
Pratarmė

Székely1 Rovás raštas yra žmonijos kultūros paveldo dalis. Tai senosios civilizacijos intelekto 
produktas, sukurtas Magyars2 (vengrų) ir jų protėvių. Šio rašto kilmė, vystymasis ir ryšys su kitomis 
rašto formomis vis dar yra mokslinių tyrimų objektas; Rovás rašto tyrinėtojai ir jo vartotojai apie šio 
rašto kilmę ir vystymąsi turi daugybę teorijų. Turima svarių įrodymų, jog Rovás raštas tarp Magyars 
(vengrų) buvo plačiai paplitęs jau IX a. Tai leidžia daryti prielaidą, jog jis buvo vartojamas jau keletą 
šimtmečių anksčiau.    

Vengrijos Karalystėje, kaip ir daugelyje Europos šalių XI a. pradžioje Lotynų kalba dominavo 
kaip valdžios ir bažnyčios rašytinė kalba. Nuo tada Rovás raštas buvo vartojamas ir išliko iki dabar kai 
kuriuose Magyar regionuose. Šis raštas buvo naudojamas paprastų piemenų, vadinamų Szekler, medžių 
kirtėjais. Taip pat šį raštą naudojo ir kilmingieji bei dvasininkai; Be to, buvo tokių laikmečių, kai šis 
raštas buvo naudojamas kodavimui. Rovás raštas ne vien tik pergyveno Viduramžių “audras” ir kitus 
istorinius laikmečius , bet ir nuolat vystėsi.  Paskutiniais dešimtmečiais, įgijęs didelį populiarumą, šis 
raštas  buvo pritaikytas  dabartinėms reikmėms.   Šiandien  knygos,  periodiniai  leidiniai,  internetiniai 
tinklalapiai  yra  parašyti  Székely  -Magyar  Rovás  raštu;  šis  raštas  naudojamas  ir  meno  darbuose. 
Dešimtys tūkstančių studentų mokosi šio nacionalinio rašto, dėkui atsidavusiems šio rašto mokytojams. 

Šį senovinį raštą suprantančių ir jį vertinančių žmonių skaičius pasiekė daugiau nei šimtą tūkstančių. 
Tai privertė kurti šio rašto šiuolaikiškas vartojimo taisykles. Taisykles kūrė Rovás rašto vartotojai, kurie 
kaip  ir  jų  protėviai  vienu  metu  saugojo  ir  tobulino  šią  rašyseną.  Šios  knygos  vienas  skyrius  yra 
paskirtas  šio  rašto  tradicijų  išsaugojimui:  Székely-Magyar  Rovás  rašto  vartotojų  bendruomenė 
susirinko 2008-10-04 Gödöllő mieste,  Vengrijoje ‘Rovás  Gyvuoja’ konferencijai,  kad  šį nacionalinį 
raštą pritaikytų informatikos amžiuje.

Iš visų rašytinių dabar Europoje vartojamų kalbų tik Székely-Magyar Rovás rašto forma nėra 
UNICODE standarto dalis.  Tai  leidžia  šį  raštą  vartoti  informatikoje.  Székely -Magyar  Rovás  rašto 
vartotojų bendruomenė, vadovaujama Dr. Gábor Hosszú, oficialiai pristatė standartą N3527, smulkiai 
aprašytą šioje knygoje. Pagrindinis bendruomenės tikslas yra šio standarto visuotinis ir kuo greitesnis 
pripažinimas. Mums reikia jūsų, skaitytojų pagalbos, kad šio rašto standartas būtų pripažintas. 

Šios  knygos  autoriai  tiki,  kad  Székely-Magyar  Rovás  raštas  yra  nuostabi  protėvių  dovana, 
vertingas paveldas sekančioms kartoms. Tai reiškia, jog šį raštą reikia vartoti su pagarba ir atsižvelgiant 
į  laikmetį  tinkamai  modifikuoti.  Tai  yra  dar  aktualiau  šiandien,  nes  šis  raštas,  tampriai  susijęs  su 
Magyar kalba ir kultūra, neša daugybę idėjų ir galėtų leisti atgimti intelektualiam Magyar paveldui. 
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1 Székely yra  etninė  grupė  istoriniame  regione  Transilvanijoje.  Jie  tūkstantmečius  gynė  Vengrijos  karalystės  sienas. 
Pripažįstama, kad jie yra vengrai (Magyar). Tačiau prieš 88 metus Vengrija prarado 70% buvusios teritorijos. Todėl dabar 
Székely daugiausia gyvena Harghita, Covasna ir Mures apskrityse Rumunijoje, tačiau iki šiol saugo savo, kaip vengrų, 
identitetą ir kultūrą. Nemaža Székely dalis gyvena Tolna apskrityje Vengrijoje. 
2 Magyar -  tai  vengrai,  kurių  protėviai  gimė  Vengrijos  Karalystėje  (Vengrijos  karalystė  egzistavo  1000-1918 m.m.  ir 
1920-1946 m.m.). Székely etninė grupė turi savo Rovás raštą. 


