
Predslov
Sikulsko – maďarské písmo rováš je súčasťou univerzálneho kultúrneho dedičstva 
ľudstva,  duchovným  dielom  prastarej  civilizácie,  ktoré  si  vytvorili  Maďari  a ich 
predkovia v dávnej minulosti. Jeho pôvod, formovanie a príbuznosť s iným písmom je 
dodnes predmetom vedeckého výskumu a medzi výskumníkmi a odborníkmi na písmo 
rováš existuje množstvo teórií v súvislosti s týmito otázkami. Ako to historické nálezy 
dokazujú,  bez akýchkoľvek  pochýb,  Maďari  v 9.  storočí  používali  písmo rováš ako 
vlastné  písmo  v tak  rozšírenej  miere,  že  sa  dá  z toho  dedukovať,  že  ho  začali 
používať oveľa skôr, viac storočí predtým.
Podobne  ako  vo  väčšine  európskych  štátov  sa  počnúc  od  11.  storočia  aj 
v Maďarskom  kráľovstve  stali  latinský  jazyk  a písmo  (latinka)  určujúcim  prvkom 
v oficiálnom štátnom a cirkevnom písomníctve.  Napriek  tomu  sa  v pôvodnej  forme 
zachovalo  písmo  rováš  v jednotlivých  maďarsky  hovoriacich  teritóriách  až  do 
dnešného  dňa,  a to  počnúc  od  jednoduchých  pastierov  a sikulských  rezbárov  cez 
šľachtu po kňažstvo, dokonca občas slúžilo aj ako tajné písmo. Pritom písmo rováš 
nielenže  prežilo  stredoveké  a novodobé  historické  búrky,  ale  medzičasom  sa 
neprestajne vyvíjalo tak, že v posledných niekoľkých desaťročiach dosiahlo bezpre-
cedentnú  popularitu  a prispôsobilo  sa  aj  súčasným  požiadavkám  (očakávaniam). 
Dnes už vychádzajú sikulsko – maďarským písmom rovášom písané knihy,  noviny 
a webové stránky, využívajú ho vo výtvarníctve pri riešení tvorby foriem, v nápisoch 
na verejných priestranstvách ako i vďaka zanieteným učiteľom sa desiatky tisíc detí 
učí toto národné písmo.
Počet znalcov a milovníkov sikulsko – maďarského písma rováš rastie z roka na rok 
a ku  dnešnému  dňu  dosiahol  stav  rádovo  stovky  tisícov,  čo  si  vyžiadalo  potrebu 
vytvorenia  podmienok  pre  modernú  aplikáciu  toho  národného  písma.  K tomuto 
procesu patrí ujednotenie foriem, vylepšenie pravidiel písania ako i odborné (technic-
ké) normalizovanie, ktoré uskutočnia odborníci písma rováš v rámci spoločnej tvorivej 
činnosti  tak, ako to urobili  ich predkovia pri zachovaní a rozvoji  tohto písma. Kniha 
predstavuje jednu zastávku tejto tvorivej činnosti  zameranú na zachovanie tradície: 
spoločnosť  odborníkov na sikulsko –  maďarské písmo rováš  sa zišlo  v Gödöllő  4. 
októbra 2008 na porade „Élő Rovás“, aby toto národné písmo maďarsky hovoriacich 
ľudí pozdvihlo do sveta výpočtovej techniky.
Spomedzi  všetkých  európskych  živých  a reálne  využívaných  druhov  písma už  len 
sikulsko – maďarské písmo rováš nie je súčasťou normy UNICODE, čo je podmienkou 
na jeho univerzálne využitie; preto na internete a v reálnom živote organizovaná spo-
ločnosť „Magyar Rovásírók Közössége“ pod vedením Dr. Gábora Hosszúa oficiálne 
podala  v  knihe  pod  číslom  N3527  sa  nachádzajúci  návrh  normy.  Jednoznačným 
cieľom spoločenstva je s čo najširšou dohodou a čo najskôr dosiahnuť pozdvihnutie 
tohto  písma  na  úroveň  národného  písma,  k čomu  touto  cesto  prosí  aj  podporu 
Vážených čitateľov.
Autori  tejto  knihy  sa  domnievajú,  že  sikulsko  –  maďarské  písmo  rováš  je 
neoceniteľným  pokladom  predkov,  nádherným  dedičstvom  pre  ich  potomkov  pre 
všetky pokolenia, ktoré s primeranou úctou a pokorou prispôsobené k požiadavkám 
doby  je  povinnosťou  odovzdať  ďalej.  Toto  je  aktuálne  najmä  dnes,  nakoľko 
myšlienkový a obrazový svet tohto národného písma v dôsledku organického spojenia 
s každou oblasťou maďarského jazyka a maďarskej kultúry sa môže stať kľúčom k tak 
vytúženej maďarskej duchovnej obnove.
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