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Záhonyi András 
 

A SOMOGYI ROVÁSTÁBLA ÉS AZ ARVISURA 
 
1999-ben Barkó Béla mutatta be Harkányban a 
Csepregi Ferenc tulajdonában lévő rovásírásos 
köveket és a palatáblát. Berkesi Gyula kaposvári 
tanár „mágus köveknek” és „Tanító táblának” ne-
vezte el őket. 
A Duna TV 2009 tavaszán egy beszélgetést közve-
tített, melynek tárgya a somogyi rovástábla (Ta-
nító tábla), a rováskövek (mágus kövek, táltos kö-
vek) és a Naprendszer kialakulását szemléltető 
„májkő” voltak. Költő László régész (A Kaposvári 
Megyei Múzeum igazgatója), Marton Veronika 
(aki a leletekről könyvet írt 2001-ben), Gesztesi 
Albert csillagász és Fabó László íráskutató végig-
követték a leletek útját, a feliratok lehetséges 
olvasatait. 
 
A műsorban nyitva hagyott kérdések miatt vettem 
elő ismét a témáról írt cikkeket, könyveket. A Ka-
posvári Megyei Múzeumban pedig megnéztem a 
rovástáblát és a köveket (2009. ősze óta ismét 
Csepregi úrnál tekinthetők meg). 
Marton Veronika és Friedrich Klára alapos köny-
ve (A somogyi rovástábla és a táltos kövek, Mat-
rona, Győr, 2001) végigelemzi a rajtuk található 
összes feliratot és ábrát. 
Most azokat a névértelmezési lehetőségeket sze-
retném bemutatni, amelyekre rendszerszemléletű 
megközelítésemmel az Arvisura, a Nap-jelképek 
és a Tanító tábla kapcsán nemrég jutottam. 
 
 

Néhány fontos    megállapítás    
 
A leletek régészeti kormeghatározására még nem 
került sor, ezért a tábla és a felirat készítésének 
koráról nem áll rendelkezésünkre biztos támpont. 
 
A tábla és a kövek feliratainak rendszerbe fogla-
lása írástörténetileg sem könnyű feladat: rajtuk 
mezopotámiai istennevek /Samas, Babbar/ együtt 
szerepelnek a magyar etnogenezis szereplőivel 
/Ménrót-Nimród, Hunor, Mag(y)ar/, nemzetség-
nevekkel /Pécs, Torda, Baján/ és földrajzi nevek-
kel /Balaton, Győr, Ister (azaz a Duna)/. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra 
Samas akkád napisten neve csillag-formában 
(sugárzó Napként) szerepel a Tanító táblán 

 
A rovástáblán találunk néhány balról jobbra írt 
szót /APA, BALAS(S)A/, jelet. 
Ezek egy része a jobbról balra írt tükrözésként je-
lenik meg /pl. JÁR(om)-RAJ, eNY-NYe, VAR-
RAV/. 
 
 

Új felismerések 
 
– A feliratok között megtaláljuk az ősvallás hár-
masságát. 
A vallás alapszavai közül felbukkan az ISTEN, az 
ATYA. 
Az anyai minőséget az ANAH(I)TA istennő neve 
képviseli. 
A „Fiú” is megjelenik DUMUSZ(i)-T(ü)müz nap-
istenség személyében. 
 
– A leleteken több mezopotámiai vonatkozással is 
találkozunk. 
A mezopotámiai Panteon már említett tagjai 
/Samas és BAB(B)AR napistenségek/ mellett fel-
bukkan DUMUSZ(i)-T(ü)müz és a szerelem, a 
harc akkád istennője, Istar, a meghaló és feltá-
madó Dumuzi párja. 
 

Az Istar névhez a Tanító táblán úgy juthatunk 
el, hogy az S-T-R mássalhangzóvázat nem Ister-
nek, hanem – a rovás T-je mellett egy A-t is fel-
tételezve – Istarnak hangzósítjuk.  

 

Dumuzi és Istar „kapcsolata” az évszakok vál-
takozására utal. Égitestként a Nap és a Vénusz 
kapcsolhatók hozzájuk. 
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– A Nap neve és jele több alakban is felbukkan: 
 

1., rovásírással a baloldali oszlop felülről 6. sorá-
ban 
 

 
 

2., a jobboldali legalsó szövegrész középső jelében 
egy „napot formázó” ábraként (melyet n-a-p 
ligatúraként-összerovásként is kiolvashatunk) 
 

 
 

3., a jobboldali oszlop felülről 6. sorában, a leme-
nő Nap jeleként – mellette jobbra pedig a Nap 
éves járását szemléltető ábraként (az utóbbi for-
mája a sinus görbére hasonlít). 
 

 
 

Ezt a két jelet eddig a hím ivarsejt és a petesejt 
rajzának tekintették. A lemenõ Napnak és Nap 
éves járásának ábrája azonban jobban illesz-
kedik a szövegkörnyezetbe, mint a nemiséggel 
kapcsolatos értelmezés. 

 
Az előbbiek analógiájaként a H önállóan álló ro-
vásjele (a baloldali oszlop 5. sorában) a Holdat 
juttatja eszünkbe. 
 
 

A somogyi Tanító tábla: 
iskolai gyakorlótábla? 

 
Az eddigiek kapcsán felmerül több fontos kérdés 
is. 
Miért kerültek az egymástól térben és időben tá-
voli kultúrákat képviselő nevek egy táblára? 
Lehet, hogy egy “iskolai dolgozat” egymással szo-
rosan össze nem függő kérdéseire adott válaszokat 
találjuk a palatáblán? (Ezért jó névválasztás a 
“Tanító tábla”!) 
 
Ezek után keresni kezdtem egy olyan “forrást”, 
ahol a somogyi rovástábla (Tanító tábla) feliratai 
egy helyen megtalálhatók. 
Örömmel számolok be róla, hogy sikerült egy 
ilyen könyvre bukkanni! Ez a könyv pedig nem 
más, mint az Arvisura. 

Az ARVISURA – mint névforrás 
 
Paál Zoltán Arvisurájának (Püski, Budapest, 
2003) 1254-1282. oldalán találunk egy táblázatot 
(Féran nevek ABC-ben), mely neveket tartalmaz 
ábécé-sorrendben.    
Egyik reggel, mikor éppen a Tanító tábla felira-
tain gondolkodtam, „véletlenül” ez a táblázat ke-
rült a kezembe. Máris megszületett a megdöb-
bentő felismerés: a Tanító tábla látszólag egymás-
hoz nem kapcsolható nevei ennek az úz-palóc tör-
ténelmet áttekintő könyvnek a névtárában együtt 
szerepelnek! 
(További tisztázandó kérdés, hogy mi képezi az 
Arvisura forrását.) 
Csoportokba szedve most felsorolok közülük né-
hányat, melyek a somogyi Tanító táblán is szere-
pelnek (különválasztva ősatyáink neveit, a föld-
rajzi neveket, a nemzetségneveket, az égitestekkel 
és istenségekkel kapcsolatos elnevezéseket): 
 
Ménrót    – Nimród, II: 4. 
Bor     – III. 9., IV. 1. 

   (vagy Bór III. 6., IV. 1.) 
Hunor    – VII. 30. 
Magar    – Magyar V. 29. 
Atila    – Atilla I. 7., Attila V. 5. 
 

Bakon    – Bakony IX. 14. 
Csanak    – X. 3. 
Győr    – IX. 2. 
Balaton    – VII. 11. 
 

Balas(s)a    – XII. 8. 
Pécs    – III. 14. 
Baján    – II. 12. 
Torda    – III. 1. 
 

Sólyom    – IV. 15., IX. 25. 
Jár     – Jára IV. 30. 
Járom    – VI. 2. 
 

Nap     – V. 20., XI. 6. 
Samas    – VI. 7., X. 5. 
Babar    – Babbar VII. 7. 
Dumusz(i)-(T)ümüz – Dömös II. 15.) 
(I)st(a)r   – Eszter III. 18., Istáros X. 4. 
 

Apa     – IX. 29. 
Ba     – Aba I. 1. 
Batya   – XI. 20. 
 
Anahita    – IX. 20. 
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A tábla felsõ sora 
 
A legnehezebb feladatnak a palatábla legfelső – töredékes – sorának értelmezése bizonyult. Eddig ezt 
„töredékes mondatnak” tekintették. 
Az Arvisura névtárának segítségével itt is sikerült neveket azonosítani: 
 

 
Ené(h) S(z)alka Vara Hun Ede Seb Pasa(j) balról jobbra: (Pa)saj 
I. 7. IX. 4., XII. 22. II. 20. X. 28. I. 5.  VIII. 29. IX. 5. IX. 5. 
 
Az alsó sorban az Arvisura szerinti naptári ünnepnapok szerepelnek. 
 
A Pasaj név esetében véleményem szerint a többféle írásmód gyakoroltatására látunk példát (lásd az 
„aj” és a „sa” ligatúrát). Jobbról balra olvasva a jobbszélső „ja” kopott „pa”-nak is olvasható, így is-
mételten a Pasaj névhez jutunk. 
 
A középen olvasható Seb (VIII. 29.) a Sebestyén név (I. 20., II. 3.) rövid alakja lehet. 
A két kettőspont közötti szövegrészre pillantva belőle a SEBEsT(y)ÉN nevet is kiolvashatjuk, ha a 
kisebb tévesztés vagy elírás és a „hangugratás” lehetőségét is számításba vesszük. 
 
 
 

Iskolai gyakorlótáblák 
 
A „gyakorló tábla” elnevezés már a mezopotámiai 
írásemlékek kapcsán is felbukkant. Feltételezé-
sével jól magyarázhatók a „szokatlan, csak egy-
szer felbukkanó” jelváltozatok. 
Más esetben pl. homonimák (azonos hangalakú, 
de különböző jelentésű szavak) gyakoroltatása, ér-
telmes mondatok formálása (megadott szavakból) 
lehetett az írnokiskolai feladat. 
A sumer agyagtáblák és pecséthengerek felira-
tainak értelmezésében nemrég elkészült sumer-
akkád-magyar szó- jeltáram volt segítségemre. 
 
A somogyi rovástábla és kövek esetében most az 
Arvisura és a csillagászati, asztrológiai ismeretek 
segítettek az eddig rejtett összefüggések feltá-
rásában. 
 
Úgy gondolom, hogy a Tanító tábla készítője vagy 
készíttetője ismerte az Arvisurát, a mezopotámiai 
Panteont és a teremtésmítoszokat. Az iskolai fel-
adat pedig a nevek gyakoroltatása (lásd a pala-
táblát), a bazaltkő („májkő”) esetében pedig a 
naprendszer kialakulásának lerajzolása lehetett.  

A Tanító tábla és a táltos kövek helye  
a rovásírás-kutatásban 

 
Úgy vélem, hogy nem szabad elfogadnunk Kori-
csánszky Attila véleményét, aki az értelmezési ne-
hézségeket látva egyszerűen hamisítványnak mi-
nősítette a rovástáblát és a táltos köveket. 
Az Arvisura (illetve annak egyelőre ismeretlen 
forrása) segítségével ugyanis sikerült olyan egy-
séges és logikus olvasati rendszert találni, mely 
akkor is megállja a helyét, ha a leletek 1000 éve-
sek, de akkor is, ha csak 50 éve írták őket. 
 
Kortól függetlenül rovásírásos emlékeink számát 
gyarapítják, ugyanakkor olyan „összerovási” lehe-
tőségeket mutatnak be, melyekből a cserkészek, a 
rovásíró versenyek résztvevői is sokat tanul-
hatnak. 
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2. ábra 
A somogyi Tanító tábla 

 
 
 

 
FÜGGELÉK 

 
További nevek (nagyrészt az Arvisurából), melyeket a Tanító táblán is sikerült felismerni: 
Gal (III. 20.), Gál (I. 1., II. 1.), Vára-Vara (II. 20.), Ten I. 7., Móric* (IX. 22.), Ződ-Sződ (I. 15., I. 31.), 
Re-Ré (V. 14.), Paka (XII. 5.), Bese (VI. 30.), Ugur-Ugor (IV. 2., VIII. 16.), Ad(a) (VI. 5.), En (VII. 
16.), Borsa (II. 11., IV. 2.), Bereg (VI. 22.), Kadarta (X. 1.) 
 
 

* A Móric név ugyan az Arvisura névtárában nem szerepel, a mai naptárakban viszont igen. 
 


