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Rovas (crestătura) Secui-Maghiar face parte din moştenirea culturală univer-
sală a omenirii,  produsul unei civilizaţii străvechi, care a fost creat de către 
maghiari şi strămoşii lor în timpurile istorice. Originea, formarea şi rudenia cu 
celelalte  manuscrise  şi  în  zilele  de  azi  este  sub  cercetări  ştiinţifice,  mulţi 
oameni ştiinţifici  şi  persoane care folosesc acest stil  de scris,  se ocupă cu 
problemele legate de aceste întrebări. Fără îndoială însă, maghiarii din secolul 
IX. au folosit prin propria lor limba într-o gamă vastă Rovas, care este dovedit 
prin obiecte istorice, ceea ce ne duce cu gândul, că Rovas a fost deja folosit 
cu mai mult timp în urmă.
Asemănător cu celelalte state europene din secolul XI. şi în Regatul Maghiar 
limba latină şi notele scrise a limbii latine, au devenit factori determinanţi în 
conducerea  oficială  a  statului  şi  bisericii.  Cu  toate  acestea însă,  Rovas  a 
rămas în permanenţă folosire prin unele regiuni vorbitoare a limbii maghiare, 
de la simplul păstor şi secuii sculptori de lemne până la preoţi, mai mult chiar, 
a  fost  folosit  ca  şi  scris  secret  în  unele  timpuri.  Rovas  nu  numai  că  a 
supravieţuit furtunile istorice medievale şi cele din era nouă, ci în acelaşi timp 
a evoluat neîncetat, iar în ultimele decenii s-a acomodat exigenţelor prezen-
tului, atingând o popularitate neaşteptată. În ziua de azi, apar cărţi, ziare şi 
site-uri în Rovas Secui-Maghiar, este aplicat şi în arte plastice, proiectare şi 
inscripţii  publice, iar datorită unor profesori conştiincioşi, mii de copii  învaţă 
scrisul naţional.
Tabăra experţilor şi iubitorilor de Rovas Secui-Maghiar se dezvoltă din an în 
an, atingând azi până la o sută de mii, a necesitat crearea condiţiilor moderne 
de aplicare a scrisului naţional. Din acest proces face parte unitatea formală, 
modernizarea regulilor de scris, dar şi standardizarea tehnică, ceea ce este 
creat în intermediul experţilor de Rovas, ca şi cum au făcut strămoşii dealun-
gul evoluţiei scrisului.  Această carte perzintă o staţie a acestei munci crea-
toare de păstrare a tradiţiei: colectivitatea Rovas Secui-Maghiar s-a adunat la 
Gödöllő în data de 4 octombrie 2008 pentru un consiliu de „Rovas Vie”, ca să 
ridice  la  nivelul  lumii  computerizate  scrisul  naţional  a  vorbitorilor  de  limba 
maghiară.
Printre scrisurile  europene în folosinţă,  numai  cel  Rovas Secui-Maghiar  nu 
face  parte  din  standardul  UNICODE,  condiţia  necesară  pentru  folosirea 
scrisului în lumea computerilor, astfel organizatorii din Comunitatea Maghiara 
Rovas,  cu  conducerea  lui  Dr.  Hosszú  Gábor,  a  depus  oficial  proiectul  de 
standardizare cu numărul  N3527,  cea ce poate fi  găsit  şi  în  carte.  Scopul 
hotărât al comunităţii este, ca să poată să ridice la nivel standardizat scrisul 
naţional,  pentru care astfel  cere şi  ajutorul  Stimatului  Cititor.  Autorii  acestei 
cărţi  cred,  că  Rovas  Secui-Maghiar  este  tezaurul  minunat  al  strămoşilor, 
moştenirea magică pentru urmaşi şi suntem datori să transmitem cu onoare. 
Acest  fapt  este  foarte  important  mai  ales  în  zilele  de  azi,  fiindcă  ideea  şi 
imaginea scrisului  naţional,  în relaţie  cu limba şi  cultura maghiară poate fi 
element cheie în reînnoirea de mult aşteptată a spiritualităţii şi a intelectului 
maghiar.
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