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Szakács Gáborral több éve folytatjuk szakirodalom alapján a rovásemlékek megtekintését,
adatok, rajzok pontosítását, az emlékek állapotának felmérését, újak felfedezését.
A Balatonszabadi Polgár Info 2009-ben közölte eddigi ismertetéseinket. Idén
szeptemberben Onody Gyula, a Polgár Info szerkesztője is útitársunk volt, sőt eddig le
nem írt emléket is felfedezett! De ne vágjunk a dolgok elébe!
2010-ben utunk első állomása Kézdivásárhely volt, ahol a régi református temetőben
Szentkatolnai Bálint Gábor nyelvész sírját kerestük fel. A „kerestük” szó szerint értendő,
mert meglepetésünkre a temető dolgozója nem tudott felvilágosítást adni. Ilyen is csak
velünk, magyarokkal eshet meg, hogy a világ legnagyobb nyelvészének sírját nem jelzi
felirat vagy ismertető a temető bejáratánál.
Végül is nem volt kellemetlen és eredménytelen a szemerkélő esőben keresgélni, mert Zs.
Kátai Éva útitársunk (Zsigó Viktor volt lajosmizsei polgármester és rovásírásos
helységnévtábla állító felesége) két rovásírásos síremléket is felfedezett, Szakács Gábor
pedig idegenvezetői jártasságának köszönhetően rátalált Bálint Gábor síremlékére.
Leróhattuk tehát tiszteletünket és új rovásleletekkel is gyarapodtunk.
Onody Gyula és Szakács Gábor
Szentkatolnai Bálint Gábor síremlékénél

Rovásfeliratos síremlék

Innen Szentkatolnára, Bálint Gábor szülőhelyére utaztunk. Itt bizony már jobban ismerik
tudósunkat, az iskolát róla nevezték el, 2009-ben pedig szobrát is felavatták az intézmény
udvarán. Ezt Jakab Jolán tanárnővel és útitársainkkal együtt a Forrai Sándor Rovásíró Kör
nevében megkoszorúztuk.
Bálint Gábor szobra a Forrai Sándor Rovásíró Kör
koszorújával

Jakab Jolán szíves kalauzolásával meglátogattuk azt a telket, ahol valaha Bálint Gábor
szülőháza állt. Az itt lévő hátsó épületen található az az ablak, amely még az eredeti
épületből származik és tudósunk is kitekinthetett rajta keresztül a szép székely világra.

Az eredeti ablak Bálint Gábor szülőházából

Megjegyzés: A képeket Friedrich Klára készítette és csak az ő engedélyével használhatók
fel. Azért e „szigorúság”, mert a szerző Írástörténeti áttekintő magyar szempontból című
könyvének egyik először közreadott képét egy „írástörténész” nem megfelelő
hivatkozással használta fel, fotógrafikát készített belőle és olyan tanulmányt kerekített
hozzá, amely alkalmas a lelet lejáratására.
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notëm iä©f.jfi :attotIllAeSSq

