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Gyárfás Ágnes - Záhonyi András - Bubcsó Gábor 
 

Gerberga apátnõ rovásfeliratos ereklyetartó ládikája a X. századból 
 

 Egy félbemaradt őstörténeti kutatás elvarrat-
lan szálára bukkantunk, s szeretnénk befejezni a 
magyar múlt megbecsülése okán. 
 Az általunk igen nagyra tartott Fehér Mátyás 
Jenő fedezte fel ezt a ládikát és felesége kis alakú 
periodikájában a Magyar Őskutatásban hírt adott 
róla; közöljük írását, melyből az is kiderül, hogy a 
ládika feliratát és történetét elemző tanulmányt 
fog közölni a jeles történész felesége Fehérné 
Walter Anna írástörténeti monográfiájának harma-
dik kötetében. Walter Anna nem fejezte be írás-
történetét, csak két kötetet tett közzé, s ki tudja, 
hová lett a harmadik kötet kézirata, amely az 
ereklyés ládika leírását is tartalmazta.1 
 Fehér Mátyás Jenő HROSVITA apátnő köny-
vében olvasott a ládikáról. HROSVITA apáca volt 
Gerberga neveltje és tanítványa. Hrosvita köny-
veiben magyar vonatkozású feljegyzéseket is talált 
Fehér Mátyás Jenő. Mivel írásának nyoma veszett, 
ránk vár a feladat, hogy újra belepillantsunk a lá-
dikába, amely felkeltette a nagyhírű XX. századi 
történész érdeklődését. 
 A kutatást elindítottuk, a jövőben leírjuk 
eredményeinket, ha Isten életünket megtartja. 
 Gosztonyi János Párisban azonnal odafigyelt 
és a felirat kapcsán egy rovásírás-kutató tudo-
mánytörténetet írt le. Ezt közöljük. 
 Mi úgy látjuk, hogy a ládika sorsa mellett a 
történeti rovásemlékek felé tereljük a figyelmet. 
Kódexeinkben is láttam rótt szöveget. Bútorokon 
is található, de rá se figyelünk, pedig gyűjteni kel-
lene és mihamarabb. 
 

 
 

Hrosvita apátnõ 

                                                 
1
 Fehérné Walter Anna: Magyar Őskutatás. 1977. II. 4-5. 

sz. Periodika 33-35. old. 
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Olvassunk együtt régi rovásbetûs szövegeket 
 
 A rovásírás még nagyszüleink idejében is a 
magyarság körében ismert írásmód volt. Sajnos, az 
ötvenes évek után 30-40 évig nem művelték s na-
cionalizmus ürügyén a nemzettudatból is igyekez-
tek kitörölni. Ma élő kutatók sokat tettek a rovás-
írás életre keltéséért, s nem dolgoztak hiába. Sok 
falu és város „kapujában” rovásbetűvel is leírták 
a helység nevét, sőt utcákat, tereket is rovással 
nevesítettek. A gyermekeknek versenyeket ren-
deznek, Friedrich Klára és Szakács Gábor rovás-
iskolát közöltek a Honlevél lapjain (MVSZ), 
Sólyom Ferenc a MBE felsőoktatásán tanítja a ré-
gi írást, Rumy Tamás pedig harcol az európai 
szabványosításért, ami által polgárjogot nyerhet a 
rovás a többi írásfajta között. Dr. Horváth István 
az ismert érbetegségeket gyógyító feltaláló pro-
fesszor színes, érzékletes tankönyvet írt kitűnő 
módszertannal. Minden korosztály megtanulhatja 
belőle a rovásírást. 
 Lapunk az Ősi Gyökér az elhunyt magyar 
íráskutató F o r r a i  S á n d o r  hagyományát is 
ápolja, ezért a régi rovás feliratokat az őskutatás 
szolgálatába állítja. Szeretnénk, ha a rovásírás he-
lyet kapna történeti emlékeink között, méghozzá 
nem csak mint írásforma, hanem mint elolvasott 
és tartalmilag értékelt dokumentum. 
 Tudjuk, hogy olvasóink jártasak az őstörténet 
csapásain, ezért munkatársi kapcsolat is kialakult 
már az évek folyamán. 
 Most leközlünk egy pár írásos táblázatot For-
rai Sándor könyvéből2 s arra kérjük olvasóinkat, 
keressenek régi írásokat, s kíséreljék meg az elol-
vasást. Gerberga apátnő ereklyetartó ládikájának 
olvasásával kezdjék, melyet most közkinccsé te-
szünk. 
 Mi is megkíséreltük az olvasását Dr. Záhonyi 
Andrással Forrai Sándor betűkészlete alapján, s 
megállapítottuk, hogy 

                                                 
2 Az írás bölcsője és a magyar rovásírás. Petőfi Sándor Mű-
velődési Központ. Gödöllő. 1988. 
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–  a felirat egy bővített mondat, mely kétszer 
 ismétlődik 
–  a betűk vegyes eredetűek 

türk, szibériai, orchoni  u,  k, G 
eredeti magyar  d, t,  v,  c, cs,  sz 
minden rótt és mezopotámiai írásban egy-
forma  sz, asz 
Egyiptomból származók ótörök  i, u, j, l,  a 

Révai Miklós Tabula II. Türk betűje  N, Ny 
Egyiptomból származó hettita, hurrita  k,    

 s,  r 
türk  éR 
mezopotámiai Nap L 13  
általános  szövegelválasztó 
 

 
 

Gerberga apátnõ, Árpád dédunokája ládikája Ganderscheimben 
 

 
Gerberga ereklyeládikójának rovásfelirata. Magyar Õskutatás 1977. II. évfolyam 32-33. old. 

 
 

Írásjel Latin betûs átírás Forrás 
 

 T "e, i, ä, ö, ü előtt v. után" Türk, Szibériai, Orchon (89. old.) 
 

 U Révai Miklós Tabula II. (110. old.) 
 

 D, T Eredeti magyar (84. old.) 
 

 Sz Minden rovásemlékben 
 

 
I, Ü, J, L Egyiptomból származó Ótörök (84. old.) 

 

 
K, G "e, i, ä, ö, ü előtt v. után" Türk, Szibériai, Orchon (89. old.) 

 

 
Ü, 
D 

Révai Miklós Tabula II. (110. old.) 
Türk (88. old.) 

 

 
N, N9  
(TS?) 

Nikolsburgi ábc (107. old.)  
Révai Miklós TS (110. old.) 

 

 
a Egyiptomból származó (84. old.) 
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 K Egyiptomból származó hettita (84. old.) 
 

 v Eredeti magyar (84. old.) 
 

 C, Cs Eredeti magyar (84. old.) 
 

 R Egyiptomból származó hettita (84. old.) 
 

 éR Türk (88. old.) 
 

 Nap Mezopotámiai (L 13) 
 

 S 
Egyiptomból származó hurrita, hettita (84. old.) Forrai 
Sándor i.m. oldalszámai 

 
 Leírjuk olvasatunkat, azzal a fenntartással, 
hogy lehet javítani. Szerintünk a magyar írás el-
olvasása nem egy szűk kutatói kör ügye, hanem a 
nemzeté. 
 Gondolják el, hogy Gerberga apátnő Árpád 
dédunokája volt. Németországban egy női kolostor 
fejedelemasszonya lett. Ő művelte ki íróvá HROS-
VITA apácát, aki a keresztény világ első női tör-
ténésze és szépírója volt. Így Gerberga apátnő az 
első női keresztény mester, aki tanítványokat ne-
velt tudással és módszertannal. 

 A szöveg, ami kétszer ismétlődik így hangzik 
szerintünk: 
 

TUDSZITÜNG NAPASSZINT 
SZERETI ÉRSZIK NAPODIG 

 

 Kérem, kíséreljék meg az elolvasását. Legye-
nek az Ősi Gyökér rovástörténeti rovatának mun-
katársai. 
 
 

 
 

Gerberga apátnõ, Árpád dédunokájának rovásírásos ládikája Gandersheimben3  

 

Írta: Fehér Mátyás Jenõ4 
 

34A magyar ÁRPÁD, a besenyő SUR REX és a 
bajor ARNULF ük- illetve dédunokája a híres 
HROSITA verselő apácának krónikájában oly so-
kat szereplő GERBERGA apátnő kapott Magyar-
országról egy szép, elefántcsont faragású ereklyés 
ládikót, amikor a Lech-mezei csata után GÉZA 
nagyfejedelem követei Quedlinburgban jártak. A 
történelmi háttér ma már tisztán kirajzolódik 
előttünk. OTTÓ császár udvarában megjelent 
szinte egész Európa mindén fejedelme. Ez volt az 

                                                 
3
 Gandersheim (NSZK) apátsága 856-81 között épült. Ro-

mán stílusú temploma 1170 körül készült el. Kastélyát a 
XVI. sz. első felében a városházát a második felében emel-
ték. (Művészeti Lex. Szerk.: Zádor Anna – Genthon István 
Akad. K. 1966. 
4 Magyar Őskutatás i.m. (1977) 

első európai közösség, ahol az új államok kibon-
takoztak. 

Az ereklyeládikót a Gandersheimben élő 
apátnő szívesen fogadta és kimutatta magyar és 
besenyő ősei iránti szeretetét azzal is, hogy a  
Lech-mezei vereségről szóló költemény-részletet 
eltávolította HROSITA krónikájából. A kitépett 
szöveg ma is létezik, de nem a müncheni kódex 
kötésében, hanem a wolfensbütheli levéltárban. 
Az ereklyés ládikóban egy ismeretlen szentnek 
csontdarabkája volt, belecsavarva egy "Emese ná-
sza" jelenetet ábrázoló szövetdarabkába. Ez az 
"Emese álma" ugyanaz, mint a nagyszentmiklósi 
kincsek egyik korsójának a képe! 

Ami jelen sorainkban leginkább érdekel, a 
ládikó aljára felrótt b e s e n y ő  r o v á s í r á s .  
A mellékelt képet restaurálás alkalmával fényké-
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pezték le, ahol csak a 45 fokra letompított ládikó-
fenék felirata szerepel. A szöveg folyamatosságát 
középen mindnégy oldalon csillagjel bontja meg 
és egy és ugyanazon tartalmú köszöntést küld a 
ládikó belsejébe rejtett Szent ereklyéhez. 

Bővebb részleteket az "É k í r á s t ó l  a  
r o v á s í r á s i g " III. kötetében hozunk, pontos 
történelmi adatokkal. 
 
 
 

 
 

Bad Gandersheim Marktplatz (Internet) 
 
 
 Fehér Mátyás Jenő felfedezésére Ausztráli-
ában reagált a Magyar Múlt c. folyóirat és lekö-
zölte Gosztonyi Kálmán Parisban élő nyelvész 

hozzászólását. Írása tudománytörténeti összegzés is, 
ezért két oldalt közlünk a folyóiratból. 

 
 
 

Egy X. századbeli, Ó-magyar nyelvû rovás-felirat 
Dr. Gosztonyi Kálmán - Párizs 19865 

 
5Az ősi magyar rovás-írás, nevezetesen a 

székely-magyar rovás, valójában. Egy "hun-szkíta" 
múltú írásnak tekinthető. Középkorbeli emlékei is 
előkerültek, sőt árpádházbeliek, Sebestyén Gyula, 
a Magyar Tudományos Akadémia néhai rovás-
szakértőjének nézete szerint. 

A XVI. századtól fogva a rovásemlékeket 
rendszeresen gyűjtő forrásművek íróinak sora 
"hun-szkíta" /vagy hasonló/ elnevezéssel szól ró-
luk. Így Telegdi János 1598-ban az ismert "Rudi-
menta priscae Hunnorum linguae" című fejtege-
tésében, "scytha" ábécéről írva kísérő levelében 
is. Telegdi, rovásos szövegben a Miatyánkot és a 
Hiszekegyet is hagyta ránk, így leírva. Bél Mátyás 
utóbb 1715-ben, a "De vetera litteratura hunno-
scythica" című műve mellett körlevelet küldött 

                                                 
5 Badiny Jós Ferenc ránk örökített hagyatékából 

Berlinből a magyar tudományos helyekre... M. A. 
Marsigli hadimérnök, tudós íráskutató és gyűjtő, 
1726-ban Bologna-ban, az Egyetemre hagyott 
rovásos Öröknaptár elején írja olaszul, többek 
között: "Raccolta della lingua delli Sciti /szkí-
ták/... majd tovább: "akik Siculia /Székelyföld/ 
lakói"... Az olasz Bonfini és Thuróczi, a XV. 
századbeli történetírók, a magyar nyelvet szintén 
„szkíta nyelvnek” nevezik, a korábbi árpádházi 
krónikák nyomában, szinte sorozatosan... (Úgy-
mint a bizánci, egykorú Priskos Rhetor is a hunok 
verseit/nyelvét). Marsigli őmaga a székely Örök-
naptárt a XI. századból, a keresztény hitre térés 
korából fennmaradónak írja. 

Feltűnő az, hogy a náluknál jóval közelebbi 
tanúskodók, a szkíta gyűjtőnév mellett, még ma-
gyarnak sem, de finn-ugor jellegűnek, vagy ó-
töröknek még holmi célzással sem tüntetik fel a 
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magyar nyelvet... / fennica? – turcica? /... A régi 
magyarok nyílván tudták, hogy milyen nyelven 
beszélnek! 

A görögösen szkíta, helyesebben "szaka" el-
nevezés az ókori, az Uralon inneni többágú népet 
jelentette – gyűjtőnéven, amely Ázsiában is ter-
jeszkedett. 

Csak néhány alaptalan és gyér szómagyará-
zattal minősíthették újabb nyelvészek tévesen 
"iráninak" ezt a gyéren ó-iránival is keveredett 
nép-/családot/. A kora-középkorban helyben meg-
jelenő gótokat csak nagyritkán nevezték kor-
társaik, földrajzi értelemben, szintén /?/ "szkí-
táknak". 

Ókori szerzők / Diodor, Strabo /, a szkítákat 
Chaldea (Mesopotámia) – "legrégibb urainak" ne-
vezték... Berossos, chaldeai pap, művében – 
/Richter, Leipzig, 1925/ – Kr.e. 260 táján, a szkí-
táknak kortársa, megjegyzi róluk, feltűnően; 
"nagyon kedvelték a történetírást és egész köny-
veket írtak fejedelmeikről és tetteikről". Ennek 
ma már persze nyoma sincs, az anyag pusztulása 
és a háborús dúlások folytán, sajnos. Az ó-török, 
orkhoni, írásemlék a VIII. századból nem te-
kinthető – régebbisége folytán – a későbbi korból 
felfedezett magyar rovásemlékek és a bennük lát-
ható írásrendszer alapjának. Az ó-török jelek rész-
ben egyeznek vele és többjének jelentése eltérő. A 
magyar rovásoknak egy közelebbi mását láthatnók 
bennük esetleg, nem pedig a mintáit. A kettejük 
eredete mutatkozik közösnek, ebben van az oka a 
részleges egyezésnek… Ókorbeli, közelkeleti, 
akár föníciai, régebbről véve, akár /hittita, hurrita/ 
a szumér ékírásig visszanyúló, – még az ó-török 
jelírás is. 
NB.: Nyelvi vonatkozásban is éppen a "kölcsön-
szavak" önkényes erőltetése, úgymint például az 
ó-szlávban a közös szavaknak földrajzi-helybeli, 
de régebbi – szkíta eredete, – sok magyar szó 
mellett, amelyek aligha "szláv" kölcsönszavak, – 
feltűnik! 

A közelmúltban, Sebestyén Gyula után szá-
mosan, úgymint Németh Gyula, a hírneves tur-
kológus, továbbá Mészáros Gyula, – a rovás-fejtők 
mint Debreczenyi Miklós és Pataky László – vala-
mint a nikolsburgi rovás felől Jakubovich Emil, 
különösen Szakonyi István Vajk, Andrássy Kurta 
János és még sokan mások szakszerűen működtek 
bő eredménnyel a rovás-tudományban... Fischer 

Antal Károly pedig, már a múlt század végén, 
másfajta írásrendszerekkel való összehasonlító 
táblázatot is szerkesztett. 

Külön említjük meg Forrai Sándornak, a ro-
vásjeleknek a gyorsírással egyeztető munkásságát. 
Forrai egyik francia nyelvű tanulmányát elküldte 
nekem Párizsba. Közzététele, sajnos a mai hely-
zetben eddig még nem sikerült. 

Egy értékes összehasonlító gyűjtő művet tett 
közzé, 1977-ben Buenos Airesben, Fehérné Wal-
ter Anna, a váratlanul elhunyt Fehér Mátyás Jenő, 
történetíró kollégánk felesége; amint írja a férje és 
Csallány Dezső műveinek alapján. Sajnos nemré-
gen Csallány Dezső múzeumi igazgató is elhunyt, 
az elismert rovásfeliratokkal foglalkozó tudós. Fe-
hérné munkája, két kötetben bő és részletes szak-
szerűséggel, egy páratlan, rovás-emlékeket ma-
gyar nyelven írt, sorbagyűjtő "lexikonnak" is be-
illik, nagyszámú és változatos ábrákkal és facsi-
milével gazdagítva. Műve: Az ékírástól a rovásírá-
sig fejlődésével foglalkozik és címe: "A sumér ék-
írástól a magyar rovásírásig" – két kötetben, Bue-
nos Aires-i kiadásban. A rovásírás történetének 
fentebb idézett számos adata is annak tartozéka. 
(A harmadik kötete, Fehér Mátyás elhalálozása 
miatt, eddig még nem jelenhetett meg.). 

A "Magyar Őskutatás" című folyóirat, 1977/4-
5. számában, a rovás rovatban, Fehér M. Jenő 
szerkesztésében, Fehér W. Anna a 28, 31-32. ol-
dalon közölte, Gosztony Kálmán nyelvésztanárnak 
tanulmányából a 13 székely-magyar ismert rovás-
jel egyezését a szumér ékírásjelekkel. Dr. Zakar 
András, az ókori nyelvek és történelem kutatója 
Budapesten, szintén ismertette Gosztony Kálmán 
fenti kimutatását. (Szumér és Akkad ékjelekről, 
R. Labat nyomán, Garfield, USA 1970., 34. ol-
dal.) Ugyancsak közölte, Badiny Jós Ferenc, a 
"Káldeátol Ister-gamig" című könyvének II. köte-
tében a l84. oldalon és a hátsó fedőlapon is, "Az 
ékírástól – a rovásírásig" című táblázatban. 

Egy rendkívüli és igen régi rovásemlék a 
közel-múltban vált ismeretessé. Fehér M. Jenő, a 
"Magyar Őskutatás" című szemléjében – Buenos 
Aires, 1977. a 4-5 szám, 33-34 oldalán. Közölte, 
Gerberga apátnő ereklye-ládikájának egy, X. szá-
zadbeli, ó-magyar-nyelvű, de előzetesen besenyő-
nek vélt – rovásfeliratát. Ennek történetét a kora-
beli Hroswitha apáca-írónő művéből ismerjük. Az 
elefántcsont ládikán ugyanaz a rovás-felirat két-
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szer is látható, két egymás fölötti oldalon. A szö-
veg megbízható olvasata, ismételt ellenpróba, he-
lyesbítés és megfelelő átírás árán itt, úgy alakját, 
mind tartalmát tekintve úgy látszik: sikerült. A je-
lek változatait mérlegelni, őket azonosítani kellett, 

ódon nyelvezetben. A rövid szöveg vallásos, és 
irodalmi, valamint költői tömörségben ékeskedik. 
A legrégibb magyar írásemléknek és irodalmi em-
léknek mutatkozik ez a felirat, megelőzve évszáza-
dokkal a „Halotti Beszédet” is. 

 

 
 

59. Révai Miklós régi ABC-i 1803-ból. (Sebestyén Gyula: A magyar rovásírás hiteles emlékei, 128. o.) 
(Fotó: Göbölyös) 

Forrai Sándor i. mûvébõl 
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27. Az egyiptomi mássalhangzós csoportjelek és más, több ezeréves elemek a székely-magyar rovásírásban. 
(A szerzõ összeállítása) Vancsura Rita rajza. 

Forrai Sándor i. mûvébõl 
 

 
 

628. A magyar rovásírás egységes jelrendszerének levezetése az   = SZ jelbõl  

és annak hajlított alakjából az   = N jelébõl. 
(A szerzõ összeállítása) Vass Nóra rajza 

Forrai Sándor i. mûvébõl 
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30. A türk rovásjelek levezetése az   = SZ jelbõl és hajlított alakjából az  = N jelébõl. 
(A szerzõ összeállítása) Vass Nóra rajza 

Forrai Sándor i. mûvébõl 
 
 

 
 

Bad Gandersheim - Roswitha von Gandersheim mit dem Kaiser (Internet) 


