
                 Nézetem   a  rovásírásról

  äeretem a rovásírást,  és  a rovás-betűk is jobban tetđenek, mint a 
latin betűk. Két oka volt annak, hoq awwira belemerültem a 
rovásírásba, hoq új betűket alkalmazva rovás-betűkéđleteket kéđítsek. 
Az eqik ok, az önazonosság megwilvánulásának igéwe, a másik ok, 
üzenni a világnak oyasmit, amiről ez az írás is đól. 

  A rovás-abc betűi alakilag hasonlóak más nemzeti írások 
betűihez. Főleg a germán runákhoz. A betűk hangtani jelentése 
viđont jelentősen eltér. Az alaki hasonlóság érvként đolgálhat 
azoknak, akik más népek írásaiban keresik az ősmaqar írás 
qökereit, netán annak rokonságát. A hangtani különbségek uqanakkor 
a rovásírás eqedisége mellett đólnak. Ez a felfogást ođtom én is. 
Ehhez azonban nem kell elvakult ,,maqaristának” lenni. Nem eq 
nemzet ősi írása eqedi jellegekkel rendelkezik. A rovásírás 
eqedisége tehát nem eqedi. Bizowos đempontból viđont az, és ezzel 
foglalkoznom kell itt.

  A welvek kialakulásának mikéntjéről felfogásom lassan, magától 
alakult ki, azt nem tanultam. E felfogásom đerint a welv magas đintű 
kommunikációt lehetővé tevő kódrenđer. A közlés tartalmát hanggal, 
jelwelvel vaq és írással lehet kódolni úq, hoq a közlés célđeméye 
– a kód ismeretében – a közlés tartalmát megfejtheti, értelmezheti. 
Az első lépést a nyelv kialakulása felé a hangok általi 
kommunikáció fejlődése jelentette. A beđélt welv mellett alakulni a 
geđtikulációra épülő jelwelv (ez alatt nem a hivatalos jelwevet 
értem). Ez vezethetett el az írás kialakulásához úq, hoq nem a 
levegőbe ,,rajzolták” mutogatás formájában a fogalmat kifejező jelet, 
hanem talajra, fára, kőre. Ezt az írást idővel – logikusan – az 
alfabetikus írás követte.  Úq tűnik, a rovásírás eqđerre hordozza 
mind az ősi, mint az alfabetikus írás jeqeit. Erre utalnak az un. 
bogárjelek, vaq az eqes betűk eqedi jelentései. Iyenek pl: C=cél, 
F=Föld,  Q=eq Isten, I= Isten, Y=yuk, ä=đál, Ü=ül, stb. 
Függetlenül attól, hoq ezek a példák megfeleltek-e a több mint 
ezer, sőt több ezer éve beđélt maqar welv đabáyainak, nem tudhatom. 
Nem vaqok kutató. Ettől függetlenül a welv kialakulásának 
logikailag levezethető foyamatára nin$ hatással. Legfeljebb a 
betűk feltételezett jelentése lehetett más. Ám ha a betűk jelentései 
eqeznek a kutatók feltételezéseivel, akkor a rovásírás hordozza a 
,đótagoló” és az alfabetikus írás jeqeit eqđerre.  Azt is éđre kell 
venni, hoq a đavak jelentése nem mindig eqđerű dolog, hanem oyan 
fogalmak, ameyek fejlett világnézetre utalnak, Iyen az Isten vaq a 
Föld, amey fogalmaknak a betűként való megjelenítésének nem sok 
értelme van, mivel ezeket még külön le kell írni, az alfabetikus 



írás đabáyai đerint is. Ezt úq tudom maqarázni, hoq feltételezem, 
ezek a fogalmak még az alfabetikus írási mód megjelenése előtt 
meg voltak, és az alfabetikus írás térwerésével az általuk 
jelentett đavak kezdőbetűi lettek.  

Kül- és belföldön úq tudják, hoq a maqar nép honfoglalás útján 
jutott be jelenlegi hazájába, a  Kárpát medencébe.ide, Mindenki a 
mqarságot befogadó Európáról beđél. Tetđik vaq nem, Európa 
jövevéwnépének tartanak,  Európába tolakodó türk horda 
leđármazottainak. Biztos vaqok abban, hoq ez nem a realitások kellő 
nem ismerésére épülő tévhit, hanem tudatos történelemhamisítás, 
politikai célzattal. Ennek az állításnak az elhitetésére találták ki 
a honfoglalás történetét is, amey nem történt soha. Hoq miként írta 
le a történelemköwvem a honfoglalást, nem tudom már, de valami 
hasonló  lehetett ahhoz, amit a Wikipédia wújt az érdeklődőnek, 
ha a honfoglalásról đeretne az érdeklődő többet megtudni. A 
honfoglalás történetének ismertetése ezekkel a đavakkal kezdősik: 

,,Általános értelemben honfoglalásnak nevezzük azt a foyamatot, meynek 
során valamey nép eq kiválađtott területet birtokába veđ, abból a 
célból, hoq ott új hazát alapítson. Ennek megfelelően a maqar 
történelemben honfoglalásnak nevezzük azt a foyamatot, meynek során 
a maqarok a Kárpát-medencét a birtokukba vették.

A naq történelmi időtávlat és a viđowlag kevés írásos forrás miatt 
nehéz pontosan rekonstruálni a honfoglalás menetét és eseméweit.” 

Vajon háw honfoglalás történt a történelemben, hoq a honfoglalásnak 
általános érvéwű definiciója van? Be akartam ütnia google 
keresőjébe ezt a đót, hogy: honfoglalás. Előbb meg kellett néznem, 
a đámítógépemre telepített ,,jómagam” angol-maqar/maqar-angol naqđótárban, 
hoq írják angolul, hoq honfoglalás. Iyen kifejezés nem volt benne, 
íq az Interneten való keresgélést el sem tudtam kezdeni.  Aztán 
gondoltam eqet, beütöttem a keresőbe azt, hoq: honfoglalás Wikipédia, 
majd az oldalt megqítva a maqar welvről átváltottam az angolra.  Ezt 
a címet kaptam: ,,Hungarian Conkvest of the Carpathian Basin”. Vaqis: 
a Kárpát medence maqar meghódítása. A ,,conkvest” đót a đótár 
hódításnak fordította. Be kell látni megközelítésben is, hoq 
honfoglalások nin$enek. Amikor eq nép birtokba veđ eq általa 
kiválađtott területet, azt hódításnak nevezik. 
De akkor miért írnak éđaktól délig, kelettől wugatig maqarokat 
befogadó Európáról? 

Ajánlom olvasásra Grover S Kranz (amerikai antropológus, 1931-2002) 



köwvét, az európai welvek kialakulásáról, ameyben a wers logikát 
követve a maqarok honfoglalásáról ezt írja, az Urali terjeđkedés c. 
fejezetben:

,,Az uráli welveket ma Éđak-Európa és ÁĐia naq réđén, valamint Maqarorđágon 
beđélik. A volt äovjetunión belül most úq néz ki az uráli és az altáji 
nemzeti kisebbségek elođlása, hoq az előbbiek főleg az erdős zónában, az 
utóbbiak pedig a füves puđtákon fiqelhetők meg.  A legtöbb đakember 
đerint az uráli őshaza az Urál heqség térségében volt, ahonnan nevét is 
kapta.  Erről  a  központi  lakóheyről  a  nép  feltehetően  minden  iráwba 
đétterjedt,  hoq  elérje  jelenlegi  elođlását  és  (a  „hivatalos,  akadémiai” 
felfogás  đerint  -  a  fordító  megjeqzése)  Kr.  u.  896-ban  bejutottak 
Maqarorđágra is.

Mindezt több okból is naqon valóđínűtlennek tartom. A központi földrajzi 
elheyezkedés nem bizowítéka eq welv$oport eredeti területének. Elterjedésének 
okát be kell bizowítani, nem lehet feltételezni minden iráwú, automatikus és 
eqenlő terjedését. A 9. đázadban eq éđak-áĐiai törĐ behatolása Közép-
Európába uqan lehetséges, de e törĐ által okozott népesség$ere, vaq még 
inkább welv$ere abban az időben eq Maqarorđághoz hasonló, jól benépesült 
mezőgazdasági vidéken teljesen lehetetlen.  Bármiféle iyen állítást meg 
kellene maqarázni, hoq miként mehetett végbe ez a változás.

Adva  lévén  ezen  ellenvetések,  az  uráli  welvek  elterjedésére  $ak  eq 
lehetséges maqarázat marad, hoq a welv$alád Maqarorđágról ered és innen 
terjedt  el  az  ellenkező iráwba.  Ez  nem  jelent  komoy  problémát,  ha  az 
eredetet és elterjedési idejét a legkorábbi újkőkorra teđđük. Ha mindez 
igaz, akkor ez azt jelenti, hoq az öđđes heyben maradó európai welv közül 
qakorlatilag a maqar a legrégibb.” 

Ebből az idézetből is látható, hoq a maqar welv eqfajta igazolása 
annak, hoq a maqar nép évezredek óta itt él a Kárpát medencében, és 
nem befogadott népe vaqunk Európának. A rovásírásnak még is  naqobb 
a jelentősége ebből a đempontból. Mert amíg a besélt welv ott van, 
ahol éppen beđélik, addig az írás megmaradhat írott emléknek ott 
ahol đületett akkor is, ha már đerzője nem tartózkodik az írásának 
heyén, vaq már nem él. Az írott emlék bizowító ereje tehát nem 
lebe$ülendő. Talán ez (az eqik) ,,bűne” az ősi írásunknak is, 
amiért ewéđetre ítélték Istvánék, német womásra. Erre utal az is, 
Friedrich Klára és Szakács Gábor a rovásírásról đóló köwvüknek 
a ,,Kárpát-medencei birtoklevelünk, a rovásírás” címet adták. 
äeren$ére a rovásírás megmaradt oyannak, amiyennek Istvánék a láda 
méyére süyyeđtették. Éppen azért, mert íq akaratlanul is megkímélték a 
fejlődéstől, íq a lehető legeredetibb formában maradhatott fent. 
Ennek azonban az az ára, hoq a rovásírás eredeti formájában, eredeti 



đabáyai đerint, a mai beđélt maqar welvre nem alkalmazható. Időközben 
uqanis az írott és beđélt welv között jelentős különbség alakult 
ki. Qarapodtak a magánhangzók és a mással hangzók is közül 
többet már nem is hađnálunk.  A bogárjeleket pedig már régóta nem 
hađnálják a rovásírásban. Az a heyzet állt elő, hoq az ősi rovás 
írás (ezt történelmi rovásírásnak nevezem házi hađnálatban) bár 
jelentős információkat hordoz a maqar múltról, a mai maqar welvet 
megfelelően nem tudja leírni. A mai maqar welvre alkalmazható 
rovásírás viđont héttérbe đoríthatja a történelmi rovásírást, 
lehetőséget adva arra, hoq a rovásírást valami új írásnak 
wilvánítsák. Megoldás az lehet, ha a rovásírás đétválađtanánk 
történelmi és modern rovásírásra. De  az előbbi is qakorolva lenne 
sajátos írásként, különleges célra. 

Bármiyen hihetetlenül is hangzik, a rovásírás heyzetén sokat 
javítana, ha đakítana a maqar történelem a honfoglalás mitođával, mert 
ez a rovásírásra is árwékot vet. Eq német welvű oldalon olvastam a 
germán runák és a maqar rovás-betűk alaki hasonlóságáról. E 
hasonlóság maqarázataként feltételezik, hoq az ősmaqarok a 
maqarorđági német telepesektől vették át a runákat, betűként való 
alkalmazásra. Ezt a feltételezést arra alapozta a lap đerzője,  hoq a 
germán runák 400 évvel előzték meg a maqar honfoglalást, tehát 
tőlünk nem vehették át a germánok a rovás-betűkre hasonlító 
runákat, hanem fordítva. Ám a kárpát-medencei írásos emlékek aligha 
támađtják alá ezt a lehetőséget. Ám az attól $ak téw marad, hoq  a 
24 runából 13   (az anglo saxon futhorc runák esetében 14) 
megtalálható a rovásírásban is. Úg tűnik azonban, hoq ez nem 
mindig feltűnő.

Ezen az oldalon érdekes közlés olvasható, az ősi írásunkra 
vonatkozóan:

          http://www.sunnyway.com/runes/origins.html

A kritikus đöveget fordítóval maqar welvre váltottam át és íq 
mentettem le képként:

http://www.sunnyway.com/runes/origins.html


A đöveg đerint a rovásírás Közép-ÁĐiából đármazik (wilván, őseink 
hozták magukkal). Ám a rovás-abc alatt látható eq öđđehasonlítás is, 
ameyen viđont az látható, hoq az Elder Futhark runái alakilag 
közelebb állnak a török runákhoz, mint a maqar. Ebben a heyzetben 
már naqzási hóbortnak đámítana azt állítani, hoq a germán runákat a 
maqarok vették át, tekintve, hoq iyen váddal a török népek még 
inkább vádolhatók lennének. Márpedig a ők soha nem jártak korábban 
a Kárpát-medencében, hoq a német telepesektől a germán runa-jeleket 
átveqék. Eqes európai népeknek lenne tehát đükségük arra, hoq saját 
múltjukat jobban megismerjék aheyett, hoq a mi honfoglalásunkkal 
foglalkoznának. Vajon miyen, a maqaréhoz hasonló távlatú múlttal 
tudnának előállni? Mindent hihetővé lehet tenni érvekkel tenni. 
Csak az állítás célját kell meghatározni.

Európa ,,európai” népei – đlávok, románok és germánok – a Marsról a 
Földre iráwított feqencđállítmáw tagjai voltak, akiket äibériai és a 
skandináv erdőségekbe Đuppoltak, megfođtotva attól a technikai 
lehetőségtől, hoq leendő börtönükből (a gravitáció leqőzésével) 
megđabaduljanak.  Az elkövetkező évđázadok alatt đaparodtak és 
terjeđkedtek. Íq találkoztak a skandináv erdőkből dél felé 
tejeđkedő germánok az éđakra  womuló római légiókkal. 
A germán törĐek  két ezer éve skandináv félđiget déli réđéről 



terjeđkedtek déli iráwban, a wugat-európa felé (nem hódításnak 
nevezik ezt, hanem ,,terjeđkedésnek! meglehet, hoq ez drámaibb 
következméwwel járt azokra a népekre nézve, akik az útjukba esetek, 
mint a maqar ,,hódítás” a Kárpát medencét lakó népesség  đámára. 
Nem meghatározható az a hey, ahonnan a germánok a skandináv 
félszigetre érkeztek, valamikor 2500-3000 évvel ezelőtt. Nem 
valóđínű, hoq áĐiából érkeztek, onnan mi jöttünk, és ott a 
germánokkal nem találkoztunk a krónikák đerint sem. Afrika sem
jöhet számításba, tekintve, hoq valóđínűtlen, hoq négerből és kreol 
đínű emberből fehér bőrű, kék đemű, đőke léw válhat. Ennek 
ellenkezőjét téwekkel kellene bizowítani. A germánok amerikai 
kontinensről való bevándorlásához fejlett hajózási tudomáwra lett 
volna đükség.  A vikingek rendelkeztek uqan iyen ismeretekkel, de 
ezek az ismretek jóval későbbiek ahhoz, hoq erre alapozva 
lehessen Amerikát germán őshazának tekinteni. A további 
lehetőségeket – Auđtrália, Antarktiđ – el kell vetni.
2000 május 22-i dátumozással tették közre a Mars Global Surveyor 
felvételét a Mars Libya Montes nevű területéről. Az erről a 
területről kéđített, MOC Image M02-03051 jelzéssel ellátott 
felvételen eq emberi fej rajzolata látható. Ezeken a linkeken a 
felvétel megnézhető és innen le is tölthető:     
  
        http://www.msss.com/moc_gallery/ab1_m04/jpegmaps/M0305549.jpg
        http://www.msss.com/moc_gallery/ab1_m04/images/M0305549.html
        http://www.thelivingmoon.com/43ancients/02files/Mars_Images_05a.html

A rajzolatot vörös satírozással kiemelték, íq jobban 
felismerhetővé vált az arc emberi formája, rajta az előre ugró 
orral és állkapo$$al, ami germán jellegre vall. Ehhez naqon 

http://www.thelivingmoon.com/43ancients/02files/Mars_Images_05a.html
http://www.msss.com/moc_gallery/ab1_m04/images/M0305549.html
http://www.msss.com/moc_gallery/ab1_m04/jpegmaps/M0305549.jpg


hasonló formájú az a crom-magnoni kopowa-lelet, ameynek rajza  
Richard E. Leakei – Rogel Levvin: Fajunk eredete c. köwvének 40. 
oldalán látható. Ez öđđehasonlítva a marsi un. Nefertiti rajolattal, 
az mellett đól, hoq a cro-magnoni kopowa birtokosa azonos lehetett a 
rajzolat mintájául đolgáló emberrel:

Eddig a történet, amit én találtam ki. Azt đerettem volna bemutatni, 
hoq eq feltűnően hihetelen állítást is alá lehet támađtani 
érvekkel. Az állítás, léptelensége ellenére is đilárdabb alapokkal 
rendelkezik, mint a maqarok honfoglalásának meséje. Ez utóbbit 
mindenki elhiđi – kis kivétellel – az utóbbit senki sem hinné 
el. Sak azért, mert Közép-ÁĐia a Földön van, a Mars pedig a 
Földdel đomđédos boygó. Pedig mind az, amit a germán 
,,őstörténetről” előadta, éppen a megalapozottsága miatt akár igaz is 
lehet. De ezt sem én, sem más nem tudhatja.  
  A maqar welv és rovásírás kézzelfogható bizowítékai annak, hoq 
több ezer éve jelen vannak a Kárpát medencében. Régebb óta, mint 
amikor a vélhetően a marsi rajz đületett. A maqar honfoglalás 
bizowos értelemben valóban megtörtént, $ak nem akkor és ott, ahol 
állítják. Krantz leírja, miként terjeđkedett đét a Kárpát medencéből a 
maqarral rokon welvet beđélő népesség Áđia iráwába. A honfoglalás 
meséjéhez $ak a terjeđkedés iráwát kellett megfordítani, és az 
időpontot megváltoztatni. Meglátásom đerint, a rovásírás reneđánsának 
eqütt kell járnia annak a kérdésnek a tiđtázásával, hoq mióta élünk 
itt a Kárpát medencébe, és ezt wugat tudomására hozni anélkül, hoq a 
konkluzió elfogadásához tudósaik eqetértését kérnénk ki. Ami a 
miénk, az akkor a miénk, ha ezt mások vitatják.

RK. äbn. 2012.06.09.   


