetében. Valamikor valaki – ebben az eset-

ben Sebestyén Gyula – „tudományos” alapon hamisítványnak mondta, és innentől gyakorlati-

lag kikerült a hivatalosan vizsgálható körből. Később meg kényelmetlen foglalkozni vele, 

mert olyan következtetést kellene ezek kapcsán leírni, ami igen kényelmetlen a „tudomá-
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esnek a hivatalos vizsgálódási körből, gyakorlatilag nem vesznek róluk tudo-

mást Ennek sorába illeszkedik az úgynevezett „somogyi rovásíráros kövek-

nek”1470 hívott, vagy varázskőnek elkeresztelt írásemlék. Írásemlékeink állat-

orvosi lovaként is emlegethetnénk ennek kezelését.  

A somogyi kő egy nagyon érdekes emlék. Szépen illeszkedik az általános 

gondolatok kifejeződése felől a konkrét kifejezése felé történő folyamatos 

elmozdulás történetébe, mert leképeződése egy korai, még teljességet, általános 

gondolkodásmódot tükröző jelhasználatnak. Megfejtése során ma, a konkrétból 

– a konkrét fogalmakra kifejlesztett módszertannal levezetett „eredményekből”, 

megállapításokból – akarnak következtetéseket (pontosabban visszakövetkezte-

téseket) levonni a múltra vonatkozóan, miközben a tábla létrejötte során más 

elvek, más gondolkodás érvényesült. Ezért nem megfelelők a „megfejtések”. 

Sajnos azt kell mondani, hogy ezek rokonságban állnak az etruszk szövegek 

„megfejtése” során tapasztaltakkal. Ott ókori, jelen esetben sumér istenek elne-

vezéseinek találgatása folyik, táltosokkal kapcsolatos találgatás, nem szabatos 

magyarsággal lejegyezhető, gyakorlatilag összefüggéstelen szótöredékek meg-

adása megfejetett szövegként. Ezért a rovásírásos tábláról leírtakról két ellen-

tétes következtetés adódik: 1. Vagy elismerjük, hogy fogalmunk sincs arról, mit 

akartak lejegyezni azok, akik ezt lejegyezték, 2. vagy ezeket vándorló hordák 

lejegyzésének tekintjük, amiben túl sok értelmet nem kell keresni, mert nem is 

lehet igazán feltételezni róluk mást, és szegény eleinknek megbocsátható mind-

ez, mert még csak tanulgatták e dolgokat, a „fejlődés” meglehetősen alacsony 

fokán álltva, vadászgatva, minek során szép, hogy jeleket is vésegettek, míg mi 

viszont „magas szintű” társadalommal, „tudással” rendelkezünk és a sok-sok 

információval. – Amiben egyébként legkisebb rendet sem tudunk tenni, teszem 

hozzá. 

Azt gondolom, itt van az ördögi kör, pontosan azért nem tudunk rendet tenni 

saját házunk táján ma, mert túlzottan konkrét – lineáris, egytényezős, azonnal 

eredményt érzékelni akaró, ezért türelmetlen – a gondolkodásmódunk. Eleme-

rültünk benne, és nem látjuk a fától az erdőt, az általánosat, képtelenek vagyunk 

elrugaszkodni ettől a nézőponttól (a „balféltekés” nézőponttól) és szintézisre 

törekedni, a szépet meglátni, egy kicsit engedni az egyébként születésünktől 

fogva bennünk rejlő, de végletekig elbujtatott jobb agyféltekénk „csábításának”. 

A gondolkodásmódunk rossz tehát.1471  
                                                                                                                                                        

nyosnak” minősített, de az igazsággal gyakran köszönő viszonyban nem lévő, „általános vé-

lekedést” írók számára. 

1470 Az úgynevezett „Somogyi kövek” Csepregi Ferenc tulajdonában vannak, melyeket csalá-

di örökségként őriz. Ezeket 1999-ben Barkó Béla mutatta be Harkányban. A lelet együttesnek 

részét képezi egy rovás jelekkel telerótt „palatábla”, melyet Berkesi Gyula kaposvári tanár 

„Tanító táblának” nevezett el, és szintén általa „mágus köveknek”-nek hívott rovásírásos  

kövek. Marton Veronika a leletekről könyvet írt (A somogyi rovástábla és a táltos kövek. 

Matrona, Győr, 2008). 

1471 A 2016. évi 7. Báthory–Brassai Konferencia – melyen a fentebb idézett két tanulmány 

kezdeteit előadtam – mottója volt Albert Einstein paradigmaváltás című gondolata, miszerint: 

„Egy problémát nem lehet ugyanazzal a gondolkodásmóddal megoldani, amely a problémát 

előidézte”. A konferenciasorozat fókuszában a Kárpát-medence versenyképessége áll, és az 
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Van még egy nagyon fontos dolog a kő értelmezése kapcsán. Nem lehet 

megfejtést megkísérelni isten személyes megélésének valamilyen szinten való 

figyelembevétele nélkül. A következő idézet nagyon szépen jellemzi őseink 

istenhitét – személyesen megélt istenhitét, amely markánsan elkülöníthető az 

indoeurópai, alapjában megszemélyesített istenségektől: „Nem szokásuk hogy 

istenszobrokat, szentélyeket oltárokat emeljenek, ellenkezőleg, ostobának tartják 

azokat, akik így tesznek, és gondolom azért, mert a hellénekkel ellentétben nem 

hisznek abban, hogy az istneknek emberi alakja van. A legmagasabbra járnak 

fel és ott áldoznak.”1472 

Ezért a következőkkel egy az általános felől induló nézőpont és gondolkodás 

alapján, valamint őseink megélt istenhitére tekintettel teszek kísérletet a kövön 

látható jelek értelmezésére, ami ilyen értelmezésben szorosan kapcsolódik, átköt 

a tatárlakai koronghoz is. 

 

2. "A somogyi rovásíráros kövek" (a „tanító kő” 
avagy „a kapcsolódások köve” )  

 

Előre kell vetíteni, hogy az alábbiak a kövek közül a tábla (egyes közlések 

során „tanítókőnek” nevezett) értelmezését adják, nem foglalkoznak a „varázs-

kövekkel”. 

Az értelmezés során nem követnek semmiféle olyan „szabályt” elgondolást, 

melyet szokásos rovásírás értelmezése során követni. Tehát jelen írás szerzője 

nem látja indokoltnak az eddig szokásos hang–jel megfeleltetés, a balról-jobbra 

történő írás „szabályának”, a hangugratás „szabályának” a követését, mert azok 

jelen értlemezés során nem adtak ki szabatos magyarsággal lejegyezhető gondo-

latokat, illetve nagyrészt olyan megoldásokból leszűrt következtetéseken nyug-

szanak, melyekről szintén kijelenthető, hogy nem adnak ki szabatos magyar-

sággal lejegyezhető gondolatokat, ezért nem megfelelőek. A hang-jel megfelel-

tetés, a balról-jobbra történő írás, a hangugratás merev, szabályszerű alkal-

mazása gátja nemzeti kincsünk, a székely-magyar rovás megfelelő értelme-

zésének. Az alábbiak szépen szemléltetik, példázzák azt is, hogy e szabályokat 

nem lehet mereven alkalmazni, pontosabban e szabályok valójában nem is létez-

nek, még pontosabban a lejegyzett gondolatok lejegyzésekor nem is léteztek, 

                                                                                                                                                        

az elképzelés, hogy „a nemzeti összetartozás és egymásrautaltság tudata gazdasági erő”. Ki-

emelten szerepelt néhány idevágó gondolat, ami nagyon időszerű ma a Kárpát-medencében. 

Azonban nemcsak általánosságban igazak ezek a gondolatok, hanem nyelvünk, és szervesen 

hozzá kapcsolódó rovásunk saját elvei, felépítése, működési sajátosságai mentén történő fel-

térképezésére is. Rímel a fenti gondolatra Antoine de Saint-Exupéry gondolata, aki, mond-

hatni más megfogalmazásban mondja el ugyanazt: „A világos látáshoz néha elegendő a néző-

pont megváltoztatása.” És még egy gondolat Albert Einsteintől: „Az összevisszaságban találd 

meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehe-

tőség.” 
1472 Marton Veronika: A somogyi rovásírásos kövek [Matrona Győr 2008] 71. old. 
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tehát eredeti állapotában nem léteztek.1473 Azok jóval későbbi adaptációk során 

erőltetődtek rá. 

 
1. ábra. A somogyi kő „tanító táblája” avagy a „kapcsolódások táblája”. 

 

A kövön (táblán) látható „jelhalmaz” nagyon mély lenyomata egy teljesen 

más gondolkodásmódnak, egyúttal a magyar nyelv fejlődésének, pontosabban 

annak egy nagyon pontos „eredet” leirata, egy látlelet. Elöljáróban azonban 

hadd álljon itt néhány fontos alapgondolat: 

                                                 
1473 Ezek a szabályok a rovás, latin írásmód alapján – a rovásra erőltetett lejegyzési mód, meg-

feleltetés, és gondolkodásmód – történt adaptációja során rögzültek. Alapvetően Telegdi Já-

nos 1598-ban a "Rudimenta, a hunok régi nyelvének elemei rövid kérdésekben és feleletek-

ben összefoglalva" című munkájában foglalta össze az ősi magyar írás „szabályait”, azonban 

pontosan ezután változott meg az írásmód, és veszítette el korábbi tömör kifejező képességét. 
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A tábla szerzője külön kezeli a magán- és mássalhangzókat, azonban min-

denképpen rendszerbe illesztetten. Erről tanúskodik a magánhangzókat illetően 

egyfelől az, hogy a tábla tetején a második sorban az -„M” jeléhez kapcsoltan 

vízszintesen felsorolásra kerül minden magánhangzó. Azonaban az M-hez kötött  

jelsor sorrendje kicsit eltér a későbbiekben ismertetett, középen elhelyezkedő 

magánhangzó sorozattól és szerepelnek benne magánhangzó ismétlődések. Az 

M-mel szerepeltetett jelsor (jobbról-balra haladva): -Ü; -O; -E; -U;      -Ü 

(ismételten, de más jellel); – vélhetően – I jele látható; -É; -E; -Á; -A.  

A mássalhangzók érdekes sorrendiséget követve a tábla első oszlopában let-

tek felsorolva, az -„M” mássalhangzó magánhangzókkal alkotott sort követő-

en. A mássalhangzó sorozat a magyar nyelv 24 mássalhangzóját tartalmazza, 

mögötte kis magyarázatokkal, mintegy utasítással ellátva. Az -M jel, mely 

legelső a sorban és az egyetlen, mely jobb oldalon került feltüntetésre, a többi 

jel, kezdve G-  jelével mindig az adott sor bal oldalán szerepel. Egyetlen jel 

az R- , mely elválasztó kettős pontozás nélkül mindkét jelölés formájaként fel 

van tüntetve (a K-  jelének is kétféle formája forog közkézen, azonban jelen 

táblán közöttük feltüntetésre került az elválasztó kettős pont jele). Mindezeknek 

lesz jelentősége, illetve jelentése a későbbiekben. 

 

3. A somogyi kő lelke a “folyamatábra”  
 

Különösen érdekes a magánhangzósorozat és mássalhangzósorozat közé – 

valamint egy függőleges „magyarázó” szövegrész elé – ékelt kis „folyamat” 

ábra. Ennek közepén is az -„M” jele áll. M jelét körkörösen az -„Á” jele hat 

irányban balról jobb felé haladva elforgatva veszi körbe. Majd pedig minden 

irányban az -„S” jele zárja hatszor a hat irányban körbefutó jelegyüttest, 

mintegy iránytűként kijelölve az egyes irányokat. 

 
E képi jelegyüttes (nevezzük folyamatábrának) többféle értelmezésnek is 

teret engedhet.1474 Véleményem szerint semmi köze istennevekhez.1475 A 

                                                 
1474 Záhonyi András: A somogyi rovástábla és az ARVISURA c. írása szerint [Ősi Gyö-

kér_2010_4_045-048]: „Samas akkád napisten neve csillag-formában (sugárzó Napként)” 

szerepel a Tanító táblán. Marton Veronika: A somogyi rovásírásos kövek [Matrona Győr 

2008] c. kötetében szintén „akkád-asszír Napisten”-ként értelmezi, de összefüggésbe hozza a 

magyar szem, illetve Szamos folyónévvel, szavakkal is.  
1475 Istenneveket később képeztek belőle azok, akik már nem értették az eredeti jel vagy jel 

együttes érteményét. Ezért lehetséges sumér és magyar jelek között szoros kapcsolat, de ér-

telmét tekintve a kettőnek semmi köze egymáshoz.  
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középen álló -„M” jel -„Á” jelen keresztül kapcsolja a mássalhangzó és 

magánhangzó sorozatot. 

A folyamatábra SAMAS-ként való értelmezése azért nem megfelelő, mert 

nem ad magyarázatot az -M jel kitüntetett szerepére, és azt sem emeli ki, hogy 

AS az M központi jeléhez tükrözve kerül lejegyzésre.  

A folymatábra valójában egy „kapcsoló” (kapcsolódásokat bemutató) ábra, 

egy körkörösen sorakozó mássalhangzó sorozat alap folyamatát felvázoló ábra, 

a természet alapfolyamatát mint vezérfonalat körbefuttatva, ahol a sorban követ-

kező mássalhangzóknak egyenként jelentéshordozó szerepük van. A körbe-futás 

során mindegyik jelnek több értelme van aszerint, hogy hogyan és milyen irány-

ban kapcsolódik a természeti folyamathoz, jelenséghez, ezzel együtt egy másik 

jelhez (2. és 3. ábra). 

 

 
2. ábra. A somogyi kő kiegészített folyamatábrája I. 

  

A hangnak minősített jelek minden esetben elsődlegesen gondolatot rögzí-

tenek, és csak másodlagosan a hangértéket. A mögöttük található kettős ponttal 

elválasztott magyarázó szövegek két célt szolgálnak. Egyfelől pontosítják az 

20 C

14 CS

21 V 8 S

15 K 2 G 19 TY

9 P 13 B

3 R 7 L

4 H 6 F

10 D 12 J

16 SZ 18 T

22 Z 24 LY

5 N

11 GY

17 NY

23 ZS



 

 

616 
 

adott jellel rögzített gondolat értelemzését, másrészt pontos kapcsolódásokat 

jelölnek ki a többi jel felé. 

Nemcsak a jelek, henem a kapcsolódások is fontossági sorrendbe 

illeszkednek. Az alap kapcsolódást az SZ-  jelhez, mint alap, legfontosabb kap-

csolatot jelentő alapegységhez való viszony képviseli.1476  

A második, általánosan, és sokszor, több értelemben és több méretben is 

visszatérő kapcsoló jel az -„S” hangnak minősített sátortető szerű jel, mely-

nek jelentése „ES”, illetve iránytól, elhelyezkedéstől függően ALÁ ES, FELÉ 

ES, FÖLFELÉ ES érteménnyel bír. Az ehhez a jelhez rendelt hangérték magá-

ban hordozza az "S" hangot is (pontosabban ehhez a jelhez rendelt "S" hangér-

téket, melyet mai – vélményem szerint egyszerűsítő – értelmezés szűkít le erre, 

a hangérték szerint történő értelmezésre) azonban annál tágabb érteményű.1477 

Az -„S” hangnak minősített sátortető szerű jelhez ugyanis SZÉTTERÜLŐ 

KAPCSOLÓDÁS gondolata rendelhető, amit a jel maga nagyon szemléltesen 

be is mutat, mintegy jelképez. A természetben semmi sem önmagáért való, 

hanem kapcsolódva, másokhoz való viszonyon keresztül nyer értelmezést, mint 

például egy nagyon ősi kapcsolódást jelentő ES-Ő szavunk1478 részeként. Az eső 

egy örök kötforgás része, tehát amikor az eső esik, akkor szétterülve – alá eső 

irányban – esik (aláhulló és vízzel ellátó értelemben is) de ezt egy fölfelé menő 

párolgási összegyűlési szakasz előzi meg. Alapérteménye ebben a jelben rögzült 

mint ES, de rendszeresen visszatér mind mássalhangzó, mind magánhangzó 

jelek részeként alá eső (lefelé mutató), de felfelé mutató, és szétfelé mutató 

jelként, kicsi és nagy formában is. Egyúttal kapcsolódva mind -„G”, mind -

„L” jelekben, részét képezve azoknak. 

Az -„M”, valamint -„Á” jel a fenti két kapcsolódást jelentő jel össze-

vonásaként, de egymásba történő összekapcsolásként is értelmezhető, a két 

kapcsoló jel – pontosabban a jelekkel együtt a bennük megfogalmazott gondo-

latok – összerovásával jött létre. Ennek tudható be mindkettő kitüntett szerepe a 

folyamatábrán, ezen keresztül a nyelv fejlődésének bemutatásában, amire e tábla 

hivatott. 

 -„M” tartalmazza tehát legalapvetőbben -„SZ”-t, mely a legfőbb, min-

dent átható mindenség, az egység jele. Majd tartalmazza az -„Á” jelet, mely 

SZ-szel együtt ÁSZ-SZÁ jelentést foglalja magában. Így mindezeket össze-

olvasva -„M” jele önmagában SZAM-SZÁM értemény összeróvásaként értel-

                                                 
1476 A nyelv szakralitása tükröződik és pontos összhangban van a magyar írással. A magyar 

írás alapvetően nem betűírás, hanem a beszéd kialakulásával – és a nyelv ma is őrzött rend-

szerével szoros összhangban – gyökjelek, alapgondolatokat kifejező jelek rendszere, és csak 

másodsorban a konkrét felé haladva veszi fel a betűírás jellemzőit, tehát azt is ki tudja fejezni. 

De alapvetően nem ez a jelentősége, hanem a szakrális kialakulás kötődéseit fejezi ki a már 

említett gyökökben felépített rendszeren keresztül. Ehhez a tudáshoz való legalapvetőbb ka-

pocs a magyar SZ hangzó jele a magyar írás szerint →I. 

1477 Az az alapprobléma ugyanis itt is jelentkezik, hogy egy jelhez mindenáron hangértéket 

kívánnak rendelni az értelmezők, és nem egy tágabb értelemben vett gondolatot. 

1478 Itt azonnal észrevehető ESŐ szó és Ő hangérték jelének kapcsolata, ugyanis a táblán sze-

replő Ö-höz kapcsolt jel felső részen tartalmazza a sátortető szerű jelet. 
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mezhető. A „SZÁ” alapgyökök alapérteménye „elválás”, az egésztől, a minden-

ségtől való elválás,1479 míg „M” a maggal, sarjadással kapcsolatos. Így a jel-

együttes nem SAMAS,1480 hanem SZÁM-ás (os) érteményű, mely mint alap-

gyök kitüntetten van jelen SZÁM-osság (fontosság), SZÁM-ít, SZÁM-tartó, 

SZÁM-adó stb. szavainkban.  

Mind -„M”, mind -„Á” jele bal oldalon fent beforgatva tartalmazza -

„S” jelet, mely tehát az elválás irányát jelöli ki, míg -„M” bal oldalán alul is. 

Az elválás tehát a jelek alapján ALSÓ-FELSŐ; illetve BAL-JOBB irányultságú 

lehet. Az ábrán és a jeleket illetően egyenlőre nem látszik, de az elválás egy 

további dimenzióval bővül, mégpedig BENT-KINT irányú elválással.  

A kis folyamatábra az egységtől, egy FENT, baloldal felé elinduló kis irányt 

szabó jellel, tehát JOBB-ról BAL-ra tartó, a fölfelé mutató egységtől pedig 

folyamatosan eltérülő, elferdülő (ebben az értelemben FÖNTRŐL előbb lefelé, 

majd a félkört elérve LENT-ről FÖL-felé haladva tartó), több nagy köríven való 

végighaladást követően önmagába is visszatérő, és bentről KI-BE is mozgó 

folyamatot mutat be. Ilyen értelemben szoros egységet mutat a világról jelen 

állás szerint fennálló tudásunkkal (atomok szerkezete, felépítése, mozgása), 

illetve az ennek értelmezésével foglalkozó filozófiai irodalomban közölt megkö-

zelítésekkel,1481 valamint olyan szakrális tudással, amit talán a hermetikusok, 

illetve közvetlenül Hermész Triszmegisztosz nézetei jelentenek, jelképeznek1482 

legmarkánsabban. 

A folymatábra (illetve a fentiek és alábbiak alapján lehet kapcsolódások 

bemutató, irányító ábrájának nevezni) a 2-3. ábrán bemutatottak szerint körbe-

haladva „vezeti be” az egyes jeleket (melyek hangokat is jelölnek, de nem csak 

azt) és a hozzájuk kapcsolódó, alapvetően a jelek kapcsolódásait leíró gondo-

latokat,1483 melyek nagyon szoros kapcsolatban vannak a világ, a természet alap-

folyamatával. Ilyen értelemben szoros kapcsolatban vannak azzal, hogy egykor 

vallásos jelentőségű fogalomjelekként is használták őket.  

                                                 
1479 Faragó Károly: Nyelvünk ősisége – avagy a magyar nyelv kialakulásának alapelvei 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00015/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2016_1_004-027.pdf  

2.7. pont a 10. oldalon. 

1480 Marton Veronika: A somogyi rovásírásos kövek [Matrona Győr 2008]. Záhonyi András: 

„A Somogyi Kövekről." Ősi Gyökér_2010_4_045-048 
1481 Kezdve az ókorban a görögökkel, Arisztotelész, majd Leukipposz, Démokritosz és Epi-

kurosszal, folytatva Dantonnal, majd Rutherford, Bohr, Sommerfelden át a modern felhőszerű 

energiavalószínűséggel foglalkozó modellekig (Heisenberg, Schrödinger). 

1482 Hermész Triszmegisztosz Kybalionában összefoglalt tételeket mutatja be a 7. ábra. 
1483 Varga Géza szerint, mint láttuk, rovásírásunk betűi egykor vallásos jelentőségű fogalom-

jelek voltak. A székely rovásírás kőkori világmodellek jelkészletéből származik, azaz e közös 

gyökerek miatt áll rokonságszerű kapcsolatban Eurázsia legősibb írásaival. Varga azt is iga-

zolja, hogy az egyes jelrendszerek kapcsolódása nem lehet a véletlen műve: „…két jelrend-

szerben mégis több egymásra hasonlító bonyolult jelet találunk, akkor annak oka nem a vélet-

len, hanem a genetikai kapcsolat. Korábban azt feltételeztük, – s néhány példával bizonyítot-

tuk is, – hogy az egymással genetikus kapcsolatban lévő jelrendszerek közös őse egy elemi 

erejű vallásos szimbólumrendszer, amely sokkal mélyebben beépült a kultúránkba, mint azt 

gondolnánk.” (Varga Géza: Az Éden írása. 2. old.) 

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00015/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2016_1_004-027.pdf
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3.1. A mássalhangzók jelei és értelmezésük  

 

Vannak jelek, melyek esetében a jel balról és jobbról teljesen szimmetrikus, 

és ez a szimmetria a „magyarázó”, azaz a jel mögött lévő szövegrészeben is 

visszaköszön. Ilyen jel -„S” jele, mikor is a felső kis kapocs jel hozzátoldása 

nélkül középen két -„S” jel áll. Ezeket balról a két „O” jele közül az egyik:  

-mely „R” jelének sorában a bal oldali „R” jelet jobbról határolja, míg a 

jelegyüttest jobbról egy jobb oldali „R” jele határolja, azaz jele, mely „S” 

sátortető jelének bal „száraként” is értelmezhető. Ezáltal az első kör (rózaszínnel 

jelölve) harmadik jel együttesébe (azaz az „R”-hez kapcsolódóba) „érkezik”, 

ékelődik be a következő kör (sárgával jelölve) első jelének -„S”-nek 

magyarázó szövege, mintegy szimbolizálva a kintről bentre való haladási 

irányt. 

Az alábbiakban a körforgásban betöltött szerepük (milyen irányultságúak, 

melyik térnegyedben elhelyezkedve, illetve a szimmetriához való viszonyuk, 

ezekkel együtt kapcsolódásaik alapján helyezik el, és értelmezik a kövön 

függőlegesen egymás alatt látható mássalhangzó (de alapvetően és elsődlegesen 

gondolatokat közlő) jeleket. Nem minden jelre térnek ki, alapvetően azokat 

emelik ki, melyek ebben az értelmezésben fontosabbak, illetve az elmondottakat 

kitüntetetten jellemzik. Az egyes körökhöz tartozó jeleket külön színekkel 

jelölten mutatja be a 3. ábra. Ezen az egyes irányok mellé szervezve a rovás 

jelekkel és magyarázó szövegekkel kiegészített folyamatábra látható, valamint 

az ábra jobb oldalán az eredeti (függőleges) sorban felsorolt jel, illetve jel-

együttes lett feltüntetve. A következő pontok az egyes körök szerint haladva 

mutatják tehát be az értelme-zéseket 

3.1.1. Az első kör jelei és értelmezésük  
 

 Szárhoz FENT S LENT 

KAPCSOL hangja jele M értelme kapcsolva MAG --- Középen elválás 

ALAPGYÖKE SZÁ, előtte (alatta MA) utána (fölötte) AS összeolvasva SZÁ-

M-A-S ("S" két ÁG-on BAL S JOBB ÁG-on FELfelé egy pontban ZÁR). 

 Kapcsolva JOBB-ján felfelé ÁG AGG kapcsol, előre 

együtt MAG-ot ÉL-tet. 

 SZÁR-a BAL-ra FER-dül, BAL oldalán KÖT KÉT 

SZÁR-a között, JOBB-ján SZÁR-hoz ES (KAPCSOL). 

 ÖSSZ(HANG)-ja HU-ll-va SZÉ-t ES kint S bent balján S 

jobbján FOR-dulva gabalyodva GÖRBÜL-ve. 

GÖRBÜL-ve (csupán) FÉLKÖR, FENT kapcsolja SZÁN-

ALOM (felső akaratának elfogadása számára egyben menedék értelemben). Egy 

másik, fizikát alapul vevő értelmezés szerint: „AN”-ra PARÁNY „P” 

EGYMÁSRA VETÜL Ezzel mintegy jelképezve a napból érkező foton egyben 
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a kettőt tartalmazó kettősségét, mint az anyagi természetű elektromos és a 

hullámtermészetű mágneses teret egyben, s egyben az abszolút sebességgel 

hordozva földre történő „rávetülését”. 

SZÁ-N FON BAL-ján s JOBB-ján, Kint KörBeér, 

Bent Kapcsol. 

 Két ÁG-a összeér FENT, BAL-ján AGG(at)va 

ÁLL(SZÁLL), JOBB-ján FEK-tetve HAL-AD tova. 

3.1.2. A második (sárga színnel jelölt) kör jelei és értelmezésük  
 

A következő KÖR (sárgával jelölt S-el indítot,t ezen kívül P, D, GY, J 

jeleket tartalmazza, majd B jelével zárul. "B" magyar jele szintén egy balról és 

jobbról teljesen szimmetrikus jel. A "magyarázó" mögötte lévő szövegrészben 

szintén visszaköszön a szimmetria olyképpen, hogy B és L jele indítja kívülről a 

BAL, illetve JOBB oldali "magyarázó" szöveget, és a mindkét jelen rajta sze-

replő kis fölső kapcsoló jel a másik irányában (egymás felé) mutat. A bal oldali 

jelcsoport balról jobbra olvasva egy szintén (B-hez és L-hez képest) jobb oldali 

(tehát balról jobbra mutató) fölső kis kapoccsal kiegészített S jelével zár. A vele 

szemben lévő jobbról bal felé szimmetrikusan álló B és L jele (melyen a fölső 

kis kapocs jele jobb felől bal felé mutat) egy ferde R jel lefelé mutató kis 

kapcsoló jellel és egy lenti kapcsolatot jelző N jelével, mely akár Ö is lehet, 

egészül ki. 

 SZÁR-a BAL-ra FER-dült, JOBB-ján két ÁG-a összeér 

S FENT KAPCSOL 

 SZÁR-at körbefog PÁR, BAL-ján ASZ, jobbján AP, 

BAL-ján JÁSZ, JOBB-ján TŰZ SZÍT menedéke legfőbb ALOMALOM,    

 A jel együttes tartalmazza - „D”,  - „U” jelét 

kétszer, azonban az elsőben bal oldalról összeróva szerepel mind -„A-Á” 

pontosabban ASZ-ÁSZ-SZA-SZÁ gyökök egyike, vagy több is, „U” jele is 

inkább USZ-SZU gyökként értelmezhető, valamint  „Ü” vagy „Ö” jele. 

Továbbá a két „R” közül az egyik: , -„J” , majd önállóan is szerepel  -„SZ” 

jele,  - „V” jele, valamint ASZ gyök - „T”-vel jobb oldalon összeróva. Az 

olvasat: IDŐ USZTATJA ÁRJÁT, ÁRASZTJA, ÁT (verekedve) SZENT 

(SZÁR) AVASZTVA ADJA JÁSZÁT (jászolát, menedékét). 

 

 

 

 BALRÓL JOBBRÓL SZIMMETRIJUS maga 

a jel is, és a magyarázó szövegben is ez kis eltéréssel visszaköszön. A KIS 

FÖLSŐ KAPOCS („ES” jele fönt beforgatva) a bal oldali jelegyüttes esetében 

JOBB kéz felé mutat, és JOBB oldalon kapcsolódik, és a jelegyüttest az  -„S 

jele zárja, azonban szintén fölső kis kapocs jellel kiegészítve. Ezzel szemben a  

JOBB oldali jelegyüttes esetében  - „B”-hez és  -„L”-hez BAL oldalon csat-

6 F

7 L

8 S

9 P

10 D

3 R12 J

11 GY

12 J

13 B
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lakozik és BAL kéz felé mutat ez a KIS FÖLSŐ KAPOCS jele, és ebben az 

esetben hangként értelmezve TŐ illesztett hozzá. Ez összhangban van azzal a 

megfigyeléssel, hogy „B” hanggal kezdődő gyökök BELsőséggel, BENT levés 

érteménnyel vannalk erőteljes kapcsolatban, amit jelképesen kifejez a jel és a 

magyarázó szövegrész szimmetrikussága is. 

3.1.3. A harmadik (lila színnel jelölt) kör jelei és értelmezésük  
 

A következő KÖR (lilával jelölve, mely CS-vel indított) TY jelével zárul, 

mely szintén egy balról és jobbról teljesen szimmetrikus jel. A "magyarázó" 

mögötte lévő szövegrészeben azonban nem köszön vissza szimmetria. A KÖR 

kitüntetett több szempontból is. Egyfelől a körhöz tartozó jelek NEM tartal-

maznak kis felső bal vagy jobb oldalon balra, illetve jobbra mutató kapocs jelet, 

másfelől azonban a "magyarázó" szövegrészek jóval hosszabbak, mint az előző 

körökben megfigyelhetők, gyakori visszatérő elemük, hogy magánhangzók 

jeleit is tartalmazzák. Ez a KÖR a SZÁR-hoz, HAR-móniához, ÖSSZ hanghoz 

visszatérő kör.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra. A somogyi kő kiegészített folyamatábrája II. 
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A kör második sora "K" két jelével indul. Ezek 

azonban valójában nem K jelei elsősorban, hanem a KAPcsolódásokat illetve 

azt jelképezi, hogy a KÖRkörös építkezés zárul, ebben a körben. Mégpedig 

kétféle értelemben. 

 Az "első" "K" jel keresztirányú kapcsolódásokra utal. A folyamtábra 

JOBB átlósan FENT szereplő elferdített „ES” jelét  valamint BAL átlósan 

LENT szereplő elferdített ’ES” jelet melyet tehát az átlósan LENT-ről 

FEL, valamint FENT-ről LE mutató jelek összetolásával kapunk. (Hogy 

mennyire így van, az végigellenőrizhető az ábrán visszatérő ábrázoláson vagy 

függőlegesen, vagy kissé hátradöntve szerepel e jel együttes.) 

 A második "K"-t szintén az FEL ES és ALÁ ES jelek megfelelő 

elforgatásával nyerjük. Az előbbi két jel közül az alsót kívülről befelé csavarva 

kapjuk e másik jelet, mely így alsó féltekén tér el az elsőtől, ezáltal körbeér (a 

kör zárul) érteményű.  

A két jel mögötti "magyarázó" rész is tartalmaz szimmetriára emlékeztető, 

illetve talán még inkább tükrözésre utaló jelzést. A hátul lévő jelegyüttes ES 

köré szerveződik. Jobbról az egyik K jele (az átlós kapcsolatra utaló) mellett az 

"O" két jele közül a "fölső sapka" nélküli (a tábla magánhangzói között jobb 

oldalon szsereplő), míg balról a "sapkás" "O" jele a körbeérést szimbolizáló "K" 

jele mellé került. Ez a kis ábra jól szimbolizálja azt, hogy a folyamatábra a 

világról vallott elég komplex és kiforrott nézetek összefoglalását mutatja be. 

A jelegyüttes a mássalhangzók közül - „L” és 

bal oldalon szerepplő  - „R” jelét tartalmazza. A kettős pontokkal laválasztott 

gondolatok a mindenhatóhoz és e két jelhez, illetve a hozzájuk tartozó gondola-

tokhoz kapcsolódnak. Balról jobbra olvasva a bal oldali gondolat: 

ELŐL ELSŐ, ÉLET S LÉG S LEGELSŐ 

ILLESZTÉST JELENTŐ, ŐRE, ERŐ S ÉSZ. S a bal oldali: MINDENT 

REJTVE ÁTFOG S KIVÁLASZT ISZ S SZÍ ÍGY LEZS TELJES 

MINDÖRÖRKKÖN ÖRÖKKÉ (mert balról jobbról „I” kiválaszt ISZ s SZI ő a 

legfőbb a magasztos, a végtelen döntnök.) 

Valójában  -„SZ” jele -„N” jelével kerül  

egy jelben összevonásra, majd egy kettős pontot követően szimmetrikusan 

szembeállítva kerül ismételten lejegyzésre. 

  - „T” jeléhez kapcsolódó sor nem tartalmaz kis 

felső kapocs jelet, van viszont KERESZT összetolású "Ü" jele SZ tetején is az 

van N-nel kiegészítve. Az értelmezést jobbról bal felé haladva végezve: 

Az első gondolat négy jelet tartalmaz:  - „S”,  - „T”, és magán-

hangzók közül  - „Ü” (melyet gyakorta „Ö” hanghoz is szokás kapcsolni) is 

14 CS

15 K

16 SZ

17 NY

18 T
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fent beforgatva benne rejlik a jelegyüttesben, valamint külön lejegyezve - „N”. 

Ragaszkodva a jelek hangértékeihez és tekintettel az összerovásról szokásos 

taní-tásokra, a jeleket összeolvasva SÜT, illetve ÜST adódik. EN-nel kiegé-

szítve (pontosabban ON-ÖN-nel) és összeolvasva: „ÜST-ÖN SÜT” értelmezés 

adódik. 

A második jel „R” jobb oldalon látható jele, mely az egésztől való 

elferdülést (elferdült „SZ”, és fél oldalas „S”-ként is értelmezhető) jelképezi. 

A harmadik – kettőspontok közé ékelt – jelegyüttes tartalmazza - „I”, 

illetve gyökként „ISZ” jelét, az első gondolat során már leírt „SÜT-ÜST” jel-

együttest, majd egy újabb magánhangzó  - „E” vagy „É” jelét, és az első gon-

dolat során már leírt  - „N” jelét. E jelegyüttes – melyben eleve jelegyüttes és 

más gondolat már benne foglaltatik – tehát úgy is értelmezhető, hogy a második 

jelegyüttes „I” és „E-É” jelével kiegészítve. 

Balról az utolsó gondolat szintén négy jelet rejt magában. Első  -„SZ” 

jele kiegészítve,  - „T”, valamint a fentebb már közölt magánhangzók közül  - 

„Ü” is fent beforgatva benne rejlik a jelegyüttesben, valamint külön kiírva  -

„N” jele. Az első gondolathoz hasonlóan összeolvasva: SZÜN-TÜN adódik, 

mely nemcsak a szűnés, szünetelés, eltűnés gondolatát (szavait) adja ki, henem a 

szüntelent is. 

 - „T” jele zárja tehát a jobb alsó térnegyedben szereplő jelek sorát, 

jelképezve, hogy még lent van, de a körben már felfelé ívelő szakaszon. Mivel a 

harmadik (lila színnel jelölt) kör utolsó előtti (de még lent szereplő) jele, ezért a 

magyarázó gondolatok az okkult, illetve vallási tanításokkal való szoros kapcso-

latot valószínűsítenek. Ezek között kitüntetett, és nagyon erős a bibliai gondolat-

körrel való párhuzam: 

Ján. 6,56. „6. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlő-

vessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.” 

Jel. 19,20. „11. És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, a kinek 

tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték.” „12. És látám a 

halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának 

meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítél-

tetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik 

szerint.” 

Jel. 20,12. „14. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a 

második halál, a tűznek tava.” 1 Kor. 15,26., 1 Kor. 15,54., Jel. 19,20., Jel. 

2,11., Jel. 21,8. „15. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a 

tűznek tavába vetteték” 

Még valószínűbb ez a kapcsolat tekintettel arra, hogy a folyamatábra által 

kijelölt következő (tehát a felfelé eső) térnegyed az első, mely fent szerepel 

tartalmazva  - „L” jelét, mely az élen levés, élet (lét, lég), illeszkedések 

vezérgondolatai köré szervezett, azaz a magyar hagyományban, néprajzi motí-



 

 

623 
 

vumokban nagyon mélyen gyökerező életfával kapcsolatos gondolatkört jelké-

pezi.1484  

Ezt a feltételezést még valószínűbbé teszik a „Tatárlakai korong” harmadik 

és negyedik térnegyedébe illesztett ábrák, illetve gondolatokkal való párhuzam. 

A korong harmadik térnegyedében üstöt jelképező tárgyak, illetve sütést, fel-

szálló füstöt (egyúttal beforgatott  - „P” jelét) jelképező ábra látható, míg a 

negyedik térnegyedben több kör a kerek egésszé kiegészülést, és a hozzá kap-

csolt életfa a fent leírt gondolatokat erősíti. 

 

3.1.4. A negyedik (zöld színnel jelölt) kör jelei és értelmezésük  
 

A következő KÖR (zölddel jelölt C-vel indított ezen kívül V, Z, ZS, LY 

jeleket tartalmazza, azonban a többi körrel ellentétben jobb felső „térnegyed-

ben” nem tartalmaz jelet. Ezzel együtt minden zöld színnel jelölt jel esetében 

fennáll, hogy záró, gondolatot közöl. C, V, ZS esetében a jelet egészíti ki 

szimmetrikussá, míg Z esetében az R esetében elindított (CS-nél folytatódó) két 

szár közé illeszkedő jelekhez képest egy újabb ferde (első körben önálló R-ként 

is jelentkező) jellel egészíti ki a fent  említett jeleket. 

  

 Talán a körhöz tartozó jelek közül „V” jele fejezi ki a 

záró, illetve a szimmetria gondolatával való kapcsolódást. Már maga a jel is 

balról és jobbról is szimmetrikus: . A szimmetria kétféle értelemben is 

visszaköszön a magyarázó szövegben. Egyfelől a bal oldali jelegyüttest (tehát: 

) bal felől határolja  - „V” jele és a kis fölső kapocs a jobb oldalán tűnik 

fel, valamint  „R” két jele közül a bal oldali (tehát ) jelet írja ki, míg a jobb 

oldali jelegyüttes az előbbivel szimmetrikusan szembefordul, és „R” két jele 

közül a jobb oldali (ferde vonal) jelet írja ki. A jel tehát két tő között a lefelé irá-

nyultságot, míg a magyarázó szöveg balra és jobbra mutató kis kapocs jele a két 

oldal egyensúlyát és „R”-rel, az ebben rejtett gondolatokkal való kapcsolatát 

fejezi ki. 

 jelt egészít ki, egyrészt P-t "két tő közé" illeszti egy szár 

BAL-ról való hozzáadásával, másrészt R és CS egy két"átlós" jelhez ad egy 

harmadikat. 

 T jelét egészíti kia a jel, mintegy balról, jobbról „T” lesz a 

jel, hangsúlyozva a szimmetrikusság, az egésszé való kiegészülés elvét, mely 

mind az 5 zöld színnel jelölt körhöz tartozó jel (hang) esetében a záró jelleget 

hangsúlyozza. 

 Kör-t egészíti ki (F jelénél látható kör-t a ferde jobb 

oldali  „R” jelével. Az utolsó jele a sorozatnak, és egy nehezen értlmezhető 

                                                 
1484 Ld. Cser Ferenc: Gyökerek. Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpát-medencei szár-

mazásáról. (http://www.leventevezer.extra.hu/gyokerek.pdf) 56-70. oldal. 

19 TY
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21 V
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22 Z
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24 LY

3 R

http://www.leventevezer.extra.hu/gyokerek.pdf
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hanghoz kötődik olyan értelemben, hogy igazából senki nem pontosan tudja 

értelmezni, miért is van két jel „J” hanghoz illesztve.1485 

 

3.2. A magánhangzókról 

 

A tábla középső részén a folyamatábra mögött elhelyezett függőleges 

„magyarázó” oszlop és az utolsó három mássalhangzó (Z, ZS, LY) alatt látható 

függőleges sorban szervezett magánhangzó jelsor. Itt önállóan sorolja fel a 

szerző a magánhangzók jeleit. Azonban lentről fölfelé olvasva a jelsor az 

előbbihez képest más sorrendet ad, mint a bevezetőben említett M-hez kapcsolt 

jelsor esetében, és míg Ü „hang” kétféle jele a másik jel mellett szerepel (tehát 

nem két sorban), addig „A” és „Á” valamint „E” és „É” jelek külön sorban 

lettek feltüntetve, az adott sorban a tükörképüket is feltüntetve, sőt É jelének 

sora három megjelölést is tartalmaz. A vonatkozó gondolatokat a 4. ábra táblá-

zata foglalja össze. 

 

 
4. ábra. A magánhangzósor értelmezése 

 

                                                 
1485 Nehezen lehet a mindent változásban mérő nézetekkel egyetérteni, mint például a Nyelv és 

Tudomány 2012. október 24.-i számában „Mi történt a ly-vel?” c. cikkben került leírásra, 

miszerint ly-ből mindig j lett.  
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A jelek értelmezése kapcsán meg kell próbálni elvonatkoztatni a 

mechanikus jel–hang megfeleltetés során kapott megoldásoktól (hasonlóan a 

mássalhangzókhoz). A jelek alapvetően gondolatokat közölnek szoros kapcso-

latban – illetve összhangban – a magyar nyelvet felépítő alapgyökökkel, vala-

mint a világ működésének alapelveivel. 

Három jelegyüttest szeretnék itt kiemelni, melyek különösen szépen mutat-

ják az elmondottakat:  

Az első a SZA-SZÁ-ASZ-ÁSZ gyökegyüttes.  A szárhoz (  - „SZ” 

jeléhez) fent kapcsol balról s szimmetrikusan jobbról két jel egymás mellé leje-

gyezve. Általában "Á" hang jeleként veszik számba, de legalább ennyire szóba 

jöhet SZÁ gyökként való értelmezése, a szimmetrikus ismétlés miatt valószínű 

az "SZ"-el együtt, ÁSZ-ként való értelmezés. Már ilyen értelemben is kitüntetett 

figyelmet érdemel, mert ez a gyökegyüttes meghatározó alapját képezi a magyar 

nyelv egy nagyon fontos szóbokor együttesének.1486 Továbbá mivel a jelben 

benne foglaltatik a "J" hang jele is, ezért JÁSZ, vagy JÁSZA értelmezés is le-

hetséges (Kis Jézus Betlehemi Jászolban született és nyert menedéket). A fent 

beforgatott  - „S” jele pedig kitüntetetten van jelen a kövön, mind a folyamat-

ábra meghatározó iránymutatást szolgáló jeleként, mind az egyes jelek magya-

rázó jeleinek részeként. 

A második a SZO-SZÓ-OSZ-ÓSZ jelegyüttes: Az általában „O” hang 

jeleként értelmezett jel szintén jelegyüttes, és két jelet (illetve jelegyüttest) fog-

lal magában. A bal oldalon szereplő jelegyüttes egy FENT FELFELÉ mutató kis 

irányjelző KAPOCS jelet ("S" jelét) tartalmaz, míg alsó részén LENT egy gör-

bülő félkör jelet. E két jel kapcsolódik egybe, de úgy, hogy bal oldalán nem ér 

össze (hasonlóan "K" egyik jeléhez). A jobb oldali jelegyüttes sem szimmetri-

kus, LENT szerepel a kis irányt jelző kapocs jele ("S" jele) LEFELÉ mutatva, 

míg a félkör JOBB oldalon kapcsolódik. A SZÓ, mint kétbetűs alapgyöknek a 

gondolatok közlésében betöltött kitüntetett szerepét, talán nem kell kiemelni (a 

szó mint gondolatközlő alapegység), ami a jelegyüttesben és a tábla további 

kapcsolódásaiban is visszaköszön, olyan értelemben, hogy a bal oldali jelegyüt-

tes tartalmazza fent ráborulóan „S” jelét, alul szétterülő félkörrel jobb oldalon 

kapcsolódva (mintegy szimbolizálva a fenti és lenti jobb oldalon történő körbe-

érést). A SZO gyök „R” jeleivel való kapcsolata a folyamatábra, a magyarázó 

szövegrész és a magyar nyelv egyik meghatározó 3 hangból épülő ma is haszná-

latos alapgyöke (szorozódás, többszöröződés, illetve szórás, terítés értelemben) 

is egyértelmű. 

A harmadik a SZU-SZÚ-USZ-ÚSZ jelegyüttes: Az általában „U” hang 

jeleként értelmezett jel is szintén jelegyüttes. Tulajdonképpen a nehézségeken 

való átverekedés alapérteményt tulajdonképpen a Nikolsburgi ABC jel-

együttesének vízszintesbe forgatott változataként értelmezhetjük, mely a folya-

                                                 
1486 Faragó Károly Nyelvünk ősisége – a magyar nyelv kialakulásának alapelvei.  

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00015/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2016_1_004-027.pdf.  

http://epa.oszk.hu/01400/01445/00015/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2016_1_004-027.pdf
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matábra körforgását és keresztirányú kapcsolatait szépen reprezentálja, és össz-

hangban van a SZÚ-USZ gyökök érteményével. 

Az okkult tanokkal kapcsolatban Hermész Triszmegisztosz Kybalion-ban 

közölt törvényszerűségeit mutatja be az alábbi 5. ábra. 

 

 
5. ábra. Hermész Triszmegisztosz: A Kybalion. a világ működésének 7 alapelve. 

 

3.3. Néhány, a somogyi kő jobb oldalán található ábraszerű 
jelegyüttes értelmezése 

 

A somogyi kő (tanító tábla) jobb oldalán található fent, illetve lent egy négy-

soros, illetve egy három soros jelegyüttes.  

A felső négysoros jelegyüttes minden sorát jobb oldalon kettőspont nyitja, 

majd néhány gondolatot követően a sorok bal oldalán csillag szerű jel , illetve 

kettős pont zárja (6. ábra).  

Értelmezésemben a lentről fölfelé haladáson belül alapvetően a lent (földön) 

jellemző gondolatokat emeli ki, mintegy jelzi hangsúlyozza a jelegyüttes alján 

található két jel közül az első, míg az örökkön (folyamatosan) 

hullámzóan tartó lentről fel, majd le, majd egybefonódva ismét le, majd fölfelé 

haladó folymatokat a második jel.  
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6. ábra. A kő jobb oldalán található felső, csillaggal záródó jel együttes 

 

E folyamatok négyességet alkotnak, a négy térnegyedet, és mintegy a négy 

évszakot jelölik ki. Az ábrán látható sinus görbe felfelé, illetve lefelé menő 

szakaszai köszönnek vissza jelekben. Az első sor alapvetően lefelé mutató érte-

ményű jelekkel mutatnak kapcsolatot mintegy az elválás ( -„SZA”), a kettős-

ség de menedékbe forgatás ( -„NÁSZ”, de „JÁSZ” is), a széthullás ( -„HArc, 

Halál” a „H” mint elHAló Hang által maximálisan jelképezve), de a fölfelé 

mutató kapcsolatokat is őrizve ( ”T” egy kissé ferdülő szárhoz kapcsolódik, és 

tartalmaz egy fönt kapcsoló kis jelet is, ezzel TÁR-ulás az érteménye). A 

második sor a sinus görbe kereszt irányú, nehézségeket jelző  jelegyüttese. 

Mely magában foglalva „U” illetve fektetett keresztirányú kapcsolatok jelét, 

melyet két SZA-ASZ, valamint „R” jele fog keretbe hangsúlyozva az USZ-ÁR-

ÁRASZT érteményeket, melyek egyfelől a tavasszal, másfelől a felfelé menő 

irányokkal vannak kapcsolatban. A harmadik és negyedik sor jel együttesei (

; ) már csak két, illetve egy önálló jelet tartalmaznak és a folyamatábra 

alapján a felső térnegyedbe esnek. 

Mindezek a földi nehézségeket, viszonyokat, folyamatokat modellezik, ezért 

zárulnak a tér–idő viszonyokat (bal-jobb-alsó-felső) egy jelben összefoglalva 

szimbolizáló csillag  jellel. 

Található azonban a kövön, annak jobb oldali alsó részén egy három sorból 

álló jel együttes is (7. ábra). Ezt az előbbiekben leírt, hangsúlyosan alsó (földi) 

folyamatokat jelző gondolatokhoz képest egy felső napfényt-világosságot tar-

talmazó jelet is magában foglaló jel együttes zárja. Ezért értelmezésemben ez 

egy nem földi (nem fizikailag értelmezendő) szakasz, talán a földi megnyilvánu-

lástól megszabadulást jelképező, alapvetően háromsággal jellemezhető1487 

„mennyei világosság” szakasza. 

 

                                                 
1487 A háromság erősen jelen lévő gondolata mind a Bibliának (Szent-háromság), mind Her-

mész tanainak, illetve a három a négyességgel 7-et alkot, mely szintén visszatérő eleme mind 

a Bibliának, mind Hermész tanainak (ld. Kybalion). Mindazonáltal a hármasság és hetesség 

szokásosan és hangsúlyosan visszatérő eleme a magyar népmesei motívumoknak is. 
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7. ábra. A kő jobb oldalán található alsó, három sorból álló jel együttes. 

 

3.4. A somogyi kő jelentősége, összefoglaló gondolatok  

 

A somogyi kő a magyar nyelv és saját, szervesen hozzákapcsolt írásának 

lenyomata. A rajta szereplő jelek és „értelmező” gondolatok csak és kizárólag 

összefüggéseiben, egymáshoz és a körülöttünk megnyilvánuló világ működé-

séhez viszonyítva, ilyen összefüggésrendszerben vizsgálható és értelmezhető. 

Ennek során egy folyamatos körforgás, balról jobbra, jobbról balra, fentről le, 

majd lentről fel, valamint kintről be, és bentről kifelé tartó, de tökéletesen 

szervezett, nagyon tudatosan felépített  mozgásrend részeként írható le. Mély 

összefüggésben a világ működéséről fellelhető filozófiai,1488 valamint okkult1489 

tudományok megállapításaival. A magyar nyelv kifejező képessége akár tudo-

mányos, akár a költészet szempontjából azért olyan tökéletes, mert minden ízé-

ben a világ működési rendjével összhangban épül fel, és – más nyelvekhez 

viszonyítva, melyek ezt a mély természettel összhangban lévő működést már 

nem tükrözik ilyen egyértelműen – összhanghoz való viszonyt, egy tökéletes és 

több dimenzió mentén való kapcsolódási rendet ápol. A gyökerekhez való 

viszonya ilyen értelemben a legmélyebb, igaz erősen megtépázott. 

A somogyi kő ennek jelek formájában lejegyzett egyértelmű látlelete, meg-

nyilvánulási formája, egy olvasata. Az általam „folyamatábraként” hívott kis 

ábrácska köré koncentrikus körönként szervezve, a magyar nyelv mássalhang-

zóit vezeti be pontról pontra, és vezeti le e vezérfonal mentén – kis „magyarázó” 

szövegrészek, talán írható, hogy értelmező, pontosító gondolatok kíséretével – a 

világban végbemenő folymatokat.  

A magyar rovásról ezidáig közreadott kötetek, megközelítések, megoldási 

javaslatok jel értelmezések tehát nem jók. Legnagyobb hibájuk, mint minden 

                                                 
1488 Többek között Arisztotelész munkáiban leírtak szerint. 
1489 Többek között Hermész Triszmegisztosz munkáiban leírtak szerint. Ez alapján a kapcso-

latok természete nem egyértelműen írható le az érzékszervekkel tapasztalt fizikai világ tér-idő 

kategóriáival, ahhoz a kézzelfogható világon túli dimenziók megismerése szükséges, ami így 

egy magasabb rendű tudáshoz vezet el. E kérdéskör átvezet a vallások témaköréhez is, azok-

kal is mély összefüggésben van. Hermész maga is igen mélyen vallásos volt. Ez azonban a 

ma használatos fogalomrend szerint fogalmazható így, talán pontosabb azt írni, hogy a világ 

értelmezését, nagyon mély Isten-félés, Isten-igenlés hatotta át nála. Ez a tudás megjelenik 

azonban a nyugati megközelítésekben is, kezdve a görögökkel, Püthagoraszhoz kötődő pre-

szokratikus iskolákon át, a platóni hagyományok kapcsolódásai is megemlíthetők itt. 
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értelmezési kísérletnek, hogy mechanikus jel–hang megfeleltetést végeznek. Azt 

a ma jellemzően kialakított, szinte egyeduralkodóan érvényesülő mechanizmust 

(írásmódot) akarják rávetíteni a korábbiakra, amely a latin és görög „írás” kiala-

kulása óta vált egyeduralkodóvá, és innentől gyakorlatilag mindenki ezt az írás-

módot (és tegyük hozzá, ezzel szoros összefüggésben, illetve az ebből az 

írásmódból kikövetkeztetett írásfogalmat) tekinti írásnak. 

Gyakorlatilag a latinokkal és gögögökkel végletesen általánossá – kizáróla-

gossá – váló praktikus (bal féltekés), megszemélyesített istenségeket ismerő 

(szemben az istent személyesen megélni akaró), uralkodásban gondolkodó (a 

mellérendelő szemléletű,1490 együttműködést keresőkön), általuk markánsan 

képviselt gondolkodásmóddal van szoros összefüggésben. Pedig az őáltaluk 

képviselt "írás" a korábbi írásmutatványok eredeti érteményétől megfosztott, 

nyugodtan kijelenthető, hogy végletesen praktikus szemléletet tükröző, leegy-

szerűsített, jelet hangnak megfeleltető változata. A magyar rovásról közreadott 

tanulmá-nyok is ilyen megfeleltetést erőltetnek. A legkorábbi lejegyzésű ABC-k 

(Nikolsburgi ABC, Rudimenta1491 stb.) a magyar rovás jeleinek latin írásjegyek 

sorrendiségébe és megfeleltetési rendjének megfelelően egy más szellemiségbe 

bujtatott változatai. Sok árulkodó jele van azonban annak, hogy a jóval több és 

másfajta szellemiséget, tömörebb gondolatiságot tartamazó – igaz, igen kevés  

emlékben megőrződött – eredeti magyar rovás a latin sorrendiséget tükröző 

lejegyzésével (gyakorlatilag Telegdi János 1598-ban a "Rudimenta, a hunok régi 

nyelvének elemei rövid kérdésekben és feleletekben összefoglalva" című 

munkájával) vált egyértelműen a mechanikus jel–hang megfeleltetésen alapuló 

írássá. A somogyi kő annak látlelete, – ráadásul egy igen szép, komplex meg-

nyilvánulással – hogy ez korábban nem így volt, és hogy a magyar rovás jelei 

alapvetően nemcsak hangok lejegyzésére szolgáltak korábban, hanem egy jóval 

magasabb szellemiséget képviselve, a világgal kapcsolatban fellelhető tudást 

tükrözték, hordozták minden kis ízükben részszeletükben. 

 

 

 

 

                                                 
1490 Lásd Cser Ferenc: Gyökerek. Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpát-medencei szár-

mazásáról (44-47. old); illetve Cser Ferenc–Darai Lajos: Magyar folytonosság a Kárpát-

medencében (Fríg Kiadó, 2005); Cser Ferenc–Darai Lajos: Kárpát-medence, vagy Szkítia? 

(Fríg Kiadó, 2009) elemzéseit. 
1491 Telegdi János 1598-ban a "Rudimenta, a hunok régi nyelvének elemei rövid kérdésekben 

és feleletekben összefoglalva" című munkájában összefoglalta ugyan az „ősi magyar” írás 

szabályait, azonban pontosan ezután változott meg az írásmód. Minden esetben leírták a ma-

gánhangzókat és a merev, zárt formájú, mondhatni tömör gondolatokat tartalmazó írásjelek a 

könnyed íráshoz igazodtak, nem tartották magukat az eredeti formákhoz; kiveszett a kevés 

jeggyel sok értelmet kifejező írásmód, a ligatúrák használata. 
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4. Néhány kapcsolódó gondolat a tatárlakai 
korongról  

 

A magyar írás és írásjelek egyik nagyon érdekes, sokat vitatott emléke az 

erdélyi, a jelenleg Romániában található Alsótatárlakán Nicolae Vlassza kolozs-

vári régész által 1961-ben talált és feltárt égetett agyagból készített korong és 

két téglalap alakú táblácska.1492 A korong mellett talált csontok alapján a szén-

izotópos vizsgálat eredménye szerint a lelet legalább 6000-6500 éves. Sokan 

sokféleként értelmezik, azonban a rokonítást illetően szinte egyöntetű a véle-

kedés, hogy „egészen különböző kultúrák: sumér, mezopotámiai, székely-

magyar írása különös hasonlatossága nagyon is feltűnő. Más, egymástól nagyon 

nagy távolságra levő területeken is feltűnnek a rovásírás jelei”.1493  

 
8. ábra. A tatárlakai korong. 

 

A korong több szempontból is kitüntetten érdekes. Egyfelől kora a legelső 

sumér jeleket jóval megelőző,1494 tehát ebben a korban már léteznie kellett a 

magyar rovásnak. Sokkal érdekesebb és a korábbiakban leírt hang–jel megfelel-

tetés helyett a világ folyásával (körforgásával) kapcsolódást erősítő jegyei: 

                                                 
1492 Vlassza egy hamuval telt sírgödröt tárt fel, amelyben a korongon és táblácskákon kívül 

emberi összetört, megégett csontok, agyagszobrok, kőfigurák, karperec is fellelhető volt. A 

csontok szénizotópos vizsgálata alapján állapították meg, hogy leletek kora 6-6500 éves. 
1493 M. S. Hood angol régész szerint sumér kereskedők vittek korongokat és táblácskákat 

magukkal, és az őslakosok ugyan nem értették, de lemásolták és vallási szertartásaikhoz hasz-

nálták őket. Rokonítják a tordosi edények alján talált és a mai Belgrád mellett található 

Vincsa kultúra jeleivel. Borisz Perlov is (Szovjetunió Tudományos Akadémiája Régészeti 

Intézetének sumerológusa) Mezopotámiával és a magyar Körös kultúrával hozta kapcsolatba 

a tatárlakai leletet. László Gyula szerint az újkőkor idején a jégtől felszabadult területekre 

délről nem csak növény- és állatvilág települt, hanem az azokhoz szokott, azokból élő ember 

is. Bakay Kornél a tatárlakai és tordosi emlékeket i. e. 8000 és 6000 év közé helyezi. Kabay 

Lizett Naphimnuszként fejtette meg. Forrai Sándor szerint a korongon található jelek közül 

három megfelel a rovásírásunk Z, Ny, Gy betűinek. Badiny Jós Ferenc sumerológus a lelete-

ket időbeni, térbeni környezetbe helyezve, táblázatot adott közzé. Varga Géza szintén 

összehasonlító táblázatot készített a jelek sumir kapcsolatáról Bronzkori magyar írásbeliség 

című kötetében. 
1494 Ezért is valószínűbb a sumir–magyar kapcsolatot innen–oda irányúnak tekinteni, szemben 

azzal, hogy sokan onnan–ide történő vándorlást feltételeznek. 
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4.1. A négy "térfélre" bontás (LENT-FÖNT, BAL-JOBB), és ezzel a 

folyamatábra egyértelműen visszaköszön a Tatárlakai korong ábráján (9. ábra). 

 4.2. Az első "negyed"(bal kéz felől fönt) tartalamazza a Somogyi táblán is 

szereplő  - “R”, és  - “P” jelét. Mivel ezekben az emlékekben – tekintettel 

elsősorban korukra – a természet bármilyen irányban történő körforgásának 

(bal-jobb, lent-fönt, kint-bent), pulzálásának, ezzel rezgésének, áramlásának 

hangsúlyozása, a lejegyzők gondolkodásában megfigyelhető jelenléte, ezzel 

együtt a maihoz képest nagyságrendekkel nagyobb gondolkodásmódbeli 

szabadság figyelhető meg, ezért e térnegyed a bal oldalán látható jelegyüttes:  

egy lentről és föntről 180º fokos beforgatássl kapott „P”  +  jelegyütteseként 

értelmezhető, ezzel együtt magában foglalja – ilyen formán kialakítva, mintegy 

modellezve –  - „Z” kialakulását, és mivel   - „CS” jele gyakorlatilag egy 

ferde vonásban (gyakorlatilag az „R” egyik jelével) tér el „Z”-től, ezért „CS” 

jelét is. Mivel az ősi tudás mindkét emléken visszaköszön, ezért lehet kissé más 

mondanivalója, pontosabban a világról alkotott nézet, tudás másként hangsúlyos 

mondandója merülhet föl az egyik és a másik táblán, illetve egyik illetve másik 

térnyegyedben, ezért egyáltalán nem bizonyos, hogy minden jel pontosan 

ugyanabba a térnegyedbe esik. Megfigyelhető továbbá – és a jelek általános 

gondolatok kifejezésében betöltött szerepét hangsúlyozza, mintegy modellezi – 

a jelek egymásba való átjárása, átjárhatósága, átforgatása. Ennek nagyon szép 

példája ez a jelegyüttes, és mintegy bemutatja a somogyi kő, valamint a Nikols-

burgi ABC felé meglévő kapcsolódásokat is. Ez a jelegyüttes:  ugyanis „P” 

 +  =  - „Z” tartalmazva   - „CS” illetve „R” jelé egyúttal  -„SZ” jelét is, 

ezzel az egységtől való szerteágazó elválást, egybefonódó kapcsolódásokat is 

mutatja, mely a Nikolsburgi ABC-n is visszaköszön (12. ábra). Hangsúlyozandó 

még, hogy a természeti folyamatok lejegyzésében betöltött szerepét a magyar 

alapgyökök elemzésével lehet tovább pontosítani, melyre a nem térek most ki. 

Utalásként annyi legyen elég, hogy „P-R” mássalhangzó páros „I”, „A-Á”, „Ö” 

magánhangzókkal alkotott PIR, PAR-PÁR, PÖR, POR (piros-vörös, parázs, 

párolgás, parány, piciny egységek pörgése stb.) alapgyökök parányi egységek 

tűzzel kapcsolatos érteményeiben köszönnek vissza, míg „Z”-vel kétbetűs alap-

gyököket határoznak meg hasonló érteményekkel úgymint IZ (izzás, izzadás). 

A térnegyed másik jelegyütese magában foglalja  - „SZ” valamint „NY” 

jelét mely szintén értelmezhető jelösszevonásként, így benne van „N”, sőt „O” 

jele is. Ezzel a lehetséges értelmezés kapcsolatba hozható a bibliával, valamint 

az okkult tanításokkal1495, mintegy a „kezdetben vala a SZÓ” értelmezéseként. 

Egyúttal figyelemre érdemes, és a két emlék közötti – a nyilvánvaló térben és 

időben meglévő távolság ellenére illetve azzal együtt a gondolkodásmódban 

megfigyelhető – kapcsolatra utal, hogy a somogyi kövön is  - „N” jelének 

magyarázó szövegében „N” „P” jele mellé sorolódik (ld. 2, 3. ábra). 

                                                 
1495 Ld.: 5. ábra, illetve Hermész Triszmegisztosz A Kybalion [Hermit kiadó]  
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4.4. A bal oldalon lent lévő negyedben beforgatva látható “D” jele, valamint 

a körbeforgatást jelképező kettős "S" jelet tartalmazz. .  

4.5. A jobbra lent lévő negyed egy üstre, sütésre emlékeztető, utaló jeleket 

(jelegyütteseket), ábrákat tartalmaz, mellyel erősíti a somogyi kő  -“T” jelével 

kapcsolatban – valamint az előző pontokban rendszeresen és viszatérően –

hangsúlyozott bibliai kapcsolódást.1496 

 

 
9. ábra. A somogyi kő és a tatárlakai korong összehasonlítása 

 

4.6. A folymatábra által kijelölt következő térnegyed az első, mely körben 

„haladva” fent található, és tartalmazza -„L” jelét, mely az élen levés, élet (lét, 

lég), illeszkedések vezérgondolatai köré szervezett, azaz a magyar hagyomány-

ban, néprajzi motívumokban nagyon mélyen gyökerező életfával kapcsolatos 

gondolatkört „jelképezi”.1497 A jelegyüttes ezt a gondolatot tökéletesen vissza is 

adja, jelezve egyúttal az első térnegyeddel meglévő kapcsolódást (lásd -„SZ” 

illetve „NY” jeléről írtakat az előző oldalon), ill. az életfát jelképező jel, 

valamint a „P” jelével kapcsolatban (összeforgatásával kapcsolatban mondottak 

szintén az előző oldalon találhatók). Ez az életfa jel ugyanis egy vízszintesbe 

forgatott, négy oldalról is „P” jelekből összeállított, felépített jel együtteseként 

értelmezhető, jelképezve mintegy a teljessé válást, s ennek az élettel, annak 

körforgásával való kapcsolatát. Záró gondolatként ezt a kapcsolatot, kapcso-

lódást, egybefonódó építkezést szemlélteti, mutatja be az alábbi kis ábra: 

  +   =  

                                                 

1496 „T” jele zárja a somogyi kő jobb alsó térnegyedében szereplő jelek sorát, jelképezve, 

hogy még lent van, de a körben már felfelé ívelő szakaszon. Mivel a harmadik (lila színnel 

jelölt) kör utolsó előtti (de még lent szereplő) jele, ezért a magyarázó gondolatok az okkult, 

ill. vallási tanításokkal való szoros kapcsolatot valószínűsítenek. Ezek között kitüntetett, és 

nagyon erős a bibliai gondolatkörrel való párhuzam, különösen a Jelenések könyve 20,12: 

„14. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava” s 

„15. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték” soraival. 
1497 Ld. Cser Ferenc: Gyökerek. Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpát-medencei szár-

mazásáról (http://www.leventevezer.extra.hu/gyokerek.pdf) 56-70. oldal. 
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10. ábra A magyar nyelv legfontosabb alap hangjai, jelei és értelmezésük. 

 

 
11. ábra. Az alap rúnák. 
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12. ábra. A nikolsburgi „ABC”. 
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13. ábra. Varga Géza sumir és magyar jelek összehasonlító táblája. 
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