
Алғы сөз    

Секел-мажар сына жазуын жалпы адамзаттың мәдени мұрасының құрамдас бөлігі һәм 
көнеден келе жатқан өркениеттің рухани даму жолындағы жемісі деп қарауға болады. 
Сонымен қатар бүгінгі мажар ұлты мен оның арғы ата-бабаларының тарихтың терең 
қойнауынан тапқан табысы десек, артық айтқандық емес. Бастауы, басқадай 
жазулармен бір тектілігі - бұл күндері ғылыми зерттеудің объектісі. Осы айтылған 
мәселелерге қатысты теориялар да шоғыр-шоғырымен кездеседі. Алайда, IX ғасырда 
өмір сүрген мажарлар өз тілдерінде бұл жазуды кең көлемде қолданғаны жөнінде 
заттай мұрағаттармен дәлелденіп отыр. Сондай-ақ одан бұрын да ғасырлар бойы кәдеге 
асып келгенін болжап білу аса қиынға соқпасы да анық. 

ХI ғасырдан бастап, Еуропаның көптеген елдеріне ұқсас Мажар корольдігінде де латын 
тілі мен жазуы мемлекет басқару ісі мен шіркеу ісін жүргізуде  шешуші  рөлге шықты. 
Әйтсе де, сына жазуының қолданысы күні бүгінге дейін кейбір ортада үздіксіз өз 
жалғасын табуда. Карапайым малшы, секел ағаш шеберлері немесе ақсүйек ауқатты 
байлар, тақуа паптар, тіпті, кей-кейде құпия жазу ретінде пайдаланылса да қолданыста 
сақталып келді. Сына жазуы орта ғасыр мен жаңа тарихымыздағы түрлі дауылдарға 
төтеп беріп қана қоймай үздіксіз дамып, соңғы бірнеше он жылдықта көпшілік 
қауымның көзайымына айналып, бүгінгі күннің сұранысы үдесінен де шығуда. Бүгінгі 
күні секел-мажар сына жазуымен кітаптар, газет-жорналдар көптеп басылып 
шығуымен қоймай көркем және бейнелеу өнері туындыларында, көпшілік орындарды 
әшекейлеуде кең қолданысқа ие. Сондай-ақ намысқой ұстаздардың қажырлы еңбегінің 
арқасында ұлттық жазуды жас өспірімдер де түмен-түменімен үйренуде.

Секел-мажар сына жазуын білетіндер мен ынтығушылардың саны жылдан жылға 
еселеп артып, бүгінгі күні бірнеше жүз мыңға жетіп отырғандықтан, замана талабына 
лайықтап, қолданыстың жаңа түрлерін енгізу, - пішіндік бір ізділікке келтіру, жазу 
ережелерін жаңалау және сәйкестендіру, - қажеттілігі туындап отыр. Бұл жазуды сақтап 
қалу мен жетілдірудің бабалардан мирасқа қалған ғұрпына сай көпшілік қауымның 
жұмыла көтеретін жүгі болмақ.  Бұл кітапта жасампаз жұмыстың бір белесі ғана 
көрсетілген:  Секел-мажар сына жазуы қауымдастығы 2008 жылы қазан айының 4-
жұлдызы күні Гөдөллө қаласында „Élő Rovás”  (“Тірі сына жазуы”) кеңесін өткізіп, 
мажар тілінде сөйлеушілердің ұлттық жазуын компьютерлік әлемге көтеру мәселесін 
қарады.

Еуропа елдерінің тірі және нақты қолданыстағы жазба тілдерінің құрамдас бөлігін 
құрайтын, жалпы компьютерлік қолданыс шарты болып есептелетін UNICODE 
сәйкестік жүйесіне секел-мажар сына жазуы бүгінге дейін кірмей қалған олқылықтың 
орнын толтыру мақсатымен Мажар сына жазуы қауымдастығы Dr. Hosszú Gábor 
жетекшілігінде осы кітапта көрсетілген N 3527 санды сәйкестік жобаны ресми түрде 
табыстады. Қауымдастықтың табанды талабы, – кең көлемді түсіністік аясында, 
неғұрлым жедел түрде, - ұлттық жазуды сәйкестік деңгейіне көтеруді көздеп отыр. Бұл 
игі шараға Құрметті оқырман Сіздің де қолдауыңызды сұрайды.

Кітап авторларының пікірі бойынша, секел-мажар сына жазуы - бабалардан ұрпаққа 
қалдырған таңғажайып мұра, тылсым сырға толы жәдігер. Замана талабына сай 
жаңғыртып ұрпақтан ұрпаққа аманат ету – қасиетті борыш. Әсіресе, бүгінгі алмағайып 
заманда ұлттық жазудың ойы- мен бедері, сондай-ақ мажар тілі һәм мәдениетінің 
барлық саласымен органикалық байланысы ретінде ұлттық рухани жаңғыруымыздың 
бірден бір кілті болмақ.      
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