
Πρόλογος

Η Ουγγρική γραφή Σέκλερ Μάγιαρ (Szekler-Magyar), μορφής Ρόβας (Rovas) (ρουνικού τύπου), 
είναι  μέρος της παγκόσμιας  μορφωτικής  κληρονομιάς  της  ανθρωπότητας,  το διανοητικό προϊόν ενός 
αρχαίου  πολιτισμού,  προηγμένο  από  τους  Ούγγρους  (Magyars)  και  τους  προγόνους  τους  στην 
αρχαιότητα.  Η προέλευση,  η  εξέλιξη  και  η  σχέση  της  με  άλλες  μορφές  γραφής  είναι  ακόμα,  μέχρι 
σήμερα,  το  θέμα  μιας  επιστημονικής  έρευνας·  μεταξύ  ερευνητών  και  χρηστών  της  γραφής  Ρόβας 
(Rovas), υπάρχει μια πληθώρα θεωριών σε σχέση με αυτά τα ερωτήματα. Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας 
– υποστηριζόμενο με δριμύτατες αποδείξεις – ότι τον 9ο αιώνα οι Ούγγροι χρησιμοποίησαν εκτεταμένα 
τη  γραφή Ρόβας  (Rovas)  στη  γλώσσα  τους,  η  οποία  επιτρέπει  την  υπόθεση  χρήσης  της  ακόμα  και 
μερικούς αιώνες πριν.  

Παρόμοια,  στις  περισσότερες  Ευρωπαϊκές  χώρες,  η  Λατινική  γλώσσα  και  οι  χαρακτήρες 
επεκράτησαν σε επίσημες κυβερνητικές και εκκλησιαστικές γραπτές επικοινωνίες εντός του Βασιλείου 
της Ουγγαρίας, αρχές του 11ου αιώνα. Εν τούτοις, η χρήση της γραφής Ρόβας έχει παραμείνει σε συνεχή 
χρήση  μέχρι  σήμερα  σε  κάποια  μέρη  των  Μαγιαρόφωνων  (Magyar-speaking)  περιοχών. 
Χρησιμοποιήθηκε από απλούς  βοσκούς,  Σέκλερ  (Szekler)  ξυλοκόπους,  μεταξύ των ευγενών και  των 
κληρικών·  κάποιες  εποχές,  χρησίμευσε  σαν  βάση  μυστικής  γραφής.  Η  γραφή  Ρόβας  όχι  μόνον 
αντιμετώπισε τις καταιγίδες του Μεσαίωνα και ακολούθησε ιστορικές περιόδους, έχοντας φτάσει σε ένα 
άνευ προηγουμένων επίπεδο δημοτικότητας, αλλά έχει ακόμα διευκολύνει και τις ανάγκες μας σήμερα. 
Σήμερα, βιβλία, περιοδικά και ιστοσελίδες εμφανίζονται με κείμενα σε γραφή Σέκλερ-Μάγιαρ Ρόβας 
(Szekler-Magyar Rovas script)·  χρησιμοποιείται  σε έργα τέχνης,  δημόσιες πινακίδες και  βιομηχανικά 
σχέδια· δεκάδες χιλιάδες μαθητές μαθαίνουν αυτή την εθνική μορφή γραφής, χάριν των αφιερωμένων 
δασκάλων.

Ο συνεχής  αυξανόμενος  αριθμός  εκείνων που καταλαβαίνουν και  εκτιμούν  αυτή την αρχαία 
τέχνη έχει αυξηθεί πέραν των εκατόν χιλιάδων, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία σύγχρονων 
κανόνων  για  τη  χρήση  αυτής  της  αρχαίας  επιδεξιότητας.  Μέρος  αυτής  της  μεθόδου  συνίσταται  με 
συνέπεια  της  μορφής  χαρακτήρων,  εκ  νεωτερισμού  των  διδαγμάτων  της  γραφής  και  της  τεχνικής 
τυποποίησης - μεταφερόμενη από τους χρήστες της γραφής Ρόβας, σαν ομάδα - περίπου με τον ίδιο 
τρόπο όπως οι πρόγονοι τους ενώ ταυτόχρονα φυλάγουν και αναπτύσσουν αυτή τη μορφή γραφής. Αυτό 
το βιβλίο παρουσιάζει ένα κεφάλαιο σε αυτό το αφιερωμένο παραδοσιακό - επιφυλασσόμενο επάγγελμα: 
η κοινότητα των Συγγραφέων Σέκλερ-Μάγιαρ Ρόβας (Szekler-Magyar Rovas Writers) συναθροίστηκαν 
στο Gödöllő, Ουγγαρίας, στις 4 Οκτωβρίου 2008, στη Συνδιάσκεψη ‘Living Rovas’ για να φέρουν αυτή 
την εθνική γραφή των Μαγιαρόφωνων (Magyar-speakers) στην εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Από όλες  τις  μορφές  γραφής στην Ευρώπη,  που είναι  σε  δραστηριότητα και  σε  πραγματική 
χρήση, η μορφή Σέκλερ-Μάγιαρ Ρόβας (Szekler-Magyar Rovas form) δεν είναι  μέρος του πρότυπου 
UNICODE, καθιστώντας τη γενική χρήση της δυνατή στην τεχνολογία της πληροφορικής. Η Κοινότητα 
των Συγγραφέων Σέκλερ-Μάγιαρ Ρόβας (Szekler-Magyar Rovas Writers), οργανωμένοι σε ομάδες και 
μέσω  του  Διαδικτύου,  κάτω  από  την  αρχηγία  του  Δρα.  Γκάπορ  Χόσσου  (Dr.  Gábor Hosszú),  έχει 
επίσημα παρουσιάσει το προτεινόμενο πρότυπο Ν3527, με λεπτομέρειες στο βιβλίο. Ο σταθερός σκοπός 
της κοινότητας είναι να γίνει αποδεκτή αυτή η αρχαία γραφή, με ευρείας - εκτάσεως συνταύτιση, εντός 
των  προτύπων,  το  συντομότερο  δυνατό.  Τέλος,  η  δική  σου  υποστήριξη,  αγαπητέ  αναγνώστη,  είναι 
παράκληση.

Οι συγγραφείς  του βιβλίου αισθάνονται  ότι  η γραφή Σέκλερ-Μάγιαρ Ρόβας (Szekler-Magyar 
Rovas) είναι ένα μαγικό δώρο από τους προγόνους τους, μια μυστηριώδης κληρονομιά για τις επόμενες 
γενεές, η οποία φέρει μαζί της την ευθύνη για να μεταχειριστεί με εκτίμηση και σεβασμό, και για να 
μεταφερθεί με τις κατάλληλες τροποποιήσεις της απαιτούμενης εποχής. Αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο 
σήμερα,  καθώς  η  σειρά  σχεδίων  και  ιδεών  συμπεριλαμβανομένων  σε  αυτήν  την  αρχαία  μορφή 
επικοινωνίας, τόσο στενά περιπλεγμένο με κάθε περιοχή της Ουγγρικής γλώσσας και κουλτούρας, μπορεί 
να είναι ο δρόμος και η λαχτάρα για την Ουγγρική (Magyar) πνευματική αναγέννηση.  
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