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Záhonyi András 
 

Érdekességek a székely-magyar rovásírás világából 
 
Rovásírás tanfolyam Székelyudvarhelyen  
Érdekel a rovásírás, meg szeretnéd tanulni? 
Itt az alkalom, hogy megismerd őseink ránk ha-
gyott felbecsülhetetlen örökségét! Gyere el a Szé-
kely Pajzs által szervezett 

ROVÁSÍRÁS TANFOLYAM----ra. 
Enyészet havának (november) 18-ik napjától hét-
főnként, tíz alkalommal 17 és 1830 óra között min-
denkit szeretettel várunk a székelyudvarhelyi 
Móra Ferenc Általános Iskolába. 
Az alsó korhatár 10, a felső korhatár 101 év. 
Jelentkezni vagy érdeklődni a következő elérhető-
ségek valamelyikén lehet: 
Telefonon: 0740-918023, vagy 0749-257898. 
Villámpostán: szekelypajzs@gmail.com 
vagy dnscsb@freemail.hu 
Az oktatás ingyenes!    
Támogató: Székelyudvarhely Polgármesteri Hiva-
tala 
 
Waum Péter, Székelyudvarhely 
http//www.facebook.com/peter.waum 
www.szekelypajzs.org 
 
 
Rovásírásos tábla áll (a ma Ukrajnához tartozó) 
beregszász bejáratánál 
 

 
 
 
Játékok 
Készségfejlesztõ rovás-kártya: játék kicsiknek és 
nagyoknak, tanulás és készségfejlesztés egyszerre. 

Játékos segítség a rovás- és a latin betűk, a ma-
gán- és mássalhangzók, valamint a védett magyar 
madarak elsajátításához. 
 
 
Rovás Memória Játék: A Linux-ban kifejlesztett 
játék Windowsra is telepíthető 
Letölthető: 
https://sites.google.com/site/sipygames/games-
1/rovas-memoria-jatek 
Egy egyszerű memóriajáték, azonban különféle 
képek helyett az ősi magyar írás, a rovás jeleit 
kell összepárosítani. A játékablak bal oldalán ta-
lálható grafika (kis méretben a táblaelemek hát-
lapját is ez a kép díszíti) a híres tatárlakai rovás-
emlék, amely több mint 8000 éves. (ZA. megj: 
mások szerint kb. 6500 éves) A betűk a Rovás 
Alapítvány egységesített modern betűi, amellyel 
egyre több helyen találkozhatunk. 
 

 
 
 
A rovás eljutott Bíró Ica celebigig is, s ez elérte a 
bulvársajtó ingerküszöbét! 
„Pár hónapja egy ismerősöm mutatott egy spiritu-
ális rendszert, amely a magyar rovásírás és az ősi 
élet virága szimbólum kódrendszerének megfejté-
sén alapul. Egyelőre csak ismerkedem ezzel a 
szemlélettel és filozófiával. Célom, hogy elsajátít-
sam ezt az egyedülálló tudást” – árulta el Ica. 
Az ezoterika iránt érdeklődő lányok máris tanulni 
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kezdték… Az akrofóniát és a formai párhuzamo-
kat is felhasználó „oktatófilm” a világhálón is 
megtalálható: 
http://rovas.info/index.php/hu/koezelet/1384-
csajok-es-betk 
 

 
 
 
Forrai Sándor abécéi 
Figyelem! A rovásírás atyja a Kárpát-medencei 
rovásíró versenyek névadója élete során nem csak 
egy ábécét használt! 
"Egy botra rótt középkori székely kalendárium és 
egyéb rovásírásos emlékeink" c. könyvében 
(1985) Forrai a magyar rovásírás "egységes jel-
rendszerére" igyekszik bizonyítékot keresni. 
Azonban nem adja meg a forrást, hogy honnan 
gyüjtötte össze a jeleket (a forrás Györffy György 
rovás-abc táblázata amely először az 1971-es Fiúk 
Évkönyvében jelent meg, illetve a Györffy táblázat  

előzménye: az 1938-as cserkész ábécé), s azt sem, 
melyiket miért teszi bele a táblázatába. Rész-
letesen lásd: 
http://rovas.info/index.php/hu/tudomany/1802-
forrai-abc-je-1985 
A rovásírás és gyorsírás kiváló kutatója Forrai 
Sándor 1994-ben jutott arra a felismerésre, hogy 
minden magánhangzót külön rovásjellel kellene 
leírni. De ez még mindig nem a végleges ABC-je! 
A rovás kutatója több évtized alatt alakította ki 
saját rovás ábécéjét. Most az 1994-es változatot 
vesszük górcső alá. Ezen évben jelent meg "Az ősi 
magyar rovásírás - az ókortól napjainkig" c. köny-
ve. Mivel akadémiai szakemberekkel is lektorál-
tatta, ezért mértéktartóan, a történeti hitelesség-
nek megfelelve (a kor tudományos szintjéhez iga-
zodva) mutatja be az írás történetét a rovás szem-
szögéből. A kortárs rováshasználatról a "Befeje-
zés" című fejezetben ad hírt. Kiderül, hogy külső 
hatásra jutott el addig a felismerésig, hogy a kor-
szerű rováshasználatban nem biztos, hogy elegen-
dő egy jellel jelölni a magánhangzó párokat. 
Ugyanis vannak, akik betű szerint szeretnék hasz-
nálni, róni a rovást. Forrai Sándor kimondta: nem-
csak rövidítéses írás létezik (ahol kizárólag a rö-
vid magánhangzókat használják). 

 

 
 

Forrai Sándor által javasolt rovás ábécé (1994) 
 
Korábbi ábécéitől eltérően már mindegyik magán-
hangzó párt jelöli. Az Ü rovásjelét azonban lecse-
rélte a korábbi "ülőke" alakúról a "sugaras kör" 
jelre, s ugyanazt a jelet ábrázolja mind a rövid Ü, 
mind a hosszú Ű esetén. Valójában tehát mégse 
sikerült teljesen szétválasztania ezt a 
magánhangzó-párt. Ez az ábécé lesz az alapja a 
továbbmódosított 1995-ös ábécéjének, amelyet 
Forrai halála után néhányan az "ősi és egyetlen" 
rovásábécének kiáltottak ki. 

Pálfordulás Ü-ügyben: vajon mi, vagy ki késztette 
Forrai Sándort arra, hogy lecserélje az Ü rovás-
jelét? Könyvében ezt is elárulja: az Ómagyar Kul-
túra Baráti Társaság kérésére tette (Forrai 1997-
ben dr. Vékony Gábor és Libisch Győző mellett az 
ÓKBT rovásírás szakosztályának egyik alapítója). 
 
"A… rovásírás-kiállítások látogatói arról győződ-
tek meg, hogy ősi írásunk nemzeti kultúránk szer-
ves része, ezért ennek irodalmát középiskoláink-
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ban a magyar irodalom keretében már régen taní-
tani kellett volna. Ezért ezt a mulasztást mielőbb 
pótolni kell. Ezt a kívánságot a vendégkönyvekbe 
való beírások is tanúsítják. Ebből a célból az 
Ómagyar Kultúra Baráti Társasága tagjai részére 
már egy olyan általános rovás betűsort állítottunk 
össze, amely alkalmas mind a tollal papírra való 
írásra, mind a metszésre. A több jelváltozat közül 
arra is tekintettel voltunk, hogy ligatúrák képzésé-
re is alkalmasak legyenek. Láttuk, hogy a rövidí-
téses rovásjelek csak rövid magánhangzókat tar-
talmaznak, mint a gyorsírásunk is az "É" és "Á" 
kivételével, ezért az általános betűsorba bevettük 
a rovás "É" és "Á" jelét is. Azok számára, akik 
csak a betûírást akarják elsajátítani, külön alkal-
mazásra javasoljuk a következõ hosszú magán-
hangzók jeleit: Í, Ó, Õ, Ú, Û"  

A szerző tehát külön jelsorként kezelte a hosszú 
magánhangzók jeleit. Azonban hiábavaló volt ez 
az ajánlás 1994-ben: az Ómagyar Kultúra Baráti 
Társaság 1998-as kiadványában a rövid Ü kapta 
meg a sugaras kör alakú jelet, a hosszú Ű meg 
marad a nyitott ülőke alakú jel... Ugyanakkor sa-
ját magához sem maradt hű Forrai Sándor, az 
1995-ös utolsó ábécéjébe visszakerül a rövid Ü-
höz az eredeti rovásjel, a sugaras kör meg maradt 
az Ű helyén. 
 
 
Tászok-tetõi ál-rovásemlékek    
A Barátosi Lénárth Lajos által "megtalált" Tászok-
tetői rovásfeliratok könnyedén elolvashatóak – 
már ha valaki ismeri a Tar Mihály féle 1902-es 
ábécét... 

 

 
 

Egyre inkább úgy tűnik, hogy nemcsak manapság, 
de hetven évvel ezelőtt is jól lehetett szédíteni a 
magyarokat mindenféle összetákolt rovásábécével, 
rovásemlékkel. Sőt, elég volt, ha csak tudósított 
róla, de az emlék maga állítólag eltűnt, megsem-
misült. Az egyébként Petőfi-legendagyártásról is 
elhíresült Barátosi Lénárth Lajos (1892-1968) 
nem bonyolította túl a kérdést: fogta a múlt század 
elején közismert Tar Mihály féle rovásábécét, 
amelyben a magánhangzókat másfajta kriksz-
kraksszal töltötte ki. 
 

 
 

Ebből lettek a tászok tetői rovásemlékek. Minő 
érdekes véletlen, hogy Barátosi egy ugyanilyen  
ábécét "talált" korábban egy "lámakolostorban"... 

A Tászok-tetõi rovásemléket Attila sírjáról Bará-
tosi „kreálta”! 
A bemutatott "Tászok-tetői rovásemlék" Attiláról 
szól. Ennek formai előképe Palik Ferenc Attila 
sírja c. 1921-es sci-fije. Ott is Tar féle betűkkel 
írták rá egy kőfalra, hol van Attila sírja. "Teste 
scita földön Attila hunfö verem". Nem lenne meg-
lepő, ha Bernáth Lajos is olvasta volna a könyvet, 
amely közli a megfejtéshez szükséges ábécét is... 
Az olvasat a rovas.info szerint: "Attila hunok ki-
rálya / földbe temetve Tászok-tetőn / ... / menve ő 
Ázsiába ő hadad ezer éhen" 
Barátosi szerint: „/menve Ázsiába Hadadezerben” 
ZA megjegyzése: „/menve ő Ázsiába ő hadai 
ezerében”, azaz sokezres hadseregével. (Az eltérő 
olvasati lehetőségek a furcsa H-szerű B és a ma-
gánhangzók következetlen alkalmazása miatt jö-
hettek létre.) 
 
 
 


