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STRUKTÚRÁK A ROHONCI-KÓDEX SZÖVEGÉBEN
HELYZETJELENTÉS EGY AMATŐR KUTATÁSRÓL

tut
Király Levente Zoltán

1. Általános ismertetés

Képzeletbeli utazásunkat a csodaszép Burgenlandban kezdjük. Itt fekszik 
Rohonc, mai nevén Rechnitz, mely a történelembe leginkább sajnos az 1945-
ös ún. rohonci vérengzés révén vonult be: a városka szélén az ún. Keresztpajta 
romjának falainál annak idején állítólag több száz zsidót mészároltak le a nácik.  
A vérengzés után egy héttel érkezett meg a Vörös Hadsereg, s vagy a németek  
elvonulásakor, vagy az oroszok érkezésekor égett le az SS-főhadiszállásként hasz-
nált rohonci Batthyányi-kastély is.

Bő száz évvel korábban, 1838–39-ben ennek a kastélynak a könyvtárát adomá-
nyozta Batthyányi Gusztáv a nemrég indult Tudományos Akadémiának. A köny-
vek katalogizálása során került elő az anyagból egy kis (10-12 cm-es), ázott-sza-
kadt kéziratos kódex, ismeretlen írással teleírva közel 450 oldalon.1

A kódex több lapja ki van szakadva, talán el is veszett néhány, kb. 10 lapot  
pedig kivágtak belőle. Az elázás miatt több oldalt sötét folt tesz nehezen olvas-
hatóvá. A kódex különlegessége viszont az, hogy tele van rajzokkal. Több mint 
80 keretes kép díszíti az oldalakat, és számtalan egyéb furcsa, sokszor inkább 
bizarr rajzocska. Ezek közül néhány könnyen felismerhető (pl. Krisztus passió-
jának jeleneteit ábrázolja), amelyek alapján valószínű, hogy nem a Galaxis Úti-
kalauz Stopposoknak c. regény első kéziratáról van szó, hacsak nem egy igazán 
fifikás szélhámos műve a kódex.

A kódexet megpróbálták datálni. A papír vízjele alapján viszont csak any-
nyit lehet mondani, hogy a kódex a XVI. sz.-nál régebben nem keletkezhetett.2

A jeleket igen sokan tanulmányozták – szinte meglepő, totális eredménytelen-
séggel. Hamar kitűnt, hogy nem egyszerű ábécéről van szó, mert az író több száz 

1 Rohonci-kódex, MTA Régi Gyűjtemény, K 114 (Régi jelzet: Magyar Codex 12o 1. Mikrofilm: MF 
1173/II). Katalógus: Csapodi Csaba: A „Magyar Codexek” elnevezésű gyűjtemény (K 31 – K 114) 
(A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának katalógusai 5.), Budapest, 1973, 
109.

2 Némäti Kálmán: Rohonczi Codex Tantétel, Budapest, 1892.
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fajta jelet használt. A tudományos közvélemény végül ráfogta, hogy hamisított 
rovásírás-nyelvemlék, és ezzel kis híján a feledés homályába taszította a kódexet.

Az első megfejtési sikerek az 1960-as évek végéig várattak magukra. Ekkor 
Gyürk Ottó, aki akkoriban fejtette meg Gárdonyi Géza naplójának titkosírását, 
bebizonyította a korábbi sejtést, hogy a jelek jobbról balra futnak, és az oldala-
kat is „visszafelé” kell lapozni. (Ezért pl. a hivatkozásaimban a recto a bal oldalt, 
a verso a jobb oldalt jelenti.)

Ennél is fontosabb viszont, hogy azonos jelsorozatokban apró eltéréseket figyelt 
meg, melyekről megállapította, hogy számok (4, 5, 6, … 11).3 További kutatása-
it azonban nem publikálta, csak megjegyezte – már a 90-es években, egy hamis 
megfejtés kapcsán –, hogy „a kódexet fejezetekre, mondatokra, szavakra és be-
tűjelekre tudom bontani, ismerem a kódex ragjait, amiket a szavak végéhez ír… 
Az is bizonyítható, hogy a kódex egyes szövegrészeit másolták…”4 Ezeket azon-
ban még senki sem mutatta be a kódexen.

A 90-es évek közepén Locsmándi Miklós már számítógép segítségével próbál-
ta megfejteni a kódot, de semmilyen áttörést nem ért el. A kódex azonban – rész-
ben a hamis megfejtések, részben az internet révén is – egyre ismertebbé vált, 
és a kutatás az utóbbi években felgyorsult. Idén jelent meg egy tanulmány a tu-
dományfilozófus Láng Benedek tollából, melyben ő a kódolás jellegét próbálta 

3 Gyürk Ottó: Megfejthető-e a Rohonci-kódex? In: Élet és Tudomány 25, 1970, 1923–1928.
4 Gyürk Ottó: Megszólal a Rohonci-kódex? In: Theologiai Szemle 39, 1996, 380–381.
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meghatározni – igaz, egyelőre nem sok sikerrel.5 Egy másik cikksorozat jelent 
meg, szintén idén, Tokai Gábor művészettörténész tollából, aki többek közt egy 
eddig elhanyagolt területet, a kódex ikonográfiai jellegzetességeit tárgyalta.6 Az 
elmúlt napokban azonban az is kiderült a levélváltásaink során, hogy Tokai Gá-
bornak ennél lényegesen több, az enyéimmel is átfedésben levő eredménye van, 
melyek sajtó alá rendezése már folyamatban van.� Az az izgalmas helyzet állt te-
hát elő, hogy körültekintően kell dokumentálnunk az eredményeinket, nehogy a 
plágium vádja érje párhuzamos kutatásainkat.

2. Saját kutatásom

Jómagam öt éve ismertem meg a kódexet, és azóta hobbiszerűen foglalkozom 
vele. Vizsgálataimat kezdettől fogva számítógép segítségével végeztem, ezért – 
időm és lelkesedésem függvényében – igyekeztem számítógépre vinni a kódot. 
Ebben részben Németh János barátom is segített. A méretes korpusznak már 
több mint a fele ily módon digitalizálva van. Statisztikai vizsgálatokat is ter-
veztem, de mivel magam nem vagyok járatos a kódfejtésben, a témában való  
elmélyülésre pedig nem volt még elég időm, ezért komolyabb eredményeim nin-
csenek ezen a téren. A számítógép azonban így is roppantul megkönnyítette az 
anyag egyszerű tanulmányozását.

Spontán megfigyeléseim az idő előrehaladtával egyre megfoghatóbb formát 
öltöttek, melyeknek az összegzése során egy módszer is körvonalazódni kez-
dett. Mindezt egy tanulmányban foglaltam össze, mely a közeljövőben remény-
ség szerint tudományos publikációként meg is jelenik. Ezekből a megfigyelések-
ből szeretnék most néhányat vázlatosan bemutatni:

 • lehetséges mondathatárok azonosítása,
 • számozott szövegblokkok témamegjelölő fejléccel,
 • fejezetstruktúra (bibliai?) hivatkozásrendszerrel,
 • egy lehetséges kutatási módszer körvonalai.

5 Láng Benedek: Why Don’t We Decipher an Outdated Cipher System? The Codex of Rohonc. In: 
Cryptologia 34/2, 2010, 115–144.

6 Tokai Gábor: A Rohonci-kódex művészettörténész szemmel. In: Élet és Tudomány 65, 2010, 
938–940, 1004–1006, 1104–1106.
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3. Mondathatárok

Az első ránézésre teljesen tagolatlan szövegben már Gyürk és Locsmándi is 
megtalálni vélt olyan jeleket, amelyek kb. „egy mondatnyi” távolságban ismét-
lődnek. Ilyen jelek módszeres kereséséhez hosszabb ismétlődő szakaszokat ha-
tároló elemeket vizsgáltam. 

Emögött az a megfontolás állt, hogy ha az ember hosszabb szöveget, különösen 
ha több (tag)mondatot idéz, annak a végén mindig mondat vége van, és ezeknek 
az eleje is gyakran egy mondat kezdésével indul, legfeljebb egy kötőszó, beveze-
tő kifejezés vagy az alanyi mondatrészek nem az idézet részei még.

Ismétlődő szakaszokból jócskán akad a kódexben, ezért a vizsgálatot szám-
talan helyen el lehet végezni, és az eredmény, ha nem is problémamentes, de 
meglepően meggyőző. A képen egy ismétlődő szakaszt látunk a megfelelő hely-
megjelöléssel. A pirosat kivéve a színek azokat a részeket jelzik, amelyek e két  
helyen kívül máshol is felbukkannak a szövegben, a piros pedig az ismétlődé-
sek határain rendre felbukkanó jeleket emeli ki. Már itt feltűnő az „i” betű ala-
kú jel rendszeres előfordulása. 

Mielőtt továbblapozok, még felhívom a figyelmet a két idézet végére, ahol egy 
pirossal jelölt hosszabb kifejezés látható. Később még lesz róla szó, mert igen 
megbízhatóan jelzi szövegblokkok végét. A párhuzamos szakaszok után követ-
kező, halványpirossal jelzett jelsorozatokat is érdemes már most megtekinteni, 
mert ezek jellegzetesen szövegek kezdetén fordulnak elő.



Struktúrák a Rohonci-kódex szövegében

• 157 •

Ha most áttekintjük az iménti párhuzamos szöveg részeinek „idézeteit”, akkor 
láthatjuk, hogy az „i” alakú jel gyakran a megjelölt részek közé beékelődő szö-
veget is határolja, és itt már láthatjuk a másik jellemzően szöveghatáron előfor-
duló jelcsoportot is, amely három fordított s-betűhöz hasonlít, melyek közül az 
első fölött pont van. Ennek egy változata az, ahol a harmadik s „hasára” egy apró, 
fordított c alakú kampó kapcsolódik.

Lássunk még egy példát arra, hogy a párhuzamos szövegeket ezek a jelek elő-
szeretettel keretezik. 



Király Levente Zoltán

• 158 •

Ez a 004r oldal anyaga szövegszerkesztői módszerekkel tördelve. Itt az is látha-
tó, hogy olykor a „kampós három s” kifejezést a párhuzamban felválthatja egy 
„kampós egy s” jel is, ez máshol is megfigyelhető.

Az iménti jelek segítségével a kódex szövegének igen nagy része rendkívül ta-
golhatóvá válik, de ez nincs mindenhol így. Kérdéses marad tehát, hogy ezek a 
jelek központozást alkotnak-e, vagy pl. kötőszavak, vonatkozó névmások kódjai. 
Valószínű, hogy nem csak ezek jelölhetnek mondathatárt, mert egyes helyeken 
ugyanaz a tulajdonnév kétszer egymáshoz rendkívül közel jelenik meg a szöveg-
ben ilyen elválasztó jelek közbeékelése nélkül; márpedig ugyanaz a tulajdonnév 
egyazon tagmondatban szinte soha nem fordul elő. (Néhány tulajdonnév a ké-
peken a szereplők fölé van írva, pl. Jézusé is.)

Exkurzus: párhuzamos szövegek egyéb hasznai

A párhuzamos szövegrészeknek egyéb hasznát is vehetjük. Például egy rendkívül 
hosszú, több mint 9 oldalas szöveg a 121–126. lapokon valójában az első néhány, 
kiszakadva kallódó lap másolata. Ez segített megállapítani, hogy a kiszakadt la-
pok közül a 2., 3., 1., 7. ebben a sorrendben következnek egymás után. (Hason-
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ló módszerrel a 4-es lapot – fordított oldalsorrenddel – ezek elé helyezhetjük,  
talán ez volt a kódex első lapja eredetileg.)

Az imént említett több oldalas párhuzam arról is árulkodik, hogy az író a ké-
sőbbi változatot az első lapokról másolta. Elkövetett ugyanis egy tipikus máso-
lói hibát, a haplográfiát. 

A 3v oldalon két sor feltűnően egyformán végződik, ez a homoioteleuton, s emi-
att hagyta ki az író a kettő közti sort, melyet a másolaton a sorközben pótolt.

Másik haszna a párhuzamos szövegeknek – ezt terjedelmi okok miatt most 
nem illusztrálom –, hogy az apró különbségek a szöveg nyelvtani jellegzetessé-
geire is rávezethetnek bennünket. Adott mondatrész helyett ugyanolyan mon-
datrész kell hogy álljon, s így ha ismerjük egy váltakozó jel nyelvtani funkció-
ját (pl. alany), az a párjáét is meghatározza. Ez a jövőbeni kutatás egyik fontos 
eszköze lehet.

4. Számozott szövegblokkok

Gyürk Ottó 1970-es cikkében többek között számjegyeket azonosított a szö-
vegben. Ennek a felfedezésnek a jelentőségét nehéz túlbecsülni. A szövegben  
viszonylag sok a szám, és ezek között is több felsorolást találunk. Egy kiemelke-
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dő példa az, ahol egy olyan felsorolást találunk, amely valójában a rákövetkező 
néhány oldal anyagának tartalomjegyzéke.

Itt látható maga a felsorolás. Látható, hogy a számok előtt egy másfajta jel áll, ki-
véve az egyest – amennyiben ez a jelenség az író nyelvét tükrözi, úgy az a szöveg 
nyelvét is segíthet behatárolni. Például magyarul a sorszámnevek közül csak az 
„első” szó nem végződik a „-dik” képzőre, de hasonló a helyzet pl. a franciában is.

A kiemelések révén látható az öt pont közös témája, melyet a felsorolás előtt 
tőszámnévvel is láthatunk („az öt [izé]”), a felsorolásban pedig megfigyelhető az 
öt pont önálló témája, melyek közül az elsőt kerettel kiemeltük, hogy a tartalom-
jegyzék alatt kezdődő első blokkban is jól kivehető legyen.

Az ötödik blokk a 26r oldalon ér véget, ahol az öt blokkot a bevezetőhöz  
hasonló összegző mondat zárja.

Az öt blokk tartalmának behatárolásához segítséget nyújthatnak a képek. Így 
például az ötödik blokk a 26r oldal illusztrációja révén egyértelműen Jézus ke-
resztre feszítésével kapcsolatos. Az adott blokk témáját jelző jelek megfejtésé-
ben ez fontos támpontnak ígérkezik.
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5. Képek és fejezetek

A kódex legnagyobb szövegegységeit, amit én fejezeteknek nevezek, a képek mel-
letti szövegek segítettek feltárni. Ezek jellegzetességeit bizonyára a kódex sok  
kutatója észrevette; az én figyelmemet egy Brian Tawney nevű érdeklődőnek egy 
internetes megjegyzése irányította rájuk. 

Szisztematikusan végigvizsgálva a képeket az derült ki, hogy 44 kép mellett (ez 
a képek 52%-a!) azonos sémára illenek a jelek.

Az adott szövegrészek elhelyezkedéséből már vizuálisan is sejthető lett vol-
na, hogy itt új szövegegységek kezdődnek. Ezt azonban most bizonyító erővel 
támasztja alá a séma.
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A leggyakoribb kezdő jelsorozatot már láttuk, a kezdő pontozatlan i nélkül. Ott 
szövegblokkok végét jelezte. Hogy itt, a pontozatlan i-vel szövegblokkok kezde-
tét jelzi, az mi sem bizonyítja jobban, minthogy számos esetben éppen az i nél-
küli változata zárja a közvetlenül megelőző szöveget.

A séma egyik kiemelkedő haszna az, hogy egy adott pozíción mindig számok 
szerepelnek, s így új számjelek azonosítása válik lehetővé. Sajnos ez a számok je-
lentését még nem árulja el. Egyelőre csak a „kampós háromszög” jelentésére van 
javaslatunk (más érvek alapján), ez feltehetőleg 14-et jelent.

A séma másik, ennél is nagyobb jelentőségű részlete a számok előtti pozíció. 
Itt ugyanis összesen négyféle jelsorozat váltakozik. A kódex képeinek biblikus 
tartalma miatt önkéntelen a hipotetikus asszociáció, hogy ez a négy evangélis-
ta nevének kódja, a számokkal együtt pedig a soron következő szövegek bibliai 
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helymegjelölését alkotják. Megejtő az is, hogy a négy „név” előtt egyazon jel sze-
repel, melyek a szövegben másutt is gyakran előzik meg ezeket a jelcsoportokat, 
de nem mindenütt. Ha ez nem prepozíció, hanem jelző, akkor aligha lehet más, 
mint a „szent” szó. De mindkét esetben joggal számíthatunk arra, hogy a szö-
vegben ez után a jel után főnevet találunk.

Muszáj még megemlíteni, hogy a bibliai helymegjelölések hipotézise nem 
igazolható a ma általunk használatos bibliai fejezetszámozással. Így ugyanis a  
kódex hivatkozásai ellentmondásosak, és egyetlen bibliai történet sem azonosít-
ható általuk. A számok tehát vagy nem fejezetszámok, vagy más rendszerű szá-
mozást takarnak, vagy a négy „evangélista-kód” nem a négy evangélistát jelöli, 
hanem pl. apokrif evangéliumokat – vagy valami egészen mást.

6. Egy lehetséges módszer?

Az iméntiekben bemutatott meglátások halványan körvonalazhatják a kutatás 
folytatásának egy lehetséges módszerét. Túl azon, hogy egyes szövegegységek 
tartalmának összefoglalását összevethetjük az adott szöveghez tartozó képpel, 
most már nagy valószínűséggel megállapíthatjuk a mondatok határait, és a kép-
feliratok révén, vagy az evangélista-hipotézis révén számos főnévre bukkanha-
tunk a szövegben.

Elegendően rövid mondatok esetén ez lehetővé teheti kizárásos alapon az  
állítmányi rész azonosítását, és az állítmányi részek szisztematikus összehason-
lító elemzése segíthet megtalálni az igéket. Ezzel – a szórend vagy pl. ragozá-
si minták alapján – a szöveg nyelve is könnyebben azonosíthatóvá válik, amely  
elengedhetetlen a kód végleges megfejtéséhez.


