
Újabb rovásfeliratos tábla a Felvidéken 
 

A jó példa tettekre sarkall, szokták mondani az idősebbek. Ez történt most velem is. 
Felsőszeliben a Bercsényi Miklós Hagyományőrző Csapatban a hagyományápolás 

mellett a rovásírás oktatásával is foglalkozom. 2006-ban vitten először három tanítványomat 
a Felvidéki Rovásírásversenyre, melyre a közeli Vásárúton került sor. Nagyszerű 
fogadtatásban volt részünk, s rögtön meglepett a bejárat fölötti rovásfeliratos tábla. 
Lélekben kalapot emeltem az iskola vezetése előtt, hogy ilyen látványosan is hirdetik az ősi 
magyar írást. Ekkor döntöttem el, hogy jó lenne a felsőszeli iskolában is jelét adni a rovásírás 
tiszteletének. Javaslatom az iskola vezetése mérlegelte, majd beleegyezését adta. 

Felkerestem egyik volt tanítványomat, Ambrus Dávidot, akivel megbeszéltem a 
rovásfelirat dolgát. Mivel ő az alsószeli Zele törzs tagjaként többször is segédkezett kopjafa 
faragásánál, megígérte, hogy volt iskolájának elkészíti a kért feliratot. Az álom lassan 
megvalósulni látszott. 

Először faanyagot biztosított. Megfelelő előkészítés után átadtam neki a rovásfelirat 
szövegét papíron. Megtervezte a keret mintáját, s beosztotta szöveget, mely az iskola teljes 
nevét tartalmazta. A faragás érdekessége, hogy a betűk a síkból kidomborodnak, tehát 
kivéste a betű melletti részeket, vagyis árkot vésett mellettük. Hasonlóképpen készítette a 
magyaros díszítőelemeket is. 

  
A kész táblát belakkozta és az ünnepség előtti napon barátaival felerősítette a falra. 

Mivel 4 cm vastag kőrisből készült a 150x60cm-es lap, volt mit cipelniük. A tábla a folyosó 
közepén kapott helyet, ahol a névadót ábrázoló festmény és az iskola, ill. a község címere 
látható.  

 
Az ünnepélyes avatásra 2009. október 16-án reggel került sor azon rendezvénysorozat 

keretén belül, melyet a magyar oktatás újraindításának 60. évfordulója tiszteletére 
szervezett a felsőszeli Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola. 

 



Az ünnepi műsort az iskola Csalogány gyermekkara nyitotta meg Mészáros Magdolna 
vezényletével. Majd Andrikovics Bianka és Molnár Dóra szavalata hangzott el. Az igazgatónő, 
Pónya Zsuzsanna üdvözlő szavai után elmondta, hogy miért is döntöttek a rovásfeliratos 
tábla elhelyezése mellett. Iskolánk a hagyományápolás többféle formája mellett fontosnak 
tartja a rovásírás megismerését is, s mivel nálunk többen tanulják, akkor legyen látható jele, 
hogy tiszteljük elődeink írásmódját. Büszkeséggel tölt el minket, hogy egykori diákunk is ilyen 
úton visszatalál az iskolába, s tehetségét, tudását az egykori alma mater felvirágoztatására 
használja fel. 

Ambrus Dávid a tábla leleplezése után szerényen megjegyezte, hogy örömmel fogadta 
a felkérést, hisz ő is sokat foglalkozik szabadidejében a magyarság történetével, az ősi 
harcmodor tanulmányozásával, a barantával. A gyerekeknek jó tanulást és sok sikert kívánt 

minden téren. 
Ezután Mézes Rudolf, a 

Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége 
országos elnöke szólt, aki szintén 
gratulált a merész elhatározáshoz és 
annak míves kivitelezéséhez. 
Reményét fejezte ki, hogy a 21. 
században a reneszánszát élő 
rovásírás nemcsak kellemes 
időtöltés, hanem újabb lehetőség 
arra, hogy tisztában legyünk azzal, 
kik vagyunk és merre tartunk. 

A továbbiakban az igazgatónő 
megköszönte a faragónak az 
áldozatos munkáját, s átnyújtotta 
neki az iskola jubileumi 
emlékkönyvét, melyet az évforduló 
kapcsán jelentetett meg az iskola. 

Majd Mészáros Magdolna 
elismerő oklevelet adott át a 
Magyarország Felfedezői Szövetség 
elnöke, Rakó József nevében a 

nemzeti hagyományok ápolásáért kifejtett tevékenységért. Ezt az oklevelet a Belgiumban élő 
kedves támogatónk, Horváth Vilmos alapította feleségével, Ötves Erzsébettel. 

Az ünnepséget a gyermekkar fejezte be az iskolahimnusz eléneklésével. Végül a 
gyereksereg szemügyre vette az új táblát, s akik már ismerték a rovásábécét, könnyűszerrel 
kibetűzték az iskola nevét. 

Boldog vagyok, hogy az álmom valóra vált. A jó példa követőkre talált, s iskolánk 
tanulói ismét gazdagodhattak. 

         Mészáros Magdolna 


