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A beszédhangok mozzanatértékeinek jelen egyeztetési fázisában korainak tartom, de mivel
előkerült a beszédhangok és az azokat jelölő betűk, illetve rovásjelek kapcsolata, így előzetes meg-
fontolásaimat összegzem a „HANGOK, SZÁMOK, ROVÁSJELEK rendszere.pdf“-ben az első táb-
lán szereplő hét rovásjelre és latin változataira.

A beszédhangok mozzanatok, ezért a hozzájuk tartozó rajzos jelek a mozdulatok, illetve bár-
mely más testi, a beszédhangot kísérő gesztusok egyszerűsített ábrázolásai, mint „térbeli“ mozzana-

tok.
Rovás K, azaz aK, az AKad, AKaszt, stb. szavaink akrofóniás értéke.
Szerintem pontosan a mozdulat, vagyis a felfelé néző ökölből fölhajlított

mutatóujj oldalról nézett, egyszerűsített rajza, mint „aKasztó“.
A latin K, szerintem a kemény felületről, határról visszapattanás  egysze-

rűsített rajza.
Rovás K, azaz eK, az eKe, éK, stb, szavaink akrofóniás értéke.
Szerintem két egymásra fordított (hasító) ék egyszerűsített rajza.
Ezzel egyenértékű lehetőség az éKszereken (pl. brilliánsokon) rendszeres csi-

szolás alakja.
(Behúzva a vízszintes átlót ezek jól adódnak.) Szimmetriája miatt ősi díszítő

(ékesítő) motívum. (Pl. a Mitsubishi logója három ilyen 120 fokban elforgatva.)
Latin változata azonos az aK-éval (ld. fenn).

Rovás S, azaz eS. Rovásirodalomban az esik szó akrofóniás értéke.
Szerintem egy felületet jobbról balra simító kéz ívének egyszerűsített rajza

(róhatóság miatt szögletes).
A latin S, szerintem egy felületet maga felé húzva ide-oda simító kéz mozdu-

latának egyszerűsített rajza.

Rovás H, azaz eH. Az eh indulatszó akrofóniás értéke.
Szerintem, hidegben kileheléskor a szájat elhagyó pára körvonalának egyszerű-

sített rajza (róhatóság miatt szögletes).

A Latin H. (Jelenleg nincs jól indokolható gondolatom róla.)

Rovás B, azaz eB. Rovásirodalomban az eb szó akrofóniás értéke.
Szerintem, a B hang kiejtésekor kétoldalra fölfúvódó arc között összezárt aj-

kak egyszerűsített rajza (róhatóság miatt szögletes).

A Latin B. Szerintem, a hang kiejtésekor kétoldalra fölfúvódó arc elforgatott,
egyszerűsített rajza.

Rovás CS, azaz eCS. Rovásirodalomban a csatorna szó akrofóniás értéke.
Szerintem is a (szűkülő) vízcsatorna egyszerűsített rajza (róhatóság miatt
szögletes).
Latin változata a CS kényszer megoldás, mert ilyen hang a latinban nics.

Rovás U. (Jelenleg nincs jól indokolható gondolatom róla.)

A Latin U. Szerintem, (a holdat) ugató kutya szájának egyszerűsített rajza.




