
Parathënie

Forma Szekler-Magyar (Hungarisht) e kodikut të Rovas është pjesë e trashëgimisë botërore të njerëzimit. 
Është  produkti  intelektual  i  një  civilizimi  të  vjetër,  krijuar  nga  hungarezët  dhe  paraardhsit  e  tyre  në 
kohëërat e lashta. Origjina e tij, zhvillimi dhe lidhja me format e tjera të të shkruarit është ende një subjekt 
i kërkimit shkencor. Disa teori ekzistojnë ndërmjet studjuesve rreth kodikut të Rovas. Megjithatë, është 
mbështetur me dëshmi shkencore hipoteza se hungarezët e shekullit të 9-të e kanë përdorur kodikun Rovas 
gjerësisht në gjuhën e tyre, cka lejon supozimin e shtrirjes së përdorimit disa shekuj mbas në kohë.

Sikundër shumica e vendeve në evropë, gjuha latine dhe karakteret gjithashtu dominuan në qerisjen zyrtare 
dhe  komunikimet  e  shkruara  të  kishës  në  Mbretërinë  e  Hungarisë,  duke  nisur  nga  shekulli  i  11të. 
Megjithatë, që atëherë, përdorimi i kodikut të Rovas ka vazhduar të përdoret në mënyrë të rregullt në pjesë 
të ndryshme të vendeve hungarisht-folëse. Përdorej nga barinjtë e thjeshtë deri te pjestarët e fisnikërisë dhe 
klerit; për më tepër, gjatë të njëjtave peridha historike, ka shërbyer si bazë e të komunikuarit sekret. Të 
shkruarit Rovas jo vetëm që i ka pëërballuar me sukses stuhitë e Mesjetës dhe periudhat e mëvonshme 
historike por është zhvilluar gradualisht dhe pa ndërprerje edhe në shekujt në vijim. Në dekadat e fundit të 
historisë  moderne,  duke arritur  nivele  të  papara popullariteti,  i  është  përhstatur  kërkesave të  kohës së 
sotme. Librat, periodikët dhe faqet e internetit të sotme shfaqen me tekst në kodikun e Szekler-Magyar 
(Hungarisht)  Rovas; vepra arti,  shenja publike dhe dezinjime industriale e përdorin atë;  dhjetra mijëra 
studentë janë duke mësuar këtë formë kombëtare të të shkruarit, falë punës së mësuesve të dedikuar.

Numri në rritje i atyre që kuptojnë dhe vlerësojnë këtë art antik është rritur në më shumë se njëqind 
mijë,  të cilët  e kanë bërë të domosdoshme krijimin e rregullave moderne të përdorimit.  Pjesë të këtij 
procesi  janë  të  interesuar  me  vazhdimësinë  e  formave  të  karakterit,  modernizimin  e  teknikave  të  të 
shkruarit dhe standardizimin tekni- i cili është mbrujtur dhe mbartur nga përdoruesit e kodikut të Rovas, si 
një grup koherent në të njëjtën linjë me paraardhësit e tyre, duke ruajtur dhe zhvilluar në të njëjtën kohë 
këtë  formë të  shkruari.  Ky libër  përfaqëson një  kapitull  në vokacionin  e  traditë-ruajtjes:  komuniteti  i 
shkruesve të variantit të szekler-hungarisht vendoi në 4 tetor, 2008 gjatë një konference të titulluar ‘Rovasi 
i gjallë’ që ta sillte këtë formë kombëtare të së shkruarit nga hungarisht-folësit në erën e kompjuterave dhe 
internetit.

Nga të gjitha llojet e formave të gjuhës në Evropë, të gjalla dhe në përdorim konkret, vetëm forma 
Szekler-Hungarisht e variantit rovas nuk është pjesë e standartit të UNICODE, cka do e bënte përdorimin e 
tij të mundshëm në teknologjinë informative. Kështu që, komuniteti i shkrimtarëve të Szekler-Hungarisht 
Rovas, i organizuar në grupe dhe internet, nën udhëheqjen e Dr. Gábor Hosszứ, ka prezantuar zyrtarisht, 
propozimin standart N3527, i detajuar më tej në faqet e brendshme të librit. Është binja e thellë e këtij 
komuniteti që të marrë këtë formë antike të shkruari në standartet universale sa më shpejt që të jetë e 
mundur. Për këtë qëllim, mbështetja juaj, lexues të nderuar, është e kërkuar dhe e nevojshme. 

Autorët e këtij libri ndjejnë që forma Szekler-Hungarisht e të shkruarit Rovas është një dhuratë 
magjike  e  paraardhësve tanë,  një trashëgimi mistike për gjeneratat  e ardhshme,  dhe duhet  trajtuar  me 
respekt dhe nderim, duke iu përshtatur kërkesave dhe modifikimeve të nevojshme të kërkuara nga koha në 
të  cilën  jetojmë.  Kjo është  sidomos  e  kërkuar  sot,  që konceptet  dhe  idetë  të  përfshira  në këtë  formë 
komunikimi të lashtë,  kaq shumë të pleksur me gjuhën dhe kulturën hungareze,  mund të shërbejë për 
gjenerimin aq të shumëpritur të rilindjes intelektuale hungareze.
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