
Rovásírás-oktatók tanácskozása 
 
 

Az ŐSI TUDÁS felvidéki rovásírás-vetélkedőnk 2019-ben már a 15. évfolyamába lép. Itt az ideje, 
hogy elgondolkozzunk a megtett úton, s megtervezzük a jövőt, kijelöljük az utat, amelyen hathatósabban, 
eredményesebben tehetünk eleget küldetésünknek, célunknak: a magyar rovásírás visszaszerettetésének, 
visszatanulásának, népszerűsítésének. Ezek voltak a fő témák, amelyeket megvitatták a jelenlevők. A 
zselízi Magyar Házban tartott tanácskozáson húszan vettek részt Harkácstól Nagymagyarig. Ők: Bohák 
Csaba, Csicsay Károly, Csicsay Sarolta, Húsvéth Renáta, Hordósi Renáta, Ivicze Klára, Mészáros 
Magdolna, Salgó Gabriella, Patassy Sándor, Tarr Nóra, Urbán György, Vezér Klára, Zsapka Henrietta, 
valamint a többi résztvevő. 

A Felvidéki Rovásírók (FeRo) és a Palóc Társaság által szervezett találkozón terítékre került sok 
minden: a szervező kiléte a jövőben, a pályázatok, támogatások lehetősége, a vetélkedő feladatai 
összeállítóinak, a helyszínek, a részvételi díj bevezetésének, az értékelési szempontok, az értékelők 
felelősségteljes hozzáállásának és rovó gyermektábor szervezésének kérdése és tisztázása. A tanácskozás 
vezetője bevezetésében hangsúlyozta: a magyar iskola ne csak nevében legyen magyar anyanyelvű, 
hanem legyen magyar szellemiségű! Ez az elvárás azt jelenti, hogy például a felvidéki rovásírás 
terjesztése mellett a szakkörben foglalkozni kell a magyarság kérdésével is, kik vagyunk, honnan 
származunk, mik a hagyományaink, amelyeket élni, éltetni kell. A szakköri foglalkozások ne csak a 
rovásírás technikájával törődjenek, hanem a magyarság történelmével is, az írás kialakulásával. 

A rovásírás oktatói elmondták, hogyan tanítják a rovásírást a szakkörben, milyen gondokkal 
küszködnek, milyen sikerélmények érték őket. Hordósi Renáta elmondta, hogy általában a nagyobb 
testvér hatására jelentkeznek náluk a gyerekek. Szeretnek járni a körre, mert az írás mellett mindent 
elmondhatnak. A kicsik lelkesek, kérdeznek, a középiskolások pedig visszajárnak, feladatokat kérnek. 
Szerencsére az igazgatóság részéről maximális támogatást élveznek. Csicsay Károly annak örül, hogy a 
gimnáziumi tankönyvekbe bekerült a rovásírás és az érettségin is téma. A dunamocsi résztvevőknek az 
okoz örömet, hogy bár nem az iskolában, hanem falusi keretek között működik a szakkör, már az első 
évben döntőbe jutottak a gyerekek s a tanárok közül is hatan megtanulták... Mészáros Magdolna 
szégyenletesnek tartja, hogy a hivatalos körök még mindig hátat fordítanak a tényeknek és a beidegződött 
rokonsági kapcsolatot (finnugor elmélet) tanítják a pedagógusoknak is. Bár már nyugdíjas, hetente kétszer 
tart foglalkozást a gyerekeknek, melyeken a történelemmel, a híres személyiségekkel is megismerkednek, 
kerékpártúrákon bejárják a környéket, elmélyítik a szülőföld iránti szeretetet. Patassy Sándor arról is 
beszámolt, hogy a Csallóköz c. regionális. hetilapban folyt a rovástanfolyam. Nagyon jó visszhangja volt. 
Továbbá megjegyezte, hogy a "runové písmo" nem teljesen takarja a rovásírást, ez a német rúna írásra 
vonatkozik. A szkíta-hun írás jobban fedi a rovásírás lényegét. Szlovákul "súťaž v staromaďarskom 
písme "rovás" - ez lehetne a verseny államnyelvi megfelelője. Salgó Gabriella szerint a cserkészeknek 
csak az ábécé megismerése a cél, tovább bővebben nem foglalkoznak vele. Tanulmányai során egyre 
jobban érdekelte a rovásírás, szakdolgozatát is ebben a témában írta. Szerinte az iskolában nehéz a 
magyarságtudatot erősíteni. Kevesen veszik komolyan. Noha náluk is van rovásszakkör meg íjászat is, 
sok szülő nem veszi jó néven... Bohák Csaba szerint 14 éve még jobban ment a rovásírás tanítása, mert a 
gyerekek akkor még nem voltak ennyire telefonfüggők. A 150 fős iskolában 15-féle szakkör van. Ő a 
történelem órán is foglalkozik a témával. Emlékezett Alsóbodokra, az első két országos döntő 
helyszínére, amikor még nem volt szükség körzeti döntőket rendezni és Paulisz Boldizsárra, aki felkarolta 
a kezdeményezést. 

A tanácskozás további részében kimerítően foglalkoztak mind a hangos olvasás, mind az írásbeli 
feladatok értékelésével, az értékelést megelőző szabályozás kérdéseivel. A késhegyre menő vita végén 
egyhangúan elfogadott határozat mégis annak a bizonyítéka, hogy a rovásírás felvidéki oktatói 
szívügyüknek tekintik a magyar rovásírás visszatanulásának és visszatanításának ügyét s annak 
eredményességét minden rendelkezésükre álló eszközzel és módon mindent megtesznek a jövőben is. 

A tanácskozás határozata értelmében: 
1. A rovásírásos emlékek felismeréséről szóló feladatban minden képhez legyen megadva 4 

válaszlehetőség, amelyek közül a vetélkedőknek a helyes megoldás betűjelét kell bekarikázniuk. 



2. Minden, a vetélkedőn jelenlévő felkészítő köteles részt venni a javításban. A javítás 
lehetőleg 1 teremben történjék – ha erre nincs lehetőség, akkor legalább korcsoportonként kell egy 
teremben javítani. 

3. A D korosztályos versenyzők besegíthetnek az A és a B korcsoport feladatlapjainak a 
javításába. 

4. Javaslat történt rovásírásos táborok szervezésére, kiegészítve kézművességgel, népi 
hagyományok ápolásával, lovas hagyományőrzéssel. 

5. A vetélkedőkre a feladatokat Patassy Sándor, Salgó Gabriella és Urbán György közösen 
állítják össze. 

6. A körzeti döntőket 2019. április 8. és 18. között, az országos döntőt május 8. és 16. között 
kell megrendezni. 

7. A 2019. évi ŐSI TUDÁS vetélkedőt is a Palóc Társaság hirdeti meg a Felvidéki Rovók 
támogatásával.  Ugyanakkor a rovásírás-oktatók alakítsanak polgári társaságot, amely a következő 
tanévtől kezdve szervezze a vetélkedőket ill. pályázzon a vetélkedők lebonyolításának anyagi 
biztosítására. 

Csak a magyarságukért, a jövő magyarságáért tenni akaró lelkes tanítókon, tanárokon múlik, hogy 
küzdelmek, tudatos tettek vállalása árán rovásírásunk és vele műveltségünk régi fényében ragyog-e a 
jövőben! 

Mácsadi János, a Palóc Társaság Tiszteletbeli Tagja és felesége szíves vendéglátását köszönjük,  
laktató és ragyogó volt!  
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