Friedrich Klára: Rovásemlékek nyomában Székelyföldön 10. rész
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Csíkkozmás neve a rovásíróknak Lakatos Istvánt juttatja eszébe, aki itt volt plébános 1694
és 1712 között. Szolgálata nem telhetett nyugalomban, mert első évében a tatárok betörtek a
településre, a környék falvait is felégették, az embereket megölték, vagy elhurcolták. Erről
beszámol a csíkkozmási plébánia jegyzőkönyvében, de egyébként is jó tollú történetíró volt.
A rovásírást a Siculia delineate et descripta accuratius quam hactenus című 1702-ben
befejezett latin nyelvű munkájában ismerteti Thelegdi János alapján.
(Szerény latin tudásom szerint a mű címe magyarul: Székelyföld pontos rajzolata és leírása
egészen mostanáig) Vitatott, hogy a mű megjelent-e nyomtatásban, vagy csak kéziratos
másolatokban terjedt.
Forrai Sándor egy kilenc betűsorból álló táblázatot tulajdonít neki, ezt az adatot magam is
átvettem. Valójában csak egy ábécéje van, ezt Sebestyén Gyula közli 1915-ben. Ferenczi
Géza is bemutatja ezt a betűsort, 33 betűsnek nevezi, noha csak harminc betűs. (1997/ 57)

Debreczenyí Miklós 1914-es ábécé gyűjteménye is
terjed Lakatos István neve alatt, erre Mandics
György hívta fel a figyelmet. (2010/61) Debreczenyi
táblázatában szereplő nevek: Telegdi: 1598, Kájoni:
1679, Harsányi: 1678, Kapossi és Bél M. Anonym:
1680, Dobai: 1661, Dézsi: 1661, Oertelius: 1719 és
az oroszországi feliratok jegyei.
Debreczenyinél nem szerepel Lipsius, a
marosvásárhelyi kéziratban pedig Kájoni János és
Oertelius (Örtel Gottfrid), aki soproni evangélikus
lelkész volt.

Mivel a Marosvásárhelyi Kézirat 1753-ban lejegyzett 9
székely ábécéje is keveredik néha Debreczenyi
betűsoraival, ezért ezt is bemutatom. A Marosvásárhelyi
Kézirat betűsorai fölött a következő nevek olvashatók:
Telegdi, Kapossi, Dési, Ismeretlen (Anonym),
Udvarhelyi, Harsányi, Bél, Lipsius, Dobai. A Lipsius
név mögött valószínüleg egy lipcsei nyomdász rejtőzik,
aki egy 1740-es nyomdai kézikönyvet adott ki, benne a
betűsorral. (Mandics, 2010/494)
A kilenc magyar betűsor után szerepel még kettő,
amelyet lejegyzője gót és orosz írásnak nevez.

2010-ben Csíkkozmáson jártunk a tudós plébános nyomdokain.
Gyönyörűen faragott rovásírásos helységnévtábla jelzi, hogy a
település nem szakadt el ősi gyökereitől.

Árpádkori templomát több alkalommal átépítették.

A templomot egyik oldalról övező temető csodálatos régi sírkőfeliratainak olvasását nehéz
abbahagyni. Bár rovásjelet nem, de közvetett bizonyítékot jócskán találtunk arra, hogy itt a
feliratok készítői még inkább a rovásírásban voltak járatosak, mint a latin betű
használatában. Ezekből mutatok be. Valószínűleg az átfestésnél is módosultak egyes betűk.

A fényképeket Friedrich Klára készítette, a 4. részben említett ok miatt felhasználásukhoz az
ő engedélye szükséges.
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