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Székely-magyar rovásírásunk történetéről sok újdonsággal szolgáló mű jelent 

meg a temesvári születésű, jelenleg Budapesten élő író, Mandics György tollából 
2010 nyarán. A szellemes cím jelzi, hogy ősi írásunk a történelem folyamán 
milyen viszontagságokon ment át, mert annak ellenére, hogy már a XIII. 
századtól kezdve magyar és külföldi művekben arról lehet olvasni, hogy a 
székelyeknek van egy sajátos írásuk, mely a latin ábécétől különbözik, már elég 
korán, a XVII. századtól számos személy megkérdőjelezte azt, hogy a 
székelyeknek létezhetett egy ősi írása. Az 1848–1849-es szabadságharcunk 
leverését követően pedig még a Magyar Tudományos Akadémián is olyan 
személyek kerültek fontos pozícióba, akiknek a császári udvar által sugallt és 
propagált fő feladatuk azt volt, hogy a magyarságot egy barbár, tudatlan, s ha 
kell, embertelenül kegyetlen népnek állítsák be. Nem véletlen az, hogy 1850-től a 
szepességi születésű Hunfalvy (született Hundsdorfer vagyis Kutyafalvi) Pál és a 
németországi Jozef Budenz mondja meg, hogy mi a tudományos, mi az 
elfogadható a magyarok számára. E két német ember nemcsak megkérdőjelezte 
az Árpád-házi vagy későbbi királyaink által is jóváhagyott krónikákat, hanem arra 
is vetemedtek, hogy az elméletükhöz nem illő régészeti leleteket, dokumen-
tumokat stb. egyszerűen megsemmisítették, elégették. E magyarellenes „tudo-
mányosság” sajnálatos módon a mai napi tart, elégséges csak az MTA egykori 
elnökére, Glatz Ferencre gondolni, aki az Árpád vezette görbe lábú magyarokról 
úgy ír 1996-ban, mint akik a Kárpát-medencében élő nőket megerőszakolták és a 
gyermekeket gyilkolták. Az akadémikus Kulcsár Szabó Ernő 1998-ban pedig 
egyenesen azt a tudománytalan véleményt állította, hogy a rovásírás náci 
asszociációkat kelthet. 
Mandics György a könyvtárnyi szakirodalom áttanulmányozása során 

igyekszik a magyarellenes beidegződésekről lerántani a leplet, mint ahogy a 
rovásírásunkkal kapcsolatosan azt is feltárja, hogy nem az összes római katolikus 
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pap igyekezett üldözni írásunkat, hiszen épp a ferences és pálos szerzeteseknek 
köszönhető számos emlékünk megőrzése és az ősi írás továbbélése. Később a 
jezsuiták és a református papság is behatóan érdeklődött a magyar rovásírás 
felől. I. István királyunknak tulajdonított és a rovásírás használatát  tiltó 
dokumentum, Mandics György véleménye szerint, egyszerű hamisítvány. A 
rovásírás háttérbe szorulása azonban minden valószínűség szerint a királyi 
adminisztráció latin nyelvű elterjedésével függ össze, ugyanis a korábbi 
rovásírásos birtoklevelek helyett a királyi kancellária már csak a latin nyelven írt 
okleveleket fogadta el. 
A székely-magyar rovásírást az alábbi anyagokra rótták, vésték, karcolták, 

poncolták: fapálca, fabot, deszka, gerenda és más fatárgyak (ostornyél, fakupa, 
fakulacs, nyílvessző), kő, tégla, cserép, kerámia, pala, csont, fém, vakolat, 
nyírfakéreg, növényi mag, viasz, állatbőr. Ugyanakkor a leírásokban emlegetnek 
pergamentet, papiruszt és papírt is; az írás eszköze pedig lehetett kés, véső, szeg, 
ár, palavessző, kréta, ecset vagy toll. A székely-magyar rovásírás iránya általában 
a jobbról balra való haladás, de ismerünk balról jobbra való írást is.  
A rovásírással írt könyvek ugyan elvesztek, de az egykor létezett könyvekről 

már Kr. u. 93-ban a kínaiak emlegették a szienpinek (hun) nevezett sztyeppei 
népet, akiknek furcsa rovásos könyveik voltak, Johannes Chrysostomos (347–
407) az írta a szkítákról, hogy lefordították a szentírást a maguk nyelvére; a Mervi 
oázisban 450 körül az ottani papság lefordította hun nyelvre a Bibliát. Bonfini 
műve forrásaiként szüntelenül a magyarok évkönyveire hivatkozott, de közel 
ehhez a korhoz, 523-ban az Észak-Kaukázusban Quardusat (Kardusat) püspök 
papjaival együtt lefordította a Bibliát a Kaukázusban élő hunok számára, hogy 
lehessen terjeszteni köztük a keresztény vallást. Észak-Magyarországon is járt 
Konstantin (827–869), a szlávok apostola, aki azzal az indoklással kérte II. 
Hadrian pápától a szláv írásbeliség terjesztését, hogy a magyaroknak és az 
avaroknak is van írásuk és vannak könyveik. Valószínű, hogy a magyaroknak 
létezhetett egy Ősgesztája, ugyanis míg Anonymus a magyarok történetéből sok 
mindent kihagyott a hunokra vonatkozóan, addig Kézai Simon krónikája sokkal 
részletesebben szól Attila hunjairól. Mátyás király idejében, 1486–1490 között 
készülhetett a Constitutiones incliti regni Ungarie című könyv, melyről Csontosi 
Jánosnak és Friedrich Klárának is az a véleménye: a képen lévő könyv lapjain 
rovásírás van. 
Szamosközi István (1565?–1612) egyetemi tanulmányainak folytatása alkal-

mával Firenzében felkereste a toszkánia nagyherceg Laurenziának nevezett híres 
kézirat- és könyvgyűjteményét és ezen alkalommal egy nagyon fontos leírást 
rögzít: „Ezen írásmódnak egy egész kötetet kitöltő nagyon régi példánya maradt 
fenn máig az Etruria nagyhercegség könyvtárában, Firenzében, csodálatra méltó 
és egész Európában ismeretlen írásjelekkel. A könyvlapok nincsenek mindkét 
oldalon, hanem csak az egyiken írva s ezért a papír finomsága következtében a 
másik oldalról is éppen olyan jól lehet olvasni, mint az elsőről. A könyv nem is a 
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ma szokásos lenpapírból, hanem nílusi papiruszból van. Nincs is tollal írva, 
hanem az összefüggő sorok nyomtatva vannak lefelé menőleg és egyes betűit 
külön vonalkák választják el. De nemcsak ezek az írásjelek, hanem maga a kódex 
is annyira magán viseli a régiség minden jegyét, hogy az európaiak már nyu-
godtan felhagyhatnak a nemrég feltalált ólombetűs könyvnyomtatás dicséretével, 
minthogy ez a könyv, melyet századokkal ezelőtt a mai világ előtt ismeretlen 
betűkkel nyomtattak, kiáltva hirdeti, hogy ennek a művészetnek feltalálói a 
szkíták voltak…”* Szamosközi korszakalkotó felfedezése „természetesen” 
eltűnt, pedig sokan beszámoltak erről a könyvről. Később hiába keresték ezt a 
könyvet is, mert valakik eltüntették, pl. így nem lehetett megkérdőjelezni 
Gutenberg találmányát. Így történt a Debreceni Könyvtár 1655-ben valószínűleg 
még meglévő rovásírásos könyvével is, hiszen Komáromi Csipkés György még 
emlegette, hogy Debrecenben is van egy régi magyar betűkkel írott könyv. A 
gyergyóditrói Tászok-tető híres köveinek nagy része is így járt, a mai napra csak 
három maradt belőle a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban. A 
csíkszentmiklósi híres, 1501-ből származó feliratnak is nyoma veszett az 1750-es 
években, de szerencsére ezt korábban papírra többen is leírták, így legalább 
tudunk róla. Évek, évszázadok során sok rovásírásos emléket tüntettek vagy 
rejtettek el. Szerencsére a XX. század során egyre többen kezdték ezeket az 
írásokat kutatni, a már említett Friedrich Klárán kívül Badinyi Jós Ferenc, Bíró 
János, Magyar Adorján, Libisch Győző, Fűr Zoltán, Forrai Sándor, Gyenes 
József, Ráduly János, Szakács Gábor, Szathmáry Attila, Varga Csaba, Varga 
Géza és még sokan mások.  
A székely-magyar rovásírás nem egyedülálló, nem rokontalan és rajta kívül 

nemcsak a germánok runa írása létezett, hanem számtalan más rovásírás is a 
világon. Ezért is érdemes elolvasni Mandics György könyvét és továbbra is 
érdemes kutatni úgy a könyvtárakban, mint kint az erdőn-mezőn, mert soha nem 
lehet tudni, hogy mikor kerülnek elő népünk történelméhez szorosan 
kapcsolódó ősi írások. A csíksomlyói ferences könyvtárból került elő, szinte 
csodaszerűen Bonyhai Moga Mihály egyik legrégebbi írott erdélyi rovásábécéje, a 
csíkszeredai Muckenhaupt Erzsébet könyvtörténész kutatásainak köszönhetően 
1991-ben. Bonyhai Mihály gazdasági tisztviselőként dolgozott ifj. Székely Mózes 
siménfalvi udvarházában, itt ismerkedett meg a siménfalvi székelyek 
rovásírásával, amit szerencsére papírra is vetett. Ez a rövid feljegyzés, mely a 
csíksomlyói ferencesek könyvtárából került elő, jelzi azt a tényt, amit más leletek 
is megerősítenek, hogy a székelyek a XVII. században használták az ősi 
rovásírásukat. Mandics könyvéből megtudjuk azt is, hogy szórványosan még a 
XX. században is használták a rovásírást és a számrovást. 
 
__________ 
*Mandics György: i. m., 374-376. old., Szilágyi Sándor: Szamosközy István történeti 

maradványai. IV. köt. Magyar Történelmi Emlékek, 30. köt., Budapest, 1880, 461. old.


