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IHÁSZ JUDIT 
Hímzésmintáink értelmezése rovásírásunk segítségével 

 

 

Egy Tolna-megyébe települt bukovinai székely család szőttesének olvasata 
 
 A dolgozatom alapötlete egy kedves klézsei 
ismerősömtől, Duma Andrástól származik. Ott-
jártunkkor elmesélte, hogy egy magyarországi 
könyv (Varga Géza: A székely rovásírás eredete) 
példáit a csángó keptárral igazolni tudja. Meglátá-
sait most megjelent könyvében össze is gyűjtötte. 
Ebből idéznék: 
 
 „Egyik nap kérdezgetem édesapámat, mik 
ezek a varrások a bundán.... Erre megáll, meg-
néz, és így szól: - Rovosmaradékok, ezekről tud-
nak a mesterek. A legnagyobb mester Klézsén 
Demse Adám volt, pontosan tudta, hogy milyen 
neveik voltak a mintáknak, kétszemű és három-
szemű meggyes, ökörhúgy vagy életvíz, szárnyas 
nap stb. Ő még azt is elmagyarázta, hogy kellett 
odafigyelnie és újból csinálnia egyszer a keptárt, 
mert új mintákat akart építeni belé: - Tudod, 
varrtam egy keptárt, s gondoltam, ha új minták 
lesznek benne, akkor szebb lesz. Még a széleken 
is változtattam, csak hát mikor az öreg eljött, hogy 
elvigye a leány bundáját, úgy megvert, hogy egy 
hétig hevertem az ágyban. Így mást csináltam ne-
ki, s azután nem mertem változtatni a mintákon... 
A keptár (KÉP-tár) nem egyéb, mint egy bunda 
amelynek irhájára rengeteg minta (hím) van varr-
va. Merre van ez varrva a bundán, az irhára. 
Mondhatjuk azt is, hogy az irat, „írás” a moldvai 
magyaroknál: irhás...” 
 
 Duma András Varga Géza rovásábécéje alap-
ján értelmezni próbálja a keptár írásait és „meg-
lepő” következtetésekre jut. Mi erről mit sem 
tudtunk, mikor leültetett bennünket az ágyuk szé-
lére, elénk terítette felesége kaptárját és ujjával a 
hímeket követve „mesélt”. Azt, ami a bundára ír-
va van. 
 Amikor hazajöttünk, én is megvettem ezt a 
könyvet, mert kíváncsi voltam rá. Én is szerettem 
volna (leginkább) a Kárpát-medence területéről 
származó hímzéseket közelebbről megvizsgálni. 
Több rovásírással kapcsolatos olvasmányom után 
Varga Géza az, aki a legszimpatikusabb gondolko-

dásmóddal indult rovásjeleink nyomába. Mielőtt 
leírnám a tapasztalataimat, szeretnék az ő köny-
véből egy viszonylag rövid kivonatot közölni, 
amelyre - Duma András motivációja mellett - a 
dolgozatom épül. 
 
 Anatóliából származó régészeti emlékek jel-
képrendszere alapján az idők kezdetétől (lega-
lább Kr. e. 7000 tájától) a keresztény korszakig 
azonosnak mutatkoznak a vallásos képzetek. A 
jellegzetes szimbolika felbukkan hatti, hurri, su-
mér környezetben, valamint későbbi szkíta, hun, 
avar, obi-ugor tárgyakon, a magyar nemzeti jelké-
peken, sőt az amerikai indiánok jelképei között is. 
Hieroglifikus alapokra épülő, esetenként foneti-
kusnak tűnő jelhasználatuk a tárgyak közötti több 
ezer éves korkülönbség és a nagy földrajzi távol-
ság ellenére is azonos. 
 A világszerte elterjedt mítoszok, amelyek az 
özönvíz (jégkorszakot követő olvadás) után fellépő 
kultúrhősök tetteit sorolják föl, arról tanúskodnak, 
hogy már Kr. e. 12000 táján az emberiség külön-
böző csoportjait jelentős kulturális örökség fűzte 
össze. 
 Különböző (esetleg egymástól nagyon távol 
eső) írásrendszerek között felfedezhető hasonlósá-
gok oka elsősorban a (matematikailag is alátá-
masztható) rokonság lehet, amely a legősibb val-
lásos hiedelmek rendkívüli elterjedtségével ma-
gyarázható. Az antik írásjelek többsége ugyanis 
őskőkorszaki mítoszokhoz kötődő szimbólumokból 
keletkezett. 
 Ezek az ősi mítoszok a székely rovásjelek 
szimbolikájában tisztán, sőt a legtisztábban je-
lentkeznek. Képviláguk rendszert alkot, s ez ro-
vásírásunk igen régi keletkezését bizonyítja. A 
székely írás páratlan lehetőséget kínál e vallásos 
jellegű kezdetek megértésére és bemutatására. 
Nem puszta véletlen, hogy a székely írásjelek se-
gítségével megérthető az ősi jelek értelme. 
 Azt gondoljuk, hogy e korai időpontban az 
egyes jelek elsősorban vallásos szimbólumok le-
hettek, amelyek a Föld közepe, az eget tartó fa, a 
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teremtés és az őstisztelet élményéhez kötődtek. A 
kőkor mítoszában élő ember számára életfontos-
ságú összefüggéseket fejeztek ki. Rótt betűink a 
teremtett világot és részeit ábrázolják. Jelformái 
egy kőkorszaki világmodell felülnézeti és szembe-
nézeti változataiból, meg a világmodellt alkotó 
szimbólumokból alakultak ki. Az egyezményes, 
mágikus jelek minden ősnépnél közösek voltak, s 
az írás története nem más, mint e közös ősábécé 
változatainak kialakulása egyes népek körében. A 
magyar nyelv e csodálatos mitológia szóbeli 
illusztrációja. 
 
 Most pedig jöjjenek az én gondolataim. Kí-
váncsi voltam arra, hogy ha itthon előveszek egy 
(bármilyen) hímzést, azt is el lehet-e olvasni. Biz-
tosan hasonló következtetésekre jutok akkor is, ha 
nem azt a mintát választom, amit mindjárt be is 
mutatok, de azért első nekifutásra nagyon sokat 
jelentett a véletlenszerűen(?) szerencsés mintavá-
lasztás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kiválasztottam egy keresztszemes mintát. 
Ahogy jobban megnéztem, feltűntek azok a for-
mák (ábrák és rovásjelek), amelyekről már a fent 
említett könyvekben olvastam. A rovásjelek tény-
leg első pillanatra, egyből kivehetők, de ezt akár 
tulajdoníthatnánk annak is, hogy például a ke-
resztszemes hímzéseknél bizonyos kisebb minták 
(szár, kereszt), esetleg sorminták a hímzés anya-
gának négyzethálós szerkezete miatt adják magu-

kat. Ez lehet az oka annak is, hogy vannak a 
hímzésben alapmotívumok, melyek a legválto-
zatosabb formában az egymástól viszonylag távo-
labb eső területeken is megjelennek. Másik oka 
lehet, amit Varga Géza is boncolgat, a genetikus 
kapcsolat (a Kárpát-medencében ez természetes) 
és esetleg a múltból (kőkorból) hozott azonos val-
lásos jellegű szimbólumkészlet. 
 Legelőször próbáltam a teljes mintát egysé-
gekre felosztani; összetartozó részeket, és egyben 
a rovásjelek által képviselt jelentésnél mélyebb 
értelmezéseket felfedezni. 
 
 Az első (I.) egység: 
 
 
 
 
 
 
 
 A következő rovásjelek szerepelnek az első 
egység (I.) első mintáján (1.), a székely ábécé (ld. 
55. old.) és az én értelmezésem szerint:  
 
 f   ü 
 Föld üdő/idő 
 
 
 n   ek 
 nagy kebel 
 
 Megfejtésem: ,,nagy idejében a Földnek. Ha 
a -ban, -ben ragot (gyököt?) keressük, egyből 
megtaláljuk a rovásjelek (hieroglifák?) elhelyez-
kedését vizsgálva. Az „idő ” jelének belsejében, 
„kebel”-ében helyezkedik el ugyanis a „Föld” je-
le. Ez a minta (1.) ismétlődve sormintát alkot kö-
zéjük ékelődve egy másik mintával (2.). Ez utóbbi 
nehézséget okozott; nem tudom, hogy jelként vagy 
ligatúraként kell-e foglalkozni vele. Ligatúraként 
a „sarok” jelét fedezem fel benne négyszer, két-
szer pedig a „szár” jelét, de az értelmességre 
összpontosítva, inkább az „Atya” jelének gondo-
lom. Ebben az esetben egy jel alkotja a mintát 
(2.). Azt is a lehetőségek közé kell venni, hogy a 
hímzés egyben díszítés is; ezért nem kell, hogy a 
hím mindig pontosan egyezzen rovásírásos meg-
felelőjével. 
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 Az első minta (1.) két „Atya” jel (2.) között 
egy (csonka) rombuszban, „kebel”-ben helyezke-
dik el, és ezek alapján a hímzés első (I.) egységét 
lehet úgy értelmezni, hogy    „az Atya„az Atya„az Atya„az Atya kebelében el kebelében el kebelében el kebelében el----

helyezkedhelyezkedhelyezkedhelyezkedõõõõ Föld nagy idejében” Föld nagy idejében” Föld nagy idejében” Föld nagy idejében”. . . . Analógiás gon-
dolkodással ez egy egyre szűkülő világképet je-
lent. Megfigyelhetjük majd a későbbiek során, 
hogy bizonyos jelentések a különböző egységek-
ben újra előjönnek. Véleményem szerint ezeket a 
mintákat nem lehet úgy felfogni és értelmezni, 
ahogy azt a „modern” nyelvünk, írásunk adja. 
Képjelírásról van szó, amely sokkal sűrítettebb in-
formációt hordoz annál, mint amit egy-egy ember 
megragadhat belőle. Ha a mintákra nézünk, értel-
met és összefüggéseket találunk benne, egy több-
dimenziós kép bontakozik ki előttünk. Hangjelölő 
betűírásunkkal nem tudjuk visszaadni azt a rész-
letes képet, ami a képjelek értelmezése során 
elénk tárul. Az irodalomban keresgélve a leírás és 
a regény az a műfaj, amivel próbálkozhatunk, de 
ez is oldalakat tenne ki egy-egy képjel helyigé-
nyével ellentétben. Egyetlen kapaszkodónk gon-
dolkodásunk, amely még régi írásrendszerünkhöz 
hasonlóan működik. 
 Az első (1.) mintához visszatérve nem emlí-
tettem még a négy darab kicsi rombuszt, amelyek 
közül kettő a „Föld” jelének felel meg, kettő pe-
dig a „kebel”-nek. Ezt így külön értelmezni nem 
tudom (esetleg a négy égtájat szimbolizálja), lehet, 
hogy nem is kell, egyszerűen hozzátartozik a már 
értelmezni vélt mintához (1.). 
 A második egység (II.) két egyszerűbbnek tű-
nő mintából (3., 4.) áll: 
 
 
 
 

 Az alábbi rovásjelek szerepelnek a második 
egység első (3.) mintájában: 
 
 m ek 
 magas kebel 
 

A két jelen kívül felismerhető még a „nagy” 
és a „nyugat” jele, ha nem teszünk különbséget az 
ív és a megtört vonal között. Felfedezhetjük még a 
„tengely” jelét is. Mivel ilyen részletekben már 
nincs értelme összefüggéseket megfogalmazni és 
magyarázni (hiszen képírásról van szó), ezért csak 
a két jól kivehető jellel foglalkozom. 

 A második egység (II.) második mintája (4.) 
még összetettebb az előbbinél. Talán azért, mert 
az Atyát szimbolizálja? Értelmezve én ezt a mintát 
az „Atya” jelének vettem, de fontosnak tartom 
megemlíteni, hogy ha Varga Géza 42 jelből álló 
ábécéjét veszem alapul, akkor az abban szereplő 
42 jelből 29 valamilyen formában megtalálható az 
„Atya” jelében. Vagyis a rovásábécé jelei között 
van egy, amely majdnem (70%-ban!) az összes 
többi jelet is magában foglalja. Ennek a jelnek a 
jelentése pedig éppen „Atya”. A legérdekesebb 
ezek közül az, hogy az „Atya” jele az „Anya” négy 
darab jeléből épül föl. A 70% egész magas arány 
ahhoz, hogy itt véletlen egyezésekről legyen szó. 
„Nincsen véletlen, csak fel nem ismert szükség-
szerűség” - mondja Kiszely István professzor úr. 
Az egyezés lehet több is, más szem megláthat 
olyat, amit én nem vettem észre. A fennmaradó 
30%-os „hiány” esetleg adódhat abból is, hogy    az 
alapul vett ábécé nem tökéletes vagy teljes. 
 A második (II.) egység - ami egyébként el-
választó szerepet tölt be - megfejtése szerintem 
ugyanaz, mint az első egységé, csak sokkal egy-
szerűbb, letisztultabb formában jelenik meg. 
 A harmadik egység (III.): 
 
 
 
 
 
 MAG 
 
 
 
 
 Kívülről befelé haladva az első (5.) minta egy 
ligatúra, amely a következő rovásjelekből áll: 
 
   us g 
 isten∗ ág, ég 
 
 

 s 
 sarok 
 

                                                 
∗ Az itt megadott jel Varga Géza táblázatában ugyan nem 
szerepel, de ismerjük jelentését, ami „isten”. Megjelenik a 
sumer és hettita írásjelekben, továbbá sámándobokon, mon-
góliai sziklarajzokon és például az énlakai templom rovás-
feliratában. 
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 A második minta (6.) folyóvizet (égi folyót is) 
jelöl, analógiáját az egész világon megtaláljuk. 
 A harmadik (7.) minta rendkívül hasonlít az 
első egységben (I.) található mintához (1.). Felé-
pítése szinte teljesen ugyanaz. Szerintem az Atya 
által körülölelt Földet jelképezi, annak négy ég-
tájával együtt. Az értelmezés, mivel képírásról és 
emiatt sűrített jelentéstartalomról van szó, min-
denképpen rugalmasságot igényel. 
 (Varga Géza szerint a rovásjeleink alapjául 
szolgáló vallásos jellegű szimbólumkészlet legva-
lószínűbb forrása az égei-anatóliai-mezopotámiai 
térség. Ide mutat az „f” rovásbetű (Föld-képjel) 
is. Ha jól megfigyeljük, feltűnően hasonlít az Ara-
rát körüli Éden térképére.) 
 A harmadik egység ( ( ( (III.III.III.III.)))) olvasata:    „Isten égi „Isten égi „Isten égi „Isten égi 

folyójának (a Tejútnafolyójának (a Tejútnafolyójának (a Tejútnafolyójának (a Tejútnak) a sarkában a Föld”k) a sarkában a Föld”k) a sarkában a Föld”k) a sarkában a Föld”.... 
 Ha ránézünk a hímzésre, tényleg olvasni le-
het: 
 

Atya (Isten) kebelében 
Föld nagy idejében 

fekszik 
Isten égi folyójának sarkában a Föld. 

 
 A sorok/mintaegységek olvasata tulajdonkép-
pen megegyezik népmeséink „Hol volt, hol nem 
volt...” kezdésével. 
 Érdekes, hogy a hímzésminta elnevezése: 
„vízfolyásos, varrott tányéros”. A tányért tényleg 
fel lehet fedezni a harmadik (III.) egységben, amit 
én a Földdel és annak négy égtájával azonosí-
tottam. Annak, hogy itt a tányér szögletes és nem 
kerek, mint a valóságban, szerintem nincsen je-
lentősége; a keresztszemes hímzések, de a nép-
művészet más irányzataiban is az ív és a megtört 
egyenes egymást felválthatja a technika alkalma-
zásának megkönnyítése érdekében. Arra, hogy a 
tányér és a Föld miként kapcsolódhat össze, sze-
rintem egyszerű a magyarázat: minden gömb lát-
ványa lapos. 
 A dolgozatomban vannak bizonytalan pontok, 
de úgy érzem nem tévedek, ha kijelentem, hogy az 
általam vizsgált hímzés egy világképet tár elénk, 
valahonnan nagyon régről, és amely rovásírásunk 
segítségével tényleg értelmezhető. Nem érzem azt, 
hogy a mintákat a gondolataimhoz igazítottam vol-
na, hiszen tejesen amatőr módon fogtam neki; a 
minták vezettek, OLVASTATTÁK MAGUKAT. 

Ha nem lenne a hímzéseknek mélyebb monda-
nivalója, akkor is fel lehetne bennük fedezni ro-
vásjeleket (geometriai formákat) már csak a mate-
matika törvényszerűségeiből adódóan is, de ilyen 
összefüggéseket kiolvasni lehetetlenség lenne. 
Nem kell beleerőltetni, adódik magától. Hason-
lóan működik ahhoz, amikor valaki népmeséinket 
próbálja asztrálmítoszi∗ keretek között értelmezni. 
Már tudja előre, hogy milyen szereplőnek, minő-
ségnek kell megjelennie, és tényleg megjelenik. 
Ha ez ilyen nagy kiterjedésű (4-es, 7-es, 12-es) és 
bonyolult összefüggésekkel rendelkező rendsze-
rekkel összevethető (szinte teljes pontossággal), 
ott valaminek lennie kell. A hímzéseinken és a 
népi rítus más eszközein megjelenő jelképek ön-
magukban is bonyolultak, de tökéletesek, nem be-
szélve több jelkép együtteséről. Olyan tökéletes 
rendszer tárul elénk, amelynek megalkotását el-
képzelni sem tudjuk, ugyanakkor véletlen kiala-
kulása is lehetetlen. Olyan, mintha készen kaptuk 
volna. 
 Érdekes ezek után tanulmányozni más hím-
zésmintákat (nemcsak keresztszemeseket) is pl. a 
Kárpát-medence területéről. Ezek összevetése 
után megállapíthatjuk, hogy tulajdonképpen pár 
alapmotívum alkotja a magyar mintakincs gerin-
cét, amelyek a legváltozatosabb formákban ölte-
nek testet és jelennek meg úgy a legtisztább (pl. 
moldvai) minták világában, mint a legdíszesebb 
(pl. matyó) mintakincsben és szinte ugyanabban 
az összefüggésrendszerben! 
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