
vallást követték, holott Bárót lakosságának legtekintélyesebb része a hitújítás után is meg
maradt katolikusnak, 

Feltevésem ellen támasztható ellenvetésnek jobbára csak arra a sikamlós útra való 
figyelmeztetést gondolom, amely különösen a személynevekből képzett családneveknél 
könnyen megcáfolható eredményekre mutathat. Ugyanis csupán csak azonos hangzás alap
ján nem szabad mindjárt a származás közös voltára gondolnunk, hiszen idők folyamán bár
mennyire is kihalt a nevek régi értelme, egykor mégiscsak élők, sőt talán az egész magyar 
nyelvterületen általánosan tudott jelentésűek és használatúak voltak. Ilyenek különösen a 
naptári szentek nevéből képezett Ábrán. Barta + Bartos, Beké + Benkő, Kilin + Küyén, 
Cintos stb,- vezetéknevek, de ilyenek régi személyneveink maguk is : Ába(fi) -f- Apa(fi), 
Bán(fi), Bátor(i), Csanád(i), Erdő, Kemény, Meggyes stb. Világos, hogy a magyar nyelvterület 
különböző pontjain való előfordulásuk nem szükségszerűsége az egyetlen törzsből való kisar-
jadásnak. Ilyennek kell tartanunk a most tárgyalt Csere > Cserei nevet is. Tehát eleve til
takoznunk kell az ellen a feltevés ellen, hogy e nevet viselők mindenikét közös őstől szándé
koznék eredeteztetni, hiszen egészen bizonyos, hogy sem az 1443-ban Kolozs megyei birtokos 
álmosdi Cherefyeknek, sem az 1453-ban Kolozsvárt élt Czere, Chere nevű polgároknak, sem 
az 1491-ben gyerőmonostori lakos Csere Gergelynek,33 sem az 1.754. évben a Kolozs megyei 
Bábonyban éldegélő öreg Csere Jánosnak,34 sem a tűrei, sem a gyalai, sem a keresztúrszéki 
Cseréknek, sőt még az 1655-ben lófősített tusnádi Cserei Péternek, vagy pedig a csíkmadéfalvi 
csíkrákosi Csereieknek35 sem vol't semmi vérségi közük az apácai Cserékkel és a nagyajtai 
Csereiekkel. 

LÁSZLÓ JÁNOS 

A TITOKZATOS SÁLYI FELIRAT MEGFEJTÉSE 

I. 
A Művelt Nép 1954. szeptember 26-i számában1 közölte Balázsfy Rezső festőművész 

sorait és rajzát a sályi „hieroglifákról". Balázsfy elmondja a cikkben, hogy 1931-ben néhány 
órát töltött a Mezőkeresztestől északra, a Bükk hegység aljában fekvő Sály községben (Borsod 
megye) s ott egy barokk stílusú kúria elvadult parkjában találta az általa készített rajzon 
látható emlékművet. Az ottani tanító és református pap annak idején csak annyit tudott neki 
mondani, hogy az. emlékmű állítólag Eötvös József emlékéhez fűződik, „aki itt írta volna a 
Karthauzit". A cikk szerint „az emlékmű titokzatosságát emeli a rajta látható hieroglifa és 
szimbolikus relifek". 

Az érdekes, ősi jellegű felirat (az ábrán : 1.) hatására kezdtem foglalkozni a valószínű
leg évszázados rejtély megfejtésének gondolatával. Siposs István sályi református lelkész 
1955 júniusában levélben csak annyit tudott velem közölni, hogy az „oszlopos kőszarkofág" 
a sályi kastély parkjában van,̂  majd így folytatja : „Sajnos, mi sem tudunk valódit sem ere
detéről, sem rendeltetéséről. Úgy mondják, hogy Eötvös József egy kisgyermeke van alatta 
eltemetve, de a »felírás jelentéséről senki sem tud semmit. Azt beszélik, hogy évtizedekkel 
ezelőtt Vámbéry is volt itt, de ő sem tudta megfejteni...". 

Mint tudjuk, az Eötvös-családnak Sályon valóban volt birtoka és kastélya, illetőleg 
kúriája,2 s Eötvös József hosszabb időt töltött ott. Érdeklődésemet tehát a rejtélyes felirat 
iránt, paleográfiai érdekességén túl, felkeltette az is, hogy állítólag nem kisebb emberrel van 
kapcsolatban, mint Eötvös József, s úgy gondoltam, hogy a megfejtés esetleg Eötvös egyéni
ségét is egy ismeretlen részletében világítja meg, ami az irodalomtörténet és talán az akkori 
politikai élet szempontjából is értékes lehet. Biztos voltam benne, hogy sírfeliratról lévén, szó, 
értelmetlen, megfejthetetlen jelhalmazra nem kell gondolnom, mert semmi valószínűsége sincs 
annak, hogy egy hozzátartozó vagy akár más is egy halott emlékéből tréfát űzzön. 

Kétségtelen, hogy a jelek a maguk összességében nem adnak valamely ismert írást, bár 
külön-külön az egyes betűk különböző régi írások ismert jelei vagy azokhoz hasonlók. A már 
sokak érdeklődését felkeltett írás ősi sémi jellege ellenére — tekintettel a síremlék helyére, 
a valószínű keletkezési időre stb. — arra nem gondoltam, hogy héber vagy más sémi nyelvű 

33 CSÁNKI DEZSŐ: Magyarország történelmi földrajza. V., 317., 358., 458. 
34 A Kolozs- és Kalotai ref. egyházmegye 1754. évi leltára. 135. 
35 ENDES MIKLÓS:. Csík-, Gyergyó-, Kászonszékek. . . története. 113., 522. 
1 Művelt Nép, V. évf. 29. 
2 F É N Y E S ELEK: Magyarország geographiai szótára, IV. Pesten, 1851. Kozma Vazul. 6—7. stb 
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feliratról van szó. Amikor 1953 végén hozzákezdtem Gárdonyi Géza fantasztikus titkosírású 
naplójának megfejtéséhez — amely munkám során sikerült azután a kérdést megoldanom3 —, 
Gárdonyi emberi és írói egyéniségének s életének ismeretében csaknem kizárólag avval kellett 
számolnom, hogy magyar nyelvű szövegró'l van szó. A sályi felirat esetében, a biztos szerzőt 
nem ismerve, bár bizonyos valószínűséggel feltételezve, de a keletkezési helynek pontos és 
a keletkezési időnek feltehetően hozzávetőleges ismeretében elsősorban a latin vagy a magyar, 
esetleg a görög vagy a német nyelvre kellett gondolnom. Ez volt az egyik alap, amelyen a 
megfejtés munkájának nekiindultam. 

Munkám során az egyik fő nehézséget az okozta, hogy mindössze hét jelről van szó, 
amelyek közül nincs két azonos. Sok fejtörést okozott az írásirány kérdése és az is, hogy nincs-e 
az egész szöveg fejtetőre állítva, hiszen ilyen öncélú vagy valamivel megokolt titokzatoskodás 
esetén minden olyan elképzelhető lehetőséggel számolnom kellett, amely a felirat értelmének 
homálybantartását szolgálja. Hosszú munka volt annak valószínűsítése, majd megálla
pítása, hogy a felirat kiírja-e a magánhangzókat. Ezt az utóbbi kérdést már a felirat jellege 
következtében is fel kellett vetnem. Sokat foglalkoztam avval a kérdéssel is, hogy esetleg 
egy általunk nem ismert, de valóban létezett írásnak valahol fennmaradt töredékes emlékét 
vésték a sályi síremlékre vagy pedig merő kriptográfiáról van szó. 

A helyes nyomra hosszú paleográfiai elemzés, valószínűsítés, következtetés során 
jutottam. Rengeteg különböző irányú próbálkozásom mindegyikére volt valami paleográfiai 
vagy egyéb indítékom, hiszen értelemrejtő célzattal akármilyen régi írást felhasználhatott 
valaki a múlt század első felében is. (Rúna, magyar rovásírás, középkori diplomáciai titkos
írások,4 Rákóczi-korabeli titkosírás a diplomácia és a hadviselés szolgálatában,5 örmény és 
türk írás, alkimista jelek6 stb.) A régi sémi írásjelekhez való hasonlóságból kiindulva azután, 
figyelmem arra a számos fennmaradt kéziratos és nyomtatott írásműre terelődött, amelyek 
héber írással másnyelvű szöveget tartalmaznak, és ehhez hasonló lehetőséget kezdtem latolgatni 

II. 

Héber betűkkel más nyelvű írás hosszú évszázadokra visszamenő időből sok maradt 
ránk. A zsidók mindazokon a nyelveken, amelyeket irodalmi célra használtak fel, általában 
mindig héber betűkkel írtak. Vonatkozik ez a keleti nyelvek közül az arab, örmény, szir és 
még számos más nyelvre és dialektusra. így például sok héber betűs átiratú mohamedán-arab 
mű maradt fenn. Ezek irodalmilag gyakran igen nagy jelentőségűek, mert vannak köztük 
olyan munkák, amelyeket a hivatalos arab irodalom tartalmuk miatt üldözött és amelyek 
arab betűs alakjukban veszendőbe is mentek.7 Kisázsiában a zsidók a XIV. században héber 
betűkkel írtak török szövegeket. 

Tudtommal a legrégibb ismert zsidó-görög nyomtatott mű a konstantinápolyi polyglott 
biblia 1547-ből.8 Ez zsidó, szir, újgörög és spanyol nyelven egyaránt héber betűkkel az ozmán 
birodalomban élő, a világ különböző részeiből származó zsidóság számára készült, kelet
kezési ideje azonban a szöveg alapján a nyomtatásnál néhány évszázaddal korábbra teendő.9 

Ugyanilyen zsidó-görög kéziratos művek vannak régebbről is. Vokalizált héber írással jelent 
meg négy zsidó-újgörög panaszdal az újgörögül beszélő zsidók számára. A konstantinápolyi 
karaitáknak (karaim vagy bné-mikra), ennek a Babyloniáan a VIII. században Änän David 
által alapított zsidó szektának, amely a rabbanita zsidókkal annyi heves hitvitát folytatott, 
a XVIII. században héber írású görög bibliafordítása volt. Bizonyos nyomok arra is mutatnak, 
hogy már az antik időkben is volt héber írású görög nyelvű irodalom.10 

3 Irodalomtörténet, 1955. 336—344. — A magyar Tudományos Akadémia kézirat tárában őrzött 
értekezések között 47/a — I. oszt. és 47/c — I. oszt. sz. a lat t . 

4 MEISTER, ALOYS: Die Anfänge der modernen diplomatischen Geheimschrift. Paderborn, 1902. 
Ferd. Schöningh. V. (2) 65. (Milano, Modena, Mantova, Firenze, Siena, Lucca és Genova diplomáciai titkos
írásai.) — MEISTER, ALOYS: Die Geheimschrift im Dienste der päpstlichen Kurie, von ihren Anfängen bis 
zum Ende des XVI. Jahrhunderts . Paderborn, 1906. Ferd. Schöningh. 450 I. 5. t . 

5 A hírszerzés és kémkedés története. Szerk. PILCH J E N Ő . Budapest, é. n. Franklin Társulat. I. 191. 
— Országos Levéltár : Rákóczi-Aspremont-levéltár. 

"SZATHMÁRY LÁSZLÓ, Magyar alkémisták. Budapest, 1928. Természettud. Társ. 434. 
7 MIESES, MATTHIAS, Die Gesetze der Schriftgeschichte. Wien und Leipzig, 1919. W. Braumüller, 111. 
3 Irodalomtörténet, 1955. 336—344. — A Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában őrzött 

értekezések között 47/a-I. oszt. és 47/b-I. oszt. sz. alatt . 
8 LEGRAND, ÉMILE Bibliothéque hellénique. Paris, 1885. II. 159. — MIESES i. m. 113. 142. 
9 Jewish Eri ykk>p. VII. 311. - MIESES i. m. 113. , 
" M I E S E S i. m. 114. 
Steinschneider Mór (1816—1907) német orientalista, a zsidó irodalomtörténet és 

bibliográfia úttörője említi a De infelici conjugam s ta tu . . . című héber írású latin könyvet 
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a középkorból.11 A zsidó-latin műveknél sokkal gazdagabbak vagyunk a különböző itáliai 
dialektusokban zsidó írással írt művekben. Az apuliai dialektusban írt legrégibb írásmű 
a XIII. századból származik és héber írásjellegű.12 A British Museumban van egy zsidó-olasz 
költemény 1472-ből és egy másik valószínűleg 1580-ból.13 A berlini királyi könyvtárban meg
volt a talmudi törvények kodifikációja és bölcseleti munkái révén egyaránt nagy hírnevet 
szerzett, cordovai születésű Maimonides Mózes (1135—1204) 1190 táján befejezett filozófiai 
főművének, A tévelygők útmutatójának (arabul Delälat al-Khairín, héberül Möre-Nebükim) 
olasz fordítása héber betűkkel, amelyet Amadeo di Moisi (JedidjabenMöseh) készített 1583-ban. 

A zsidó-olasz irodalom sokat szenvedett az egyházi türelmetlenségtől. Az olasz nyelvű 
héber írásnak még a magán- és üzleti életben való használatát is üldözték. IV. Pál (1555—1559) 
es IV. Pius (1560—1565) pápák például érvénytelennek nyilvánították a nem latin vagy vulgár-
olasz betűkkel írt üzleti könyveket, de nem értek célt, mert még évszázadokkal később is 
használta az olaszországi zsidóság ilyen célra saját ősi abc-jét.14 Korfuban még a XIX. század
ban is írt a zsidóság olasz nyelven héber betűkkel.15 

1838-ban jelent meg egy kis, 114 szót tartalmazó francia—olasz—német—magyar 
szótár, mind a négy nyelven héber betűkkel.16 Indiában a The Jewish Gazetta (1874) és a The 
Light of Truth (1877—1882) mahratti (maráthi) nyelven, de héber betűkkel jelent meg. 
Még századunkban is Calcuttában arab nyelven, de héber írással látott napvilágot a The 
Jewish Gazetta Paerah című újság, az elarabosodott zsidók lapja.17 

A zsidó négyzetes írás (Quadratschrift, a mai ketäb mérubba') múltbeli alakjaiban is 
nagy állandóságot mutatott, de erősen eltérő, önálló válfajokra differenciálódott egyrészt a 
különböző héber kurzív írásokban, másrészt a nemzsidóknál. A különböző változatú héber 
kurzív írásokban olyan erős formaváltozásokon mennek át a négyzetes írás jelei, hogy néha 
nehéz megmagyarázni, hogyan származtak ezek a megfelelő négyzetes betűkből. Vonatkozik 
ez például a héber kurzív írás béth, däleth, cajin, qöph és sin betűire.18 (Az ábrán : 2.) 

Az európai keresztények a négyzetes írásból több sajátos abc-t alakítottak ki, így 
különösen az ún. jezsuita-abc-t.19 Ezek a keresztény-zsidó abc-k nyilván nagyon régi tradíciókra 
nyúlnak vissza, minthogy némely vonásuk közeláll a szamaritánus-föniciai jelekhez, bár a 
szamaritánusoknál is csak a rés, hé, 'ajin, héth és béth mutat valóban ősi formát, a többit 
többé-kevésbé átalakították. 

A különböző nem sémi típusú nyelvek, amelyek rögzítésére a héber írás egyes változatait 
alkalmazták, önálló betűjelű magánhangzók használatát tették szükségessé, minthogy nem 
lett volna célszerű például valamelyik teljesebb írás (latin írás stb.) helyett egy kevésbé teljessel 
operálni. A héber írást tehát, amelyben a magánhangzók jelölése vagy pontozási rendszerrel 
történt vagy teljesen elmaradt, a különböző nyelvekre alkalmazva át kellett alakítani. A larin-
gális explozíva ('äleph) és a félhangzók (wäw, jödh) igazi magánhangzós jelek értékét kapták, 
hasonlóan ahhoz, ahogyan a régi görögök jártak el a föníciai írással, amikor önálló magán
hangzós betűket használó írást készítettek. A németországi zsidóknál az ?ajin-ból e lett, a 
diftongusok megkapták valódi megfelelőjüket, úgyhogy ez a módosult héber írás éppen 
olyan szilárd, önálló magánhangzókkal volt ellátva, mint például a latin írás.20 A vokalizált 
zsidó-perzsa szövegek is gondosan jelölik az e, o és / magánhangzókat, ami a mohamedán
perzsa szövegekben sohasem történik meg.21 A Weiberdeutsch-ban, a német szövegek rögzí
tésére használt zsidó írásban az 'äleph az a és o, a wäw az ti és ü, a jödh pedig az e és i jelölésére 
szolgál, a hangsúlytalan e-t azonban gyakran nem írják ki.22 Persze a Weiberdeutsch betűjelei 
is sokban eltérnek a négyzetes írástól. 

III. 

Már ez a rövid áttekintés is mutatja, hogy hosszú időn át és igen széles földrajzi elterje
désben használták a héber írás különböző vokalizált változatait zsidók, de nemzsidók is más
nyelvű szövegek írására, tehát egy sok évszázados, széleskörű gyakorlatról beszélhetünk.-

11 Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums. Breslau, XLII . 317. 
".Jewish Encyclop. VII. 310. J -
13 M I E S E S i. m. 115 - 1 1 6 . 
14 MIESES i. m. 116 — 117. . • . • . 
16 Jewish Encyclop. VII. 310. 
16 MIESES .i m. 142. 
17 Jewish Encyclop. IX. 610. - Mieses i. m. 143. 110. 
18 FAULMANN, KARL, Illustrierte Geschichte der Schrift. Wien, Pest, Leipzig, 1880. A. Hart leben 

3 7 3 - 3 7 4 . 
19 GESENIITS, WILHELM, Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift. Leipzig, 1815. 177. (Hivat

kozik rá MIESES i. m. 228.) 
26 MIESES i. m. 139. 
21 Jewish Encyclop. VII. 315. 
22 FAÜLMANN i. m. 373. 
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Éppen ezért — bár a sályi felirat nem négyzetes írás, hanem ősibb sémi jelekből áll — semmi 
meglepő sincs abban, hogy a héber írás ilyen felhasználásának hosszú történeti múltja után 
Magyarországon is találkozunk hasonló jellegű felirattal. Alapos vizsgálódásom után ugyanis 
kiderült, hogy a sályi felirat magyar nyelvű, különböző régi sémi írásokból összeválogatott 
jelekből áll és jobbról-balra kell olvasni. Tehát nem egy időben és egy helyen használt jelekről 
van szó, hanem különleges célra összeszedett, némileg megváltoztatott és így nagyon nehezen 
elolvasható szöveget adó sémi betűkről, egy vokalizált, keverék sémi feliratról. 

Az alábbi elemzés során a konkrét célnak megfelelően természetesen a jelformák 
áttekintése szempontjából és nem történeti sorrendben, nem leszármazási összefüggésben 
közlöm az egyes sályi jeleket értelmező jelbokor paleográfiai gyökereit.23 

Amikor a következőkben jobbról-balra haladva sorraveszem a sályi felirat egyes 
jeleit, közreadom megfejtésemet és annak igazolását, a végig szépen egyező jelváltozatok 
mellett felsorolok hasonló variánsokat is, amelyek szélesebbkörűen is bizonyítják megfejtésem 
helyességét és egyértelműségét. (Az ábrán: 3.) 

1 'Áleph (vokalizált): sziro-palesztinai, palmyrai kurzív, Rashi, turdetan ; a.24 

2. Lämedh : nikolsburgi kézirat héber abc-je, föniciai-pun, ősi arameus, estrangelo,. 
palmyrai, nabateus : /.25 

3. Wäw (vokalizált): föniciai-pun, haurani, moabita, szamaritánus kurzív : w = u.26 

4. Sadhé: a spanyol-török zsidóknál s, estrangelo s, jakobita s, késői arameus sz, 
föníciai sz, Rashi s.27 

5. Zajin: palmyrai kurzív, sziro-palesztinai, nabateus, mandeus, régi arameus, 
estrangelo (általában a különböző szir abc-kben kisebb eltérésekkel), nesztoriánus, jakobita, 
pesito (pésltta)> föníciai, moabita : z.28 

6. Jödh (vokalizált): Rashi, Weiberdeutsch, estrangelo, német-lengyel (askenáz) 
zsidók írása, nesztoriánus, jakobita, arameus, palmyrai, héber kurzív, héber négyzetes írás, 
szir, spanyol-török zsidók írása, moabita : y = / = Í'.29 

7. Qöph : moabita az i. e. IX. századból, régi föníciai, pesito (összehasonlításul az 
etruszk és a kalábriai messzáp írásnak, tehát a latin írás előfutárainak megfelelő jelei): q = k.30 

Vagyis a sályi felirat jobbról-balra — általában az északi sémi íráskör jelei alapján :— 
egyértelműleg így olvasandó : : 

'áleph ( = a) — lämedh — wäw ( = u) — sadhé — zajin — jödh ( = i) — qöph, 
tehát : A-l-u-s-z-i-k. 
Azt hiszem, hogy a felsoroltak — minthogy a jelformák konkrét esetben olvasandó 

jelentése széles alapokon nyugszik — világosan bizonyítják, hogy itt nem valami különleges 
véletlenek sorozatából adódó értelemről van szó (aminek matematikai valószínűsége hét 
különböző jel esetén különben is elenyészően kicsi lenne), hanem arról, hogy a sályi felirat 
szerzője tudatosan válogatott össze egy konglomerátum-abc-t a különböző sémi írásokból, 
hogy egy igen nehezen kibetűzhető, de nem megfejthetetlen egyszerű szóval fejezze ki romanti
kus-szentimentális-rezignált érzését a halott iránt. Minthogy a feliratot minden jel szerint nem 
orientalista vagy hebreista készítette, hanem egy paleográfiával foglalkozó, érdeklődő, 
művelt laikus állította össze az akkor rendelkezésére állt szakkönyvekből (előttünk ismeretlen, 
csak találgatható okból, az értelmet a nyilvánosság elől elrejtő célzattal), nem szabad azon 
sem csodálkoznunk, hogy az sz hangot s+z-vel írja. Látható a jelek összeválogatásán, hogy 
a felirat készítője bizonyos formai egyszerűségre, runaszerűségre törekedett, amikor egyes 
szétszórt sémi íráselemekből megszerkesztette ezt a szót — könnyen lehet, hogy az általa 

23 A könnyebb történeti tájékozódás érdekében álljon itt Jensen, Faulmann és mások nyomán az 
említendő és velük rokon írások összefüggését megmutató következő összeállítás : 

Északi sémi írások: I. föníciai (óészaksémi) írás, moabita írás, MésaF király felirata, pun és ibér írás. 
I I . Kánaáni és szamaritánus írás. I I I . Ősi arameus írás, amelynek származékai, illetve ágai : 1. héber négyzetes 
írás, a Rashi és a különböző kurzív héber írások, 2. palmyrai írás, 3. szir (estrangelo), jakobita (nyugati szir), 
nesztoriánus (keleti szir), pesito és sziro-palesztinai írás, 4. nabateus írás (szinai feliratok), 5. különböző arab 
írások (ide tartoznak a haurani feliratok is), 6. mandeus írás. 

A régi földközitengeri Írások líbiai részének két ága van : 1. a numid (régi libiai) és a berber, 2. a turdetan 
írás (délspanyolországi érmék.) 

" J E N S E N , HANS, Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart. Olückstadt und Hamburg, 1935. 
J . Augustin. 214., 210., 109. 

26 Ungarische Jahrbücher. Berlin und Leipzig. Bd. XV. (1935.) 4 4 0 - 4 5 1 . lap és 1. t. JAKUBOVICH, 
EMIL, Kerbschrift-Alphabet von Nikolsburg. — FAULMANN i. m. 255. — J E N S E N i. m. 194. — FAULMANN i. m. 
367.,. 382., 378., 369., 403. 

" J E N S E N i. m. 194., 172., 182., 198. - • FAULMANN i. m. 403. - J E N S E N i. m. 203. 
" J E N S E N i. m. 210., 214. - FAULMANN i. m. 375. 
2 8 J E N S E N i. m. 214., 219. - FAULMANN i. m. 367., 375. - J E N S E N i. m. 198., 172. 
2 9 J E N S E N i. m. 210. — FAULMANN i. m. 373. — J E N S E N i. m. 214., 210. - FAULMANN i. m. 375., 367., 

368., 369., 374., 367. - J E N S E N i. m. 210. - FAULMANN i. m. 367. 
3« FAULMANN i. m. 359. - J E N S E N i. m. 182., 172. - FAULMANN i. m. 375. - JENSEN i. m. 364., 359. 
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alapulvett íráskör nehezebb megállapíthatása céljából —, bár feltételezhető, hogy megvolt 
ilyen alapon az egész abc-je bizonyos, előttünk nem ismert használatra. 

Érdekes az is, hogy ha például a Wattenbach Wilhelm (1819—1897) paleográfiai művé
ből Faulmann által közölt, i. u. II. századi latin kurzív abc-vel (a bcde fghi l mn-
o p qr stvx ; az ábrán : 4.)31 írjuk le — jobbról-balra —- a sályi felirat első négy betűjét (az 
ábrán : 5.), milyen feltűnő hasonlóságot találunk a kettő között, ami természetesen nem meg
lepő, ha ismerjük az írástörténeti összefüggéseket. Ennek a II. századi abc-nek nincs z betűje, 
de £-ja is az alul vonással ellátott körnek egy származéka. Ami az a II. században használt jelét 
illeti, itt is egy olyan tükörképről van szó, amilyen átváltásra a paleográfia sok példát mutat. 
Egyébként a Wattenbach által közölt kurzív abc megfelelő jelével csaknem azonos a betűket 
publikál Reusens is az I., V., VI., VIII. századból, amelyek lényegében a sályi a jel tükör
képei. (Az ábrán : 6.)32 A differenciálódás ekkor még a latin és a jelen tanulmányban említett 
régi abc-k között természetszerűleg kisebb volt. A legrégibb görög kurzívírási próbálkozások
ban is hasonló formát mutat az alpha, amely gyakran alig vagy egyáltalán nem különböztet
hető meg a lambdától. (Az ábrán: 7J3 3 . 

IV. 

Miután sikerült megfejtenem a sályi feliratot, amely több, mint száz évig minden 
megfejtési kísérletet meghiúsított, fel kell tennem a kérdést, hogy azt ki, kinek az emlékére, 
mikor és miért ilyen titokzatos formában készíttette? A titokzatoskodásból kiindulva első
sorban a múlt század első felének szentimentális, romantikus, misztikus, keleti vonatkozásokat 
is felmutató park- és sírkultuszára kell gondolnunk. 

A szentimentális kertstílus nálunk a XVIII. század legutolsó éveiben kezd feltűnni, 
az 1830-as években tetőződik, azután elég gyorsan hanyatlásnak indul, de azért a múlt száza
don át — bár mind ritkábban — végig jelentkezik, sőt bizonyos nyomaiban még a XX. 
századba is átnyúlik. Még századunk 30-as éveiben is telepítettek a kertekben egyes szenti
mentális elemeket. A kontinensre került angol stílusú parkrendszer (ez az angol kertstílus 
történetének második fejezete) fokozott mértékben vesz fel szentimentális elemeket. Az az 
egység, melyet a francia kertstílus mértanilag is hangsúlyozott, eltűnik és természetes tájakat 
utánzó ligetekben, rétszerű gyeptáblákon, dombokon, kis tavakon oldódik fel. A kertbe 
belekomponált építészeti elemek nem tűnnek el, csak elrejtőznek, az egyes fasorok pedig 
kanyargósak lesznek.34 

Az új kertben nincs már semmi a barokk heroikus nagyszerűségéből, az ember „kicsi
nek, elhagyatottnak érezte magát, s a kanyargó utakon kereshette az elveszett paradicsomot. 
Nem kárpótolhatta itt magát mással, mint hangulattal, szentimentalizmussal. A kert most 
már mindenestől remeteséggé lett, a magány otthonává."35 — íme, egy miniatűr ellenoffenzíva 
a felvilágosodással szemben: az élet dörömbölő társadalmi és politikai problémáitól való 
visszahúzódás "hirdetésének ideológiája egy vízcseppben. Más kérdés, hogy Eötvösnél ez a 
hangulat éppen nem ilyesmivel kapcsolódott. 

A szentimentális kertstílus tehát a természet utánzásának jegyében áll, egyik fő tartalmi 
eleme a magányosság hangulata, amely elbujtatott építészeti kerti kődíszek stb. között bujkál.36 

Mint az 1793-ban Magyarországra került, pfalzi származású Petri Bemard — aki Hédervár 
régies kertjéből az akkori ízlésnek megfelelő szentimentális parkot alakított -— írja a XVIII. 
század utolsó éveiben : ha a parkban egy eldugott helyen egy-egy padra bukkanunk, az 
„sötét és árnyas mélyedésben pihenésre hív és alkalmat nyújt, hogy csendes gondolatokba 
mélyedjünk."37 •— A parkkiképzésben fontos szerepet kapott ebben az időben a családi ősök 
kultusza, kevésszavú, egyszerű feliratú emlékkövekkel és hasonlókkal. A miszticizáló-archa-
izáló törekvés, az exotikumok kedvelése műrégiségeket épít a parkokban. 

A kor irodalmi műveiben számtalan rögzítését találhatjuk az itt vázolt hangulatnak, 
amelyre ebben az időben tudatosan törekedtek. Igen jellegzetes ebbel a szempont'iól Kazinczy 

31 WATTENBACH, WILHELM, Anleitung zur lateinischen Paläographie. Leipzig. — FAULMANN i. m. 548. 
3 2 -REU"SENS Elements de paléographie. Paris, 1899. A. Fontemoing. 11., 15., 18. o. és I I I . t . — Pompei

ben talált felirat az I. századból. — Süchesteri felirat az I—II. századból. — Paleographical Society, I. pl. 
236., II . pl. 8. — Párizsi Bibliothéque Nationale, fonds latin, 17225. — Quedlinbourgi kézirat a IX. századból 
stb. 

33 WATTENBACH, WILHELM, Anleitung zur griechischen Paläographie. 3. Auflage. Leipzig, 1895. S. 
Hirzel. 87.-' 

34 RAPAICS RAYMÜND, Magyar kertek. A kertművészet Magyarországon. Budapest, 1940. Egyetemi 
Nyomda. 188. 147. 195. 

36 RAPAICS i. m. 146. 
36 RAPAICS i. m. 146. 
37 RAPAICS i. m. 168. 
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leírása (1806) Csáky Emánuel hotkóci parkjáról, amikor például a különböző, szentimentális
romantikus elhelyezésű, mélabús hangulatú, egy-egy elhalt emlékét rövid feliratban is őrző 
emlékművekről szólva azt írja, hogy „a bánat szebb menedéket sehol sem lelhet, mint itt a 
fenyők csendes susogásában s éjjelében." 

Ebben a korszakban tehát a parkokat és kerteket jellemzik a romok, a feliratokkal 
ellátott jelképes és műsírok, igazi síremlékek, műbarlangok, sziklacsoportok, mesterséges 
vízesések, remeteház, napóra, különböző szimbolikus szobrok, kó'kutak, emlékoszlopok és 
emléktáblák, újonnan készült „régi" feliratok, a közelmúltban épült „ősrégi" kapu, melynek 
tetején nagy kőlapon „többszázéves" felirat olvasható (Vendrőd, Nagyszombat közelében), 
a magányosság hangulatát keltő díszítő elemek, a szentimentális romantika különböző egyéb 
rekvizitumai. — Nem kell-e mindezekről Sályra gondolnunk? 

Eötvös Józsefről lévén szó, aki a Karthauzinak legalábbis jórészét Sályon írta, lehetetlen, 
" hogy figyelmünk ne terelődjék a karthauziakra, akik szinte teljesen visszavonulnak a magányba 

s noha közös rendházakban élnek, mégis remetéskednek. Kolostoruk központi udvara kerté
szeti díszt kap, a szerzetesek nagy négyzetalakban sorakozó, külön földszinti kamrákban élnek 
s ezek mindegyikének kifelé is ajtaja nyílik egy kis kertre, ahol a kamra lakója magányos 
kerti óráit tölti.38 Általában gondolnunk kell a kertnek és építészeti elemeinek lélektani hatá
sára, amely ebben a korban Németországban a Werther, nálunk a Fanni hagyományai, majd 
a Karthauzi hangulatát jelenti. 

íme a korízlésnek és korhangulatnak azok az elemei, amelyek a sályi emlékmű és felirat 
szentimentális-romantikus jellegét teljes mértékben megmagyarázzák nekünk és megkönnyítik 
annak valószínűsítését, hogy az emlékmű és felirat mely időben készült. 

V. 

Sályon ma is úgy tudják, hogy az emlékmű valahogyan Eötvös József személyéhez 
fűződik, mások tudni vélik azt is, hogy Eötvösnek egy fiatalon elhalt gyermeke nyugszik alatta. 
Az szerintem nem kétséges, hogy az emlékmű az Eötvös-család parkjában állván, a családdal 
valamilyen közeli kapcsolatban van, valószínű korát tekintve más, mint a család valamelyik 
tagja nem emelhette. Ha azonban az alatta eltemetett a családhoz tartozott, fel kell vetni a 
kérdést, hogy miért nincs rajta a neve — legalább a használt ősi jelekkel. Esetleg egy halva
született gyermekről van szó, akit név nélkül temettek el. Egy ilyen feltevés — a múlt század 
első felének hangulatába élve bele magunkat — alátámasztani látszanék a felirat szövegének 
szentimentális-romantikus jellegét. Ha pedig mégsem Eötvös-ivadékról van szó, milyen lehe
tőségek merülnek fel? — Nézzük meg röviden ezeket a kérdéseket is. 

Eötvös József Budán született 1813. szeptember 3-án és Pesten halt meg 1871. február 
2-án. Ercsiben temették el és nyughelyét a családi sírboltban obeliszk-emlék jelöli.39 Egész 
gyermekkorát és ifjúkora nagyrészét Ercsiben töltötte. Egyetemi tanulmányai és különböző 
hivatali állásai után 1836—37-ben hosszú külföldi utat tett, beutazta Németországot, Svájcot, 
Hollandiát, Franciaországot és Angliát. A keleti jellegű, rejtélyes feliratról arra a lehetőségre is 
kell gondolnunk, hogy Eötvös valamely szabadgondolkodó, a felvilágosodás szolgálatában álló 
titkos társaság tagja volt, hiszen közismert, hogy milyen hatással volt rá nevelője, Pruzsinszky 
József, a francia felvilágosodás lelkes híve, aki „részese, sőt halálraítélt tagja volt a Martinovics
összeesküvésnek."40 . 

Mint Szinnyei írja, Eötvös „végre 1837-ben az eperjesi kerületi tábla közbírája lett. 
Eddig tartott hivatalnoki pályája... "41 Miután nagyapja, idősebb Eötvös Ignác (1763—1838) 
— aki élete legszebb idejét visszavonultan sályi birtokán töltötte42 — 1838. június 12-én 
meghalt, Eötvös József Sályra költözött és részt vett a megyei életben. 1840-ig Sályon lakott s 
egészen az irodalomnak élt. „1840-ben az országgyűlés előtt Budára, majd állandóan Pestre 
tette át lakását."43 Ebben az évben vesztette el Eötvös édesapja, Eötvös Ignác (1786—1851) 
a pénzválság során vagyonát.44 

Eötvös sályi tartózkodása (1838—1840) merengő, szentimentális, szemlélődő korszaka, 
amit valószínűleg jórészt Sályon írt Karthauzija is megörökített számunkra. Voinovich írja : 

3 8 RAPAICS i. m. 24. 
39 SZINNYEI JÓZSEF, Magyar írók élete és munkái. II. Budapest, 1893. Hornyánszky Viktor. 1350. 

hasáb. 
46 VOINOVICH GÉZA, Báró Eötvös József. Budapest, 1903. Eötvös József összes munkái, 20. kötet. 200. 
4 1 SZINNYEI i. m. 1346. 
42 NAGY IVÁN, Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal. IV. Pest, 1858. Ráth 

Mór. 51—52. 
43 SZINNYEI i. m. 1346. — FERENCZI ZOLTÁN, Báró Eötvös József. Budapest, 1903. Magyyar Tört ' 

Társulat. (Magyar történeti életrajzok, XIX. 4.) 37. 
4 4 VOINOVICH i. m. 215. • 
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„Eötvösben voltaképpen két ember van. Az egyik a szemlélődő író, a természet barátja, aki 
merengve jár a sályi kertben, rózsákat ültet a Svábhegyen... A másik a tevékeny politikus, 
a nemzet reformtörekvéseinek bajnoka, ünnepelt szónok a főrendi táblán, élestollú publicista 
és vizsgálódó állambölcsész."45 — A sémi jelekből álló sályi feliratról eszünkbe kell jutnia annak 
is, hogy a felvilágosodott Eötvös írt a zsidók emancipációjáról már az 1840-es években, „amikor 
az nálunk még igen népszerűtlen eszme volt,"46 — már tudniillik az akkori feudális osztály 
tagjai között. 

Eötvös József huzamos sályi tartózkodása alatti és körüli művei igen szembetűnően 
mutatják a tárgyalt korhangulatot. Gondoljunk a gróf és a jobbágyleány érzelmes-romantikus 
történetére (A vár és a kunyhó, 1837.), akik csak a halálban egyesülhettek : „Rög rögre hull, 
temetve ott — Két fájó szív pihen, — A gróf és a jobbágyleány — Egy sírnak mélyiben." 
Gondoljunk a methodista temetésről írtakra (Úti napló, 1839. május 16.) vagy az Egy újszülött 
gyermek halálára című költeményre (1842). Ez az újszülött, bármilyen korán halt is meg, 
a vers szerint mindent élvezett, ami az életben szép : „a napnak meleg sugarát s anyjának 
csókjait". Ez is elkerülhetetlenül emlékezetünkbe idézi a sályi emlékműhöz fűződő száj
hagyományt . 

Eötvös József 1842. szeptember 13-án nősült (felesége Rosty Ágnes, a Békés megyei 
alispán leánya), gyermekei születése (Ilona 1846, Jolán 1847, Lóránd 1848, Mária 1851) tehát 
már arra az időre esik, amikor kapcsolata megszűnt Sállyal. Sályon nem született, nem halt 
meg és nincs eltemetve gyermeke. Egyébként is 1955 szeptemberében Járdán József sályi 
róm. kat. plébános arról értesített, hogy a róm. kat. anyakönyvekben az Eötvös-család tagjai 
közül csupán Eötvös József nagyapjának, idősebb Eötvös Ignácnak a halála van feljegyezve, 
aki 1838. június 12-én hunyt el Budán. Őt Sályon temették el, de nem a kastély kertjében 
levő emlékmű alá, hanem az általa a sályi róm. kat. temetőben építtetett és 1906-ban lebontott 
impozáns mauzóleum alatt levő kriptában. Az Eötvös-családról a kereszteltek anyakönyvében 
sem.található feljegyzés. Ez a közlés arra enged következtetni, hogy a sályi anyakönyvek 
hiányosak vagy részben elvesztek, mert adataink szerint Eötvös József édesapja, Eötvös 
Ignác Sályon született 1786. február 25-én.47 

Minthogy tehát a sályi anyakönyvek szerint úgy látszik, hogy Eötvös József gyermekéről 
feleségéről, szüleiről és nagyszüleiről nem lehet szó, olyasvalaki más jöhet számításba, aki 
nagyon közelállt Eötvöshöz.: esetleg valaki a távolabbi rokonok közül, talán a kastély alkal
mazottai közül, akit E^ötvös nagyon szívébe zárt. Ha pedig annyi helytáll, hogy fiatal gyermek 
van eltemetve az emlékmű alatt, akkor nyilván olyannak a gyermekéről lehet szó, akit Eötvös 
nagyon szeretett. Természetesen a korról tudottak alapján még jelképes sír is lehet az emlékmű; 

Ha pedig eltekintünk a községben elterjedt szájhagyománytól, akkor is az 1820-as évek 
végére, de még inkább az 1830-as évekre kell tennünk a síremlék keletkezését, mert, a titok
zatos felirattal együtt nagyon magánviseli ennek a kornak már tárgyalt szentimentális, 
romantikus, exotikumokat kedvelő sír- és parkkultuszát, amelyet Flaubert karikíroz ki-
fölényesen gúnyos mosollyal a Bouvard és Pécuchet-ben (1880). Feltétlenül arra az időre kell 
terelődnie figyelmünknek, amikor divat volt a titokzatoskodás, amikor a rejtélyt önmagáért 
is keresték. Nagy valószínűséggel tehát 1830 és 1840 közé esik az emlékmű felállításának ideje, 
sőt minthogy igen valószínű, hogy Eötvös József állíttatta fel, ezt az időtartamot is 1838— 
1840-re szűkíthetjük. 

Feli kell vetnünk azt a kérdést is, hogy miért véset fel valaki egy sírfeliratot ilyen egy
általán nem közérthető jelekkel. Véleményem szerint elképzelhető, hogy — hacsak nem 
pusztán különcködésről van szó — a haláleset olyan mély fájdalmat váltott ki Eötvösből, 
hogy azt még egy elolvasható sírfelirat útján sem kívánta mással megosztani. 

Paleográfiai alapon — minthogy egy művelt laikus által készített keverékírásról van 
szó — nehéz lenne a valószínű keletkezési idő meghatározása. A közölt megfejtés olyan, 
különböző helyeken és időben használt, egymáshoz nagyon hasonló, jórészt már régebben 
megfejtett íráselemek bizonyos variánsaira támaszkodik, hogy egy sok minden iránt érdek
lődő, nagyműveltségű, nagykönyvtárú, világlátott ember ezeknek az említett időben már 
feltárt írásokban szereplő és már akkor tisztázott jelentésű abc-knek ismeretében elkészíthette 
a sírfeliratot úgy, hogy az elemek célzatos keverésével nagyon nehézzé tegye a megfejtést, 
— de elkészíthette volna a mondott időpont előtt egy-két évtizeddel is. Ezen nem változtat 
az, hogy ezeknek a jeleknek újabb feltárásokban sok újabb variánsuk merült fel, mert ezek 
alaptípusa már régebben ismert volt, s a későbbiekben lényegében csak újabb, bár néha elég 
erősen eltérő változatokról van szó. \ 

Azt hiszem, Eötvös József változatos életét, színes egyéniségét munkámmal egy kis 
új részletében ki tudtam egészíteni. 

45 VOINOVICH i. m. 216. 
4 6 SZINNYEI i. m. 1349. 
47 FERENCZI i. m. 6. 
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