
Eessõna

Szekler-Magyar  rovás  (ungarlaste-seekelite  ruunikirjasarnane  kirjaviis,  edaspidi  ´rovás´)  on  osa 
inimkonna  kultuuripändist. Rovás on  iidse  tsivilisatisooni  intellektuaalne  pärand,  mille  loojateks  on 
ungarlased ning nende iidsed esivanemad. Rováse päritolu, areng ning suhe teistesse kirjavormidesse on 
jätkuvalt  teadusliku  uurimuse  objektiks  ning  teadlaste  ning  rováse kasutajate  hulgas  leidub  rohkelt 
erinevaid  teooriaid.  Siiski  on  piisavalt  tõendeid  sellest,  et  9.  sajandil  oli  rovás ungarlaste  hulgas 
laialdaselt kasutusel, andes alust oletada, et seda kasutati ka juba mitmed sajandid varem.

Nii nagu enamikes Euroopa riikides, oli 11. sajandil kiriku ning valitsuse kirjavahtuses Ungari kuningriiga 
valdavalt kasutusel ladina keel ning tähestik. Siiski jäi  rovás jätkuvalt kasutusse ungarikeelsetel aladel, 
olles  kasutusel  lihtsate  karjuste  ehk nn seekeli  puulõikajate,  aga  ka  aadelkonna ning  vaimulikkonna 
hulgas,  lisaks  oli  rovás teatud ajalooperioodidel  kasutusel  ka  kui  salakiri.  Rovás ei  ole  üksnes  vastu 
pidanud keskajale ning sellele järgnenud tormilistele perioodidele, vaid on kogu selle aja jooksul pidevalt 
arenenud. Viimaste aastakümnete jooksul, mil selle populaarsus on ennenägematult tõusnud, on rovás 
kohandatud isegi vastavalt kaasaja nõuetele. Ilmuvad raamatuid, perioodikaväljaanded ning veebilehed 
tekstidega rovás-kirjas; samuti on see kasutusel erinevates kunstiteostes, avalikes viitades, tööstuslikes 
kaubamärkides;  tuhanded  üliõpilased  õpivad  tänu  pühendunud  õppejõududele  seda  rahvuslikku 
kirjaviisi.

Kõnealuse iidse kunsti valdajate ja poolehoidjate pidevalt suurenev hulk ületab juba saja tuhande piiri 
ning sellest tulenevalt on nende kasutuajate hulgas, kes seda kirja peaaegu sarnaselt oma eelkäijatega 
kasutavad, tekkinud vajadus luua kaasaegsed kasutusreeglid, mis hõlmaks tähemärkide vormi järgimist, 
kirjutamisreeglite  kaasajastamist  ning  tehnilist  standardimist,  samas kirjaviisi  hoides  ning arendades. 
Käesolev  raamat  on  kujutab  endast  peatükki  tööst,  mis  on  pühendatud  traditsiooni  säilitamise 
eesmärgile. Ungari ruunikirjas kirjutavate kirjanike kogukond tuli kokku Gödöllõs, Hungaris, 4. Oktoobril 
2008  Alive  Rovás  konverentsil  eesmärgiga  kõnealune  ungari  keele  kõnelejate  rahvuslik  kirjaviis 
arvutiajastusse tuua.

Kõikidest  Euroopa  keelte  elus  ning  ka  kasutusel  olevatest  kirjalikest  vormidest  ei  kuulu  vaid rovás 
UNICODE-standardite hulka,  mis võimaldaks selle  kasutust infotehnoloogias.  Siiski  töötas  rovás-kirjas 
kirjutavate kirjanike ühendus dr Gábor Hosszú eestvedamisel interneti vahenduselt ning grupiviiliselt 
orgniseerituna  välja  standardite  ettepaneku  N3527,  mida  kirjeldatakse  üksikasjalikult  käesolevas 
raamatus.  Ühenduse  kindlaks  eesmärgiks  on  kõnealuse  iidse  kirjavormi  universalne  standardimine 
esimesel võimalusel. Selle eesmärgi saavutamiseks on Sinu abi, kallis lugeja, teretulnud.

Raamatu autorid on arvamusel, et rovás on maagiline kingitus eelkäijatelt: müstiline pärand järgnevatele 
põlvedele, mis kannab endas vastutust sellesse vastutustundlikult ning sügava lugupidamisega suhtuda 
ning seda vajalike kaasaja nõetele vastavate muudatustega edasi kanda.  See on eriti ajakohane täna, 
sest suur hulk selles iidses suhtlusvormis kinnistunud mõisteid ning ettekujutusi,  mis on nii  lähedalt 
mõjutanud  ungari  keelt  ning  kultuuri  võiks  olla  teesillutiseks  igatsetud  ungari  intellektuaalsele 
taassünnile.
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