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Dr. Salgó Gabriella
Paed. Érsekújvár

Felvidéki rovásírás oktatás
helyzete, módjai

A magyar rovásírás nemzeti, kulturális 
és néprajzi örökségünk. „Legnagyobb 
jelentősége, hogy térben és időben ös�-
s�efogja a Kárpát-medence magyarsá-
gát.” /Friedrich Klára/ „A múltba való 
visszatekintésnek is egyik eszköze az 
írás. Ránk maradt régi írásos emlé-
kekből évezredekre visszamenően tájé-
kozódni tudunk egyes népek kultúrá-
járól, műveltségi fokáról, hitvilágáról, 
érzelmeiről, szokásairól stb.” (Forrai, 
S.,1994, 13.o.) 

„Mindig a jelen építi a múltra a 
jövőt.“ – írja Forrai Sándor, és folytatja, hogy: „Az a jelen, amelyről az írások 
szólnak, a jövő generációja számára akarva-akaratlan a jövő építését is szol-
gálja. A jövő építésének ez a folyamata nemzedékről nemzedékre napjainkban 
is tart. Jelenünk alapépítménye tehát az az ősi múlt, amelyhez minden generáció 
hozzáadta a maga tapasztalatát és mindazt, amit közösségi munkájával létreho-
zott. A múltnak tehát nagyon sok összetevője van, ami lényeges és fontos egy nép 
vagy nemzet életében a jövője szempontjából. Ahhoz, hogy jövőjét, folyamatossá-
gát biztosítani tudja, nem mindegy, hogy jövőjét milyen múltra építi. A felvázolt 
séma alapján minden népközösség létrehozta a maga sajátos kultúráját, szoká-
sát, életmódját, történelmét, mindazt, amelyben élni és boldogulni tudott. Minden 
nép arra törekszik, hogy múltjából minél többet ismerjen meg, rendelkezzék minél 
több nemzeti önismerettel, nemzeti tudattal.” (Forrai, S., 1994, 13.o.).

Az anyanyelv jelentősége

„Anyanyelv” fn A� a nyelv, amelyet a� ember gyermekkorában (elsőként) ta-
nult meg, s amelyen rends�erint. legjobban és legs�ívesebben bes�él (Juhás�, J., 
S�őke, I., O. Nagy, G., Kovalovs�ky, M., 1985, 46.o.).

Valóban hatalmas feladat hárul a mai kor pedagógusaira, főként a� anyanyelvi 
oktatás területén – amely valójában a� elsődleges feladat. Ahogy a� kiderül Az 
anyanyelvi nevelés módszerei c. egyetemi jegy�etből is, nagyban átalakulóban 
van a� iskola által kö�vetítendő alapműveltség tartalma. E�ért a� iskoláknak 
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s�ámolniuk kell a műs�aki és termés�ettudományos ismeretek rohamos s�apo-
rodásával, ugyanakkor a régebbi ismeretek egy rés�ének elavulásával is. Egyet-
értünk a��al, hogy a ma iskolájának elsődleges feladata a�, hogy alapo�ó isme-
reteket bi�tosítson, és a képességek fejles�tésével állandó önművelésre, önálló 
gondolkodásra kés�ítse fel a tanulókat. S minde� ki�árólag a� anyanyelv segítsé-
gével érhető el a legeredményesebben. 

A� alsó tago�at felelőssége tehát egyrés�t abban áll, hogy a nyelvileg hátrá-
nyos hely�etű tanulók kiegyenlítő bes�édfejles�tését kell megoldania, másrés�t 
a fel�árkó�tatás mellett meg kell alapo�nia a megfelelő felső tago�atos írott és 
bes�élt nyelvhas�nálatot is. Végül a� anyanyelvi nevelés nyitottságából értelem-
s�erűen követke�ik, hogy a nyelvhas�nálat fejlődése, folytonossága nem feje�ő-
dik be a� iskolák elvég�ése után, de a mindennapi életben sem. 

A� anyanyelv oktatására minden nem�et nagy hangsúlyt fektet. Fontos, hogy 
minden gyermek elsősorban saját gondolatait a saját anyanyelvén tudja kife-
je�ni. A�on ors�ágokban élő tanulók társadalma, akik a� adott ors�ág kisebbségi 
nyelvét bes�élik, nehe�ebb hely�etben vannak. S�ámukra már egés�en a gyer-
mekkortól két nyelvet kell párhu�amosan tanulni, hogy felnőve kellőképpen be 
tudjanak illes�kedni a társadalomba. A s�lovákiai (felvidéki) magyarság hely-
�ete is hasonló. Éppen e�ért a mi iskolaügyünk is próbál e�en elvárásoknak meg-
felelő inté�kedéseket létreho�ni. A� egyes tantárgyak óras�ámának növelésével, 
a�ok tananyagbeli bővítésével és a móds�ertani követelésekkel mára rengeteg 
törvény és irodalom foglalko�ik. A magyar rovásírás oktatása is a�on törekvés 
alapján s�ületett, mis�erint a gyermeknek elős�ör is saját anyanyelvét kell a le-
hető legtökéletesebben elsajátítania ahho�, hogy később megalapo�ott ismere-
tekre tehessen s�ert a különbö�ő tantárgyakon belül. A� írás, olvasás és s�ámo-
lás anyanyelvi elsajátítása a� elsődleges. A mára már eléggé túlterhelt tantervek 
átvételét remekül segíthetik a� iskolai s�akköri tevékenységek. E�en elméle-
ten alaps�ik pl. a Rovásíró s�akkör működése a� érsekújvári C�uc�or Gergely 
Alapiskolában is. Célunk a magyar anyanyelvi oktatás kiegés�ítése, fejles�tése 
és hatékonyságának növelése. E s�empontok alapján létreho�ott rovásíró s�ak-
kör próbálja bi�onyítani, hogy a� ilyen iskolai s�akköri foglalko�ások mennyire 
tudják po�itív irányba terelni a tantervi követelmények elsajátítását – megköny-
nyítve minde��el a� anyanyelvi oktatást. 

A magyar rovásírás oktatása

A Felvidéken különbö�ő iskolai s�akkörök, klu-
bok, társaságok hűen ápolják, oktatják, terjes�-
tik mindmáig ősi magyar írásunkat. Nem s�abad 
elfelejtenünk, hogy mi, magyarok egy nem�et va-
gyunk, és ugyana�t a� ősi hagyatékot örököltük: 
nyelvünkkel együtt a rovásírást – éljünk bármely 
s�egletében a Kárpát-medencének.

Rendkívüli jelentőséget tulajdonítunk, mi pe-
dagógusok, a� iskolák mellett működő érdekköri 
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tevékenységeknek. Míg a� oktatásban csak, mint kiegés�ítő elem has�nálható 
a rovásírás, addig a� érdekköri foglalko�ásokon fő s�erepet kaphat. Kö�tudott, 
hogy még Magyarors�ágon sem került bele a rovásírás oktatása a� alaptan-
tervbe, de a különbö�ő érdekköri tevékenységekben (s�akkörökön) nagy s�e-
repet tölt be. Ahogy a�t Forrai Sándor is mondta: „Oktatási elvem a szeretet, 
szigor és a tantárgy megkedveltetése”, így fogtunk ho��á mi is a munkánkho�,  
a Felvidéken.

A 21. s�á�ad s�üleinek kellő mértékben be kell bi�tosítaniuk gyermekük s�á-
mára a fi�iológiai, lelki és s�ociális s�ükségletek lehetőségeinek kielégítését, 
minde�t po�itív ho��áállással és célkitű�éssel. Gyakran nincs megfelelő áttekin-
tésük azon szabadidős tevékenységekről, melyek saját környe�etükben �ajlanak. 
Éppen e�ért, ebben a� átfogó nevelési folyamatban s�erepet játs�ó s�ülőkön kí-
vül a tanítóknak, pedagógusoknak is nagy s�erepük van. Nem csak a s�abad-
idő előkés�ítésében, de a�ok megvalósításban is fontos feladatokat vállalva.  
A gyermeki céltudatos nevelői hatás a s�abadidős tevékenységben lehetővé te-
s�i a megfelelő nevelést a� adott térségben, a s�emélyi tulajdonságok formálá-
sát, befolyásolja a s�ociális magatartást, a� ass�ertív viselkedéstípus kialakítá-
sát, hangsúlyosan érvényesítve minde�t a po�itív célok elérésében.

A� iskolákon működő érdekköri tevékenységek remek lehetőségeket bi�tosí-
tanak a� ismeretek bővítésére és kiegés�ítésére. A rovásíró érdekköri tevékeny-
ségnek helyet adó oktatási inté�ményekben csupán a� iga�gatóság beleegye�é-
sére van s�ükség. Ma már rengeteg s�akköri tevékenység kö�ül válogathatnak 
a gyermekek. A� iskola célja minde��el a gyermek s�abadidejének has�nos és 
értelmes időkitöltése. Termés�etesen a� általános iskola (főleg) alsó tago�atán 
a s�ülőnek is beles�ólása van abba, hogy milyen területre irányítja gyermekét. 
Egy fejlődésben lévő fiatal s�erve�et igényli a� iskolai kötele�ő oktatáson, majd 
a� otthoni tanuláson kívüli s�abadidős tevékenységet. A s�akköri foglalko�ások 
remek lehetőséget kínálnak a gyermekeknek. Has�nosan tölthetik s�abadidejü-
ket és mindemellett még kö�vetve ismereteket is elsajátíthatnak.

A magyar rovásíró szakköri foglalkozásaink alkalmával megismertetjük a ta-
nulókkal a rovásírás titokzatosságát, nemzeti önazonosságbeli jártasságot biz-
tosítunk számukra, s a megismerés mellett pozitív szemléletváltást is sikerül ki-
alakítanunk a tanulókban. A szakköri 
foglalkozásokon a rovásírás tanulmá-
nyo�ása mellett nagy hangsúlyt kap 
a magyarságismeret, ill. a gyermeki 
készségek fejlesztése. Véleményünk 
szerint az anyanyelvünk oktatásának 
egyik lételeme kellene hogy legyen 
a rovásírás oktatása (is). Egyes tan-
könyvekben, munkáltató füzetekben 
ugyan már fel van tüntetve, de a ho��á 
fű�ődő (eltérő) „történelmi háttér“ 
bizony elég messze áll az igazságtól. 

Dr. salgó gabriella – Felvidéki rovásírás oktatás helyzete, módjai
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Éppen e�ért e s�akköri foglalko�ásaink remek lehetőséget nyújtanak a� isme-
retek bővítésére és kiegés�ítésére. Nemcsak a magyar nyelv és irodalom, majd 
a történelem tárgykörének oktatását segíthetjük minde��el, de fejles�thetjük 
a gyermekek kép�előerejét, alkotóképességét, fogalma�ókés�ségét, ugyanakkor 
erősíthetjük nem�eti öntudatát, tudásvágyát, önállósodását és s�emélyiségé-
nek fejlődését. Minde�t nemcsak a� anyanyelvi oktatás céljából érdemes tenni, 
hanem a gyermeki felfogóképesség fejles�tése érdekében. Munkánk nagy s�ere-
pet játs�ik a különbö�ő tantárgyakban való jártasságok kialakításában és tájé-
ko�ottságában is. Végül, de nem utolsó sorban, a� a tény sem elhanyagolandó, 
mis�erint e foglalko�ásokon, s�akkörökön való rés�vétel helyettesítheti a mai 
modern világunk nyújtotta nem épp egés�séges élve�eteket. Meggyő�ődésünk, 
hogy gyermekeink s�abadidejét kitöltő, a mai korunk által kínált technikai vív-
mányok fele annyira sem építő jellegűek, mint például egy ilyen s�akkör.

 A� oktatási inté�mény beleegye�ését követően megtörténik a toborzás. Heti 
két alkalommal találko�unk a gyermekekkel egy-egy délutáni foglalko�ás kere-
tén belül. A� alsó tago�atos diákok s�ámára e téma még felfede�etlen és egyben 
meghódítható területnek bi�onyul. A gyermekek termés�etüknél fogva kíván-
csiak, érdeklődők és rendkívül türelmetlenek. S�akköri foglalko�ásaink tapas�-
talataiból kiindulva állíthatjuk, hogy egy gyermeket kellő képen lenyűgö�i és 
egyben ös�tön�i a (s�ámára még) megfejthetetlen, a titok�atos és a rejtett isme-
retek feltárása. A legtöbbjük arra törekedik, hogy minél gyorsabban elsajátítsa 
a rovásírás művés�etét, e�által is kö�elebb kerülvén a� első sikerélményükhö�: 
saját nevük leírásáho�. Vannak, akik öns�orgalomból ves�ik a fáradságot és ko-
rábban megtanulják a teljes rovás betűjelkés�letet, mint a�t a többiekkel a fog-
lalko�ásokon megismernénk. Minde� po�itív és egyben ös�tön�ő hatással van  
a csoport többi tagjára né�ve. A gyermekek s�eretnek versengeni. E�t a gyer-
meki tulajdonságot a kreatív oktató kellő módon ki is tudja has�nálni. Termé-
s�etesen nem s�abad hagyni, hogy a kalandvágytól éhes gyermekek átessenek 
a ló túloldalára. A� oktatónak kell, hogy legyen egy ve�érvonala (s�akköri tan-
terv), aminek határain belül kell terelnie tanítványait. Feladatul tű�tük ki a ro-
vásírás elsajátítását, megértését, értelme�ését és mindennapi alkalma�ását, ill. 
felismerését. Továbbá hangsúlyt fektetünk a� anyanyelv ápolására, a magyarság 
valódi (!) történelmi múltjának megismerésére, és nem utolsó sorban a kisisko-
lás korú gyermekek kés�ségeinek fejles�tésére. Tehát a pedagógiai célunk nem 
a gyors elsajátítás, hanem a� alapos rög�ítés. 

Az egy tanítási év szűk 10 hónapja (60 órányi foglako�ás) alatt gyermekeink 
mondhatni mesteri s�inten képesek elsajátítani a magyar rovásírás betűkés�le-
tét – minde�t megfelelő oktatói felkés�ültséggel. A� egyes foglalko�ásokon elsa-
játított 3-4 betűjel elegendő a továbblépéshe�. A teljes tanévet felölelő érdekköri 
foglalko�ásaink alkalmával elsajátítjuk a 38 rovás betűjelet, majd a rög�ítés 
céljából különbö�ő tevékenységek követke�nek. A� első 24 foglalko�ás alatt 
(s�eptember 2. hetétől február 1. hetéig), a�a� a tanév első félévben, teljes mér-
tékben sikerül elsajátítani a rovás ábécé minden egyes betűjelét. Termés�etesen 
e�eken a foglalko�ásokon nem csupán a jelkés�lettel, hanem a ho��ájuk s�orosan  
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kapcsolódó jelentéstartalommal is fog-
lalko�unk. Minde� már egy építőeleme 
a második félévben elsajátítandó té-
maköröknek. Mivel a rovásbetűknek 
van egy olyan sajátosságuk is, misze-
rint minden egyes jelhe� kapcsolódik 
egy-egy hagyományőr�ő s�ó/kifeje-
zés, így azok megismerésével is sokat 
foglalko�unk. E� pedig már a hagyo-
mányápolás és őr�és tükrében �ajlik. 
Termés�etesen a� ismétlő foglalko-
�ások alkalmával nem maradhat el  
a ké�ügyességi munka sem, pl.: rovásábécé betűinek megelevenítése gyurmá-
ból, raj�olással, festéssel, barkácsolással és egyéb fejles�tő, technikai tevékeny-
ségekkel. Mindemellett a s�ámrovás elsajátítása is s�erepet kap még a tanév 
első félévében. E� sem oko� különösebb gondot, mivel a gyermekek már a 3. év-
folyamban tanulják a római s�ámjegyeket. A havi többs�öri ismétlő foglalko�ás 
s�ükségs�erű, ugyanis a� elsajátított betű- és s�ámkés�let rög�ítése érdekében 
nagyon is céls�erűek és hatékonyak a társasjátékok, ill. a vetélkedő-s�erű fel-
adatok alkalma�ása. A� élménys�erű, alapos rög�ítés a cél. Minde� játékosan 
elősegíti a gyermekek po�itív ho��áállását és élménys�erűvé vará�solja a� isme-
retek elsajátításának folyamatát.

Miután félévkor megtörténik a hivatalos rovásíró vetélkedő iskolai fordulója, 
a továbbjutók elke�dik a felkés�ülést a Felvidéki Ors�ágos Rovásíró Vetélkedőre, 
míg párhu�amosan többi társukkal folytatják ismereteik bővítését: a� öss�ero-
vás (ligatúra), fába rovás és a s�ámítógépes alkalma�ások és egyéb területeken. 
E�enkívül folyamatosan bővítjük a gyermekek népdalkincsét és népi-játék-
tárukat is. Mindemellett nem feledke�tünk meg a� elsődleges célunkról sem:  
a� anyanyelv ápolásáról, ismereteik bővítéséről. Remek alkalmat bi�tosítanak 
a�ok a foglalko�ásaink, ahol már magyar rovásírással olvassuk a találós kérdése-
ket, mondáinkat, rovásírással írjuk a fogalma�ásokat, leveleket egymásnak, ma-
tematikai műveleteket oldunk meg rováss�ámokkal, és gyakoroljuk a� idegen 
nyelvi műveltséget is, ugyanúgy magyar rovásbetűkkel. Határtalan lehetőségek 
kínálko�nak e�en érdekkör alkalmával a gyermeki tudás bővítésére. 

A diákokra rendkívül ösztönző hatással van nemcsak a� év végi kiértékelés, 
hanem a� iskolaforduló és a Felvidéki Ors�ágos Rovásírás-vetélkedő, ill. a múlt-
ban megrende�ett Kárpát-medencei Rovásírás Versenyek is – S�akács Gábor és 
Friedrich Klára jóvoltából. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a rovásírás oktatásának egyik kitű�ött célja 
a Felvidéken a� érdekkörökbe való beilles�kedés, amely po�itívan befolyásolja 
a kisiskolás korú gyermekek anyanyelvi tanulásának fejlődését és kiegés�ítését. 
Továbbá bebi�tosítani a nem�eti öna�onosságot, s a megismerések mellett 
kialakítani egy pozitív szemléletváltást a gyermekekben. 

Dr. salgó gabriella – Felvidéki rovásírás oktatás helyzete, módjai
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A rovásíró érdekköri tevékenységek ajánlott módszerei

A magyar rovásírás betűjeleinek elsa-
játításáho� Forrai Sándor által egysé-
gesített szám- és betűrovás jelrend-
szerét használjuk, továbbá Friedrich 
Klára által kidolgo�ott betűjel taní-
tási sorrendjét, és Horváth István ál-
tal öss�eállított móds�ertani gyűjte-
ményét. Forrai Sándor (Friedrich K., 
2003, 216.o.) így vélekedik a többféle 
rovás ábécé léte�éséről, ill. annak meg-
tanulási nehé�ségeiről: „Az eredeti 
ábécék között elenyésző a különbség, 
aki egyet ismer, azzal minden teljesen kiírt rovásszöveget el tud olvasni. A sa-
ját ábécémet is csak olyan betűkből állítottam össze, amelyek a legtöbb hiteles 
rovásemlékben szerepelnek. De ugyanígy nem jelent gondot számukra – és ezt 
tanáraik tudják a legjobban – a rovás és rovásírás természetes, hagyományosan 
jobbról balra haladó iránya sem. A mindössze három, titkosítás céljából balról 
jobbra írt emlékkel szemben több, mint száz jobbról balra írt emlékünk létezik, 
mind az epigráfiai, mind a paleográfiai hagyatékban.” 

Mivel Forrai Sándor ábécéje alapján �ajlanak a Felvidéki Rovásíró-vetélkedők 
is, így egyértelmű, hogy betűkés�letet rés�esítjük előnyben. Friedrich Klára ala-
pos módszertani útmutatóját figyelembe véve, mi is az alsó tagozat 3. évfolya-
mában ke�djük a rovásírás oktatását: (Friedrich K., 2005, 119.o.): „A rovásírás 
használatát csak a 3. és 4. osztálytól ajánlom, miután a latin betűs írás auto-
matizálódott és megfelelő ütemben megy tollbamondás után. Első osztályos 
tanulókat egyáltalán nem veszek fel a szakkörbe, mert ebben az időszakban 
az a fontos, hogy a latin betűk használatát minél tökéletesebben elsajátítsák, hi-
szen ennek segítségével szerzik ismereteiket, ebből kapnak osztályzatot. A gye-
rekek az osztályfőnökökkel való megbeszélés alapján és a szülők engedélyével 
járnak a szakkörre. A latin betűs olvasásírásban való megtorpanásról, netán 
visszaesésről sem az osztályfőnököktől, sem a szülőktől nem hallottam. Amíg  
a latin betűs írás-olvasás nem automatizálódik tökéletesen (ez 3. osztály vége), 
addig ne tanítsuk, ne adjunk újabb támadási felületet a rovásírás ellen…  
Az iskolákban 4. osztálytól felfelé meg kéne ismertetni a rovásírás ábécét és 
megkívánni, hogy a tanulók legalább a nevüket le tudják írni őseik betűivel.  
A történelem órákon ismertetni lehetne a rovásírás legfontosabb emlékeit. Minél 
többen sajátítják el a rovásírást, annál nagyobb az esély az eddig még megfej-
tetlen rovásemlékek jelentésének megismerésére, amely segíthet történelmünk 
tisztázatlan kérdéseinek megválaszolásában.”

A rovásírás jelkészletének elsajátítását Horváth István (2004) megkönnyíti 
a� általa elkés�ített könyvével, amiben a� egyes betűjelekhe� párosító s�ava-
kat, mondókákat és történeteket ír, így a berög�ődés sokkal hatékonyabb. Míg 
Friedrich Klára alapos írástörténeti háttérrel kö�elíti meg a� egyes betűjeleket 
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(amelyet a felső tago�aton remekül fel lehet has�nálni), addig Horváth István 
a gyerekek nyelvén s�ólaltatja meg a�okat. A� általa megírt betűtanítási mód-
s�er nemcsak a� írás technikáját mutatja be, de ga�dagítja s�ókincsüket olyan 
feledésbe merülő, nyelvünkből lassan kives�ő s�avakkal, mint a sukk, rosta, 
véka, tiloló, cserény… stb. A�ért is alkalma��uk Horváth István könyvét, mert 
a rovásírás elsajátítása nemcsak egy korlátolt terület, hanem a magyarságunk 
hagyományainak, es�kö�einek, mindennapjainak ismeretét és ápolásának célját 
is s�olgálja. Ő maga így ír a könyvéről (2004, 3.o.): „A természettudományok pél-
dájából okulva, a magyar kultúra bizonyságát, az ősi magyar írást, a rovásírást  
a régi környezet tárgyainak és emlékeinek környezetébe ágyazva szeretném  
a gyerekek elé tárni, az iskolai betűvetés előtt... A magyar iskolákban még a má-
sodik világháború után is úgy tanultak olvasni a gyerekek, hogy mutatták a be-
tűt felidéző jelet vagy mozdulatot... A rovás betűi szerintem a legegyszerűbb pál-
cikarajzai egy-egy fogalomnak, amelynek kezdő hangját idézte elő a rovásjel. 
A rovással jelölt fogalom első hangjának hangoztatása, ezek összekapcsolása 
maga volt az olvasni tudás, amely jobbról balra történt. Minden magyar ember 
tudott pálcikarajzokat készíteni a hangokat felidéző fogalmakról. Ezek botra, 
fára faragása, kőbe „rovása“ pedig maga volt az írás tudománya. Ezért állít-
hatjuk, hogy szinte minden magyar tudott (róni), írni, olvasni. Igazán elmélyült 
tudattal, erős magyar öntudattal csak olyan emberek rendelkezhetnek, akik 
ismerik nemzeti kultúrájukat, és büszkén vállalják vele a múlt értékeit.”

A nevelési célokból kifolyólag, szak-
köri foglalkozásaink a hoss�ú távú cé-
lokra kell, hogy épüljenek. A csoport-
oktatásnál a homogén és heterogén, 
a�a� egyforma és különbö�ő képességű 
tanulók oktatására is külön figyelmet 
kell fordítani. S�akköri foglalko�á-
saink mindig a� arra a célra kijelölt 
tanteremben zajlanak. A kiválasztott 
tanterem rovásírást oktatói felszerelt-
ségét még a tanév megke�dése előtt 
bebi�tosítjuk (oktatótábla, hívóképek, 
társasjátékok, munkafüzetek, olvasó-
könyvek...). Továbbá a�t is figyelembe 
vess�ük, hogy a 45 perces foglalko�á-
saink alatt hogyan, mennyire és milyen 
irányban változik a gyermekek figyelme, 
öss�pontosítása és érdeklődése. E�ért 
kell kiválas�tani a legmegfelelőbb ta-
nítási móds�ereket, mellyel bi�tosítani 
tudjuk a jól s�erve�ett és helyesen ta-
golt érdekköri tevékenységek alapvető feltételeit. A különbö�ő segédes�kö�öket 
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és didaktikai technikákat előre bebi�tosítjuk. Tudjuk, hogy a tanulás alapvető 
feltételei közé tartoznak a tanulás körülményei, valamint a szervezési (orga-
ni�ációs) feltételek, éppen e�ért s�entelünk nagy figyelmet a rovásíró érdek-
köri tevékenységek megs�erve�ésénél a gyermekek órarendjét is figyelembe 
vevő megoldásokra. Tudjuk, hogy „gyengébb teljesítménye van a tanulóknak  
az első és az utolsó tanítási órán...” (Stollár, Š., Balla, Š., Szekeres, L., Stollár, 
T., Matejovicová, B., 2002, 208.o.), éppen e�ért s�ükséges foglalko�ásainkat él-
ménys�erűvé és élve�etessé vará�solni a tanítási nap végén. Továbbá figyelembe 
kell venni a gyermekek heti teljesítményének a váltako�ását is. Minde�ek tükré-
ben tartjuk foglalko�ásainkat minden hét keddi és csütörtöki napján. 

A legelső alapvető kés�ségek elsajátítása a� írás és a� olvasás technikája. 
Minda�ok a� egés�ségtani követelmények, amelyek a latin betűs írás elsajátí-
tásánál is jelen vannak, a rovásjelek írásával kapcsolatban is teljes mértékben 
érvényesek (a helyes ülés és testtartás, a fü�et elhelye�kedése a� as�talon, a fü-
�et távolsága a s�emtől...). Mivel a rovásábécé írásánál nincs dőlt betűs írás, 
csak álló írás, a feladat egys�erűbbnek bi�onyul. Pedagógiai tapas�talatunkat 
Friedrich Klára (2005, 119.o.) is alátámas�tja, mis�erint a latin írásrends�erben 
fellelhető alakelemek a rovásírásban nincsenek:

- horog: alsó-, felső-, öss�ekapcsolt-, nyújtott horog,

- ív: kettős-, balra forduló kettős-, ke�dő- és befeje�ő ív,

- horgocska: �árt-, nyitott-, kis nyitott-, nagy nyitott-,
 balra és jobbra forduló horgocska,

- ívelés: alsó-, felső- és a kettős ívelés,

- csigavonal,

- ovális: balra ívelő és nagy ovális,

- fecsketestek, kígyóvonal, hullámvonal, sárkányvonal… stb.

Továbbá a� egyes latin betűelemek tanításánál ismét nagy odafigyelést kö-
vetel a� alakok és arányok megtartása; a kapcsolódási módok; a� írás dőltsége, 
sűrűsége, hajláss�öge s nem utolsó sorban a betűk magasság s�erinti felos�tása 
(alsó és felső állású betűk, segédvonalak). E�enkívül a mondatke�dő nagybetűk 
és a tulajdonnevek írása, éke�etek kirakása, majd pedig a folyamatos vonalve�e-
tés is nehé�ségeket mutatnak a latin betűs írásnál.

Horváth István által felhas�nált betűtanítási módszer lehetővé tes�i a vi�u-
ális rög�ítés elősegítését. Míg a� úgyneve�ett hívókép a latin betűkkel alakra 
nem mindig egye�ik meg, a rovásábécé e�en a téren előnyt élve�. Ugyanis 
a „rovásírással jelölt fogalom első hangjának hangoztatása” (Horváth, I., 2004, 
3.o.), és a� általunk kés�ített hívóképek s�emléltetése megkönnyítette a betűk 
tanulását, alaki/formai egye�ést sugallva a� adott hangoknál. E�en megállapí-
tásokra és Friedrich Klára pedagógiai munkásságára hivatko�va állítjuk, hogy 
a rovásábécé elsajátítása gyorsabb, mint a latin írásjeleké. Példá��a minde�t 
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a� elmúlt tanévek érdekköri tevékenységeinek sikeressége is, amellyel ellentét-
ben – sajnálatos módon – van olyan gyermek, aki még 3. os�tály végén is latin 
betűs írásnehé�ségekkel küs�ködik.

Érdekköri tevékenységeink még 
élménys�erűbbé tételéhe� ho��ájá-
rultak a� egyes betűjelekhe� társí-
tott valódi szerszámok, eszközök, 
fényképek bemutatása (élménys�erű 
oktatás-élménypedagógia). Bi�onyí-
tott tény, hogy a vi�uális memória jó-
val megkönnyíti a tanulás folyamatát 
(és�lelés és ér�ékelés): „Kísérletekkel 
igazolták, hogy az egyes érzékszervek 
különböző módon veszik ki részüket 
a tanult ismeretek elsajátításában. 
Pl. ha az ember csak hallja az új ismereteket azoknak mindössze 20%-át jegyzi 
meg, ha látja 40%-át, viszont ha látja és hallja is akkor 80%-át. Az információk 
megjegyzésében fontos a többi érzékszerv is, pl. a tapintószerv,... Ebből adódóan 
a tanulásban valamennyi érzékszervünknek kulcsszerep jut” (Stollár, Š., Balla, 
Š., S�ekeres, L., Stollár, T., Matejovicová, B., 2002, 207.o.). Miután megtörténik 
a� egyes betűjelek vi�uális bemutatása, követke�het a gyakorlat. A� iskolai os�-
tályban tartott foglalko�ásaink alkalmával céls�erű elős�ör a táblánál ke�deni 
a gyakorlásokat. Elsősorban bemutatjuk, majd fölraj�oljuk a tanulandó betű-
jelet a táblára. A gyerekek egyesével jönnek a tábláho�, ott elős�ör átraj�olják 
a� oktató által felírt mintabetűjelet, majd mellé raj�olnak egy-kettőt, odafi-
gyelve a jobbról balra történő sorve�etésre, a helyes vonalve�etésre, a� egyen-
letes betűmagasságra és a megfelelő betűkö�ökre. E�után gyakorlófü�etükben 
folytatják a munkát. Miután már begyakorolják a� a�napi új betűjeleket, a már 
ismert jelkés�letből betűalkotással s�avakat gyakorolunk, s végül (kellő meny-
nyiségű betűjel ismerete után) követke�het a mondatalkotás, majd fogalma-
zás és a játék.

A rovás-olvasás módszertana

Termés�etesen a� írás tanulásával párhu�amosan gyakoroljuk és fejles�tjük 
a� olvasás technikáját is. E�ért úgy állítjuk öss�e a foglalko�ásaink tananya-
gát, hogy egységesen s�erepeljen benne a� írás is és a� olvasás gyakorlása 
is. Mára már több neves s�er�őnek kös�önhetően, könnyen ho��ájuthatunk 
rovásírást oktató munkafü�etekhe�, olvasókönyvekhe�, de akár mi magunk is 
kés�íthetünk olvasnivalót gyermekeink s�ámára. A ké�i körmölést megköny-
nyítik a világhálóról letöltött betűkészletek segítségével megszerkesztett, 
létreho�ott olvasnivalók. 
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Érdekköri tevékenységeink alatt, párhu�amosan a rovásábécé elsajátításával, 
folyamatosan gyakoroljuk a rovásjelek, majd s�avak, mondatok, s végül a teljes 
s�övegek öss�eolvasását. Minde�t nem csak olvasókönyvekből, hanem a rovás-
író társasjátékok segítségével is. Ajánlatos bes�ere�ni, vagy kés�íteni különbö�ő 
társasjátékokat. A� új betűjel elsajátítása után a rög�ítést segítik elő e�ek a gyer-
mekek által kedvelt játékok (játs�va tanulás). E�ek lehetnek: dominó rovásírás-
sal, „keresd a párját“ (pexeso) rovásírással... stb. Efféle játékok könnyen elké-
s�íthetőek, de akár továbbfejles�thetőek is. 

Megállapításunk s�erint nemcsak a magyar nyelv és irodalom, majd a történe-
lem tárgykörének oktatását segíthetjük minde��el, hanem fejles�thetjük a gyer-
mekek kép�előerejét, alkotóképességét, fogalma�ókés�ségét, gyarapíthatjuk 
szókincsét, ugyanakkor erősíthetjük nem�eti öntudatát, tudásvágyát, önállóso-
dását és s�emélyiségének fejlődését is. Minde�t nemcsak a� anyanyelvi oktatás 
céljából érdemes tenni, hanem a gyermeki felfogóképesség fejles�tése érdeké-
ben is. E� nagy s�erepet játs�ik a különbö�ő tantárgyakban való jártasságok 
kialakításában és tájéko�ottságában is. Friedrich Klára minde�t bi�onyította 
eddigi pedagógiai pályája alatt, melyet több kiadott könyvében is kö��étes�. 

Az érdekköri tevékenységeink általános témakörei: a magyar rovásírás betű-
jelkés�letének elsajátítása, magyar őstörténetünk ismertetése, néphagyomá-
nyaink éltetése, anyanyelvünk ápolása és s�ókincsünk bővítése, elavult s�avaink 
újjáéles�tése, idegen s�avak helyettesítése magyarul, ké�ügyesség fejles�tése, 
játék- és daltanulás, a magyar nyelv tanításának kiegés�ítése, rótt nyelvemléke-
ink tanulmányozása… stb.

A� immáron több éves pedagógiai tapas�talatok irányítottak bennünket arra 
a� útvonalra, amelynek eredményeképp s�ületett meg a� a� ötlet, mis�erint a ma-
gyar rovásírás oktatását is (IKT – információs- és kommunikációs technológiák 
segítségével) interaktív tananyaggá lehet vará�solni. Így megkönnyítvén annak 
felkés�ülését foglalko�ásról foglalko�ásra, ill. alkalma�kodva korunk moderni-
�ált körülményeihe� – a digitális benns�ülött diákjaink érdeklődésének a meg-
kö�elítéséhe�. Minde�ekkel egyetemben rovásírásunk s�ámítógépes elsajátítása 
is remek lehetőség a XXI. s�á�ad diákjai körében, akik mára korhűen tudják 
alkalma�ni ősi írásunkat korunk s�ámítógépes világában.

A 38 betűből álló jelkészletet felos�tottuk 12 leckére, a�a� ugyanannyi fog-
lalko�ásra is. A magyar rovásírás betűjeleit három nagy csoportba soroljuk 
móds�ertanilag (Friedrich Klára s�erint): egys�áras, kéts�áras és hajlítgatott 
betűkre. A� így csoportosított jeleket a� egys�erűtől a� öss�etettig állítottuk 
sorrendbe. A foglalko�ásonkénti 3-4 új betű megismerése éppen elegendő, hogy 
még jusson idő a� ismétlésre és a rög�ítésre is. A hagyományos tanórai elvek 
alapján állítottuk öss�e mind a 12 leckét. Minden foglalko�ást egy-egy �enei 
különlegességgel ke�dünk, majd e�t követi a� ismétlés. Pár feladatban átismé-
teljük a� elmúlt foglalko�ásokon megismert betűjeleket, felelevenítjük a�okat. 
Mivel a rovásírás oktatása csakis a harmadik évfolyamtól ajánlott, így a gyerme-
kek már rendelke�nek kellő alapismeretekkel és a teljes latin ábécé ismeretével. 
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Ettől ke�dve nem oko� nekik gondot úgy a térorientáció sem, mint a� egyes be-
tűjelek elkép�elése, megtanulása. Egy-egy új betűjel megismerésekor s�emlél-
tetve van a kiejtett betű írott latin megfelelője és rótt alakja is. E�enkívül a képi 
ábrá�olásnál maradva, s�emléltetjük minden egyes jelhe� tarto�ó fogalmi-, vagy 
épp has�nálati es�kö� képét is (Horváth István által). A� egyes hívóképek s�ava-
inak a   magyará�ata is megtalálható beépítve a s�emléltető panelen, a könyvek 
ikonja alatt. Miután átbes�éljük a� új betűk jelentéstanát, a gyerekek beraj�ol-
ják a�okat a fü�eteikbe, meghallgatjuk a� egyes jelekhe� tarto�ó mondókákat. 
Minden betűjelhe� tarto�ik egy rímekbe s�edett rövid mondóka, ami s�intén 
segít a gyermeknek a pontos rög�ítésben. Mielőtt még nekifognánk a� írásnak, 
a� aktuális s�emléltető panelen megtekinthető a� adott betű írásmódja is. 
E�t végigné�ve a gyermekek egyesével kipróbálják a táblánál is a betűformálást, 
majd pedig a fü�eteikben gyakorolnak tovább. A� új betűjeleket megismerve, 
követke�ik a rög�ítés, elmélyítés. Ebben a feladatcsoportban olyan gyakorlatok 
találhatóak, amelyek már magukban foglalják a régebben és legújabban átvett 
betűjeleket is. A feladatok nagy rés�e a követke�ő és ehhe� hasonló feladattípu-
sokból tevődnek öss�e: Írd be a betűk párját a megfelelő helyre! Rajzold le az 
ismert szavak hívóképeit emlékezetből! Válogasd ki a halmazból az egyszáras 
betűket! Helyettesítsd be a hiányzó betűket! Mit jelentenek az ábrák?   Színezd 
ki azt az ábrát, amelyben felismered a tanult betűt! Pótold a hiányzó betűket! 
Alkoss értelmes szavakat a már ismert betűkből! Írd be a szavakba a hiányzó 
betűket! Rakj össze értelmes szavakat a szótagokból! Párosítsd össze a már ta-
nult betűket!... stb. 

A leckékben látható s�íneknek, ill. alak�atoknak 
is megvan a maga jelentéstartalma: a gyermek fi-
gyelmét illő mindig a� adott témára öss�pontosí-
tani, így móds�eresen válas�tottuk a leckék hát-
terének a világos�öld s�ínt és nem váltogattuk, 
ill. nem tű�deltük tele különféle figyelemelterelő 
alak�atokkal. A feladatok megfogalma�ásánál is 
törekedtünk a� egys�erűségre, ill. a� érthetőségre. 
A� olyan feladatoknál, ahol megjelenik a „toll“, ott a gyermeknek is tollal kell 
megoldania a feladatot. Ahol látható a� „X“, ill. a „pipa“ jele, ott kattintással kell 
megoldani a feladatokat, és így tovább. A� új betűk oldalainál adottak a� ábrá�o-
lások: a könyvkupacra kattintva átugrunk a belső hivatko�ásra, ahol a jelkés�let 
magyará�ata található, majd ugyanígy kattintással viss�a a� aktuális oldalra.  
A képi ábrá�oláson található kis hangjel�ő ikon utal a beépített mondókák hely-
s�ínére. A rovásjelek móds�ertanilag helyes írását (videó) pedig a bal oldalon 
található piros négys�ögben találjuk. A� utolsó panelt mindig a Csodas�arvast 
ábrá�oló kép mutatja, amelyre kattintva megjelenik (internet csatlako�ás segít-
ségével) a� adott népmese a világhálón.

Termés�etesen, ahogy a�t már a fentiekben is olvashattuk, egy ilyen in-
teraktív s�akköri foglalko�ás nem merülhet ki csupán a� egyes multimédiás 
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oktatószoftverek alkalmazásában. Fontosnak tartjuk a foglalkozások változa-
tosságainak a bebi�tosítását is. Éppen e�ért a begyakorolt és elsajátított betű-
jelkés�let mellett mindenképpen ajánljuk a már említett rés�területek bevoná-
sát is (pl.):

- a magyar népdal, amely elengedhetetlen rés�e a kulturális örökségünk-
nek. Ahogy a régiektől tudjuk, a magyar ember tánccal és énekkel is 
igen hatékonyan ki tudta feje�ni gondolatait, ér�éseit és vágyait. A fel-
vidéki magyar általános iskolák alsó tago�atos �enei nevelés tantárgyát 
kiegés�ítve próbáltuk öss�egyűjteni a�on �enei ritkaságokat, amelyeket 
nemcsak énekelni, de táncolni is megtaníthatjuk a gyermekeinknek. Egy 
s�akköri foglalko�ás ke�detén remek hangulatot kelt a vidám táncdal 
elsajátítása.

- a magyar népmese, amely elengedhetetlen tarto�éka a magyar hitvilág-
ról alkotott né�etek megismerésének. A mai nem olvasó diákság köré-
ben rendkívüli jelentőséggel bírnak a magyar népmesék tanulságos tör-
téneteinek feldolgo�ásai, amelyeket (sajnos) s�intén nem találhatunk 
meg a jelen korunk olvasó-tankönyveiben.

E�en elméletekre alapo�va kés�ültek el minda�on dolgo�ataink, melyek a ma-
gyar rovásírás oktatásában rejlő lehetőségekkel kívánnak ho��ájárulni a felvi-
déki magyar oktatás minőségi javításáho�. Név s�erint:   

• a� egyetemi/magis�teri s�akdolgo�at (Rovásírás a szabadidős tevékeny-
ségben – Písmo rováš v mimovyučovacom procese, 2008, NR), 

• a rigoró�us munka (Az anyanyelvet fejlesztő szabadidős tevékenységek 
az oktatásban – Využitie vol’nočasových aktivít vo vyučovacom procese 
so �ameraním na materinský ja�yk, 2009, NR), 

• a po�sonyi gyógypedagógia s�akterületen írt �áródolgo�at (Využitie 
znakového písma pri osvojovaní čítania a písania u žiakov s poruchami 
čítania a písania, 2011, BA),

• a� 1. ates�tációs munka (A rovásírás oktatásának fejlesztése az in-
formációs és kommunikációs technológiák segítségével – Rozvíjanie 
vyučovania runového písma s pomocou informačných a komunikačných 
technológií, 2012, NR),

• a 2. ates�tációs munka (A játék szerepe az oktatásban – Úloha hry vo 
vyučovaní, 2013, NR).

A felsorolt dolgo�atok és a több éves tapas�talat úgy a cserkés�etben, mint 
immáron a pedagógiában, nyújtanak egy olyan bi�tos alapot, amelynek kös�ön-
hetően a s�abadidős tevékenység aktív formájában nyilvánulhat meg a magyar 
rovásírás oktatása iskoláinkon. A� egy teljes tanévet kitöltő s�akköri munkánk 
több elemből tevődik öss�e. A bevált pedagógiai móds�ereink kö�é tarto�ik úgy 
a hagyományos, mint a modernnek neve�ett IKT-s oktatás, ill. a� élménypeda-
gógia kimeríthetetlen tárhá�a. E�en elemek felhas�nálásával nyújtunk minőségi 
és élménydús oktatást felvidéki diákjainknak.
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Gyakorlati tapasztalatok összegzése

A hetente megtartandó magyar rovásíró s�akköri foglalko�ásaink alkalmával 
lehetőség adódik a gyermekek ismereteinek bővítésére, fejles�tésére. Mégpedig:

- a magyar helyesírás, s�övegértés, fogalma�ás gyakorlására és tökélete-
sítésére, mellyel kiegés�íthetjük és egyben segíthetjük pedagógusaink 
anyanyelvi oktatásának munkáját,

- idegen eredetű s�avaink has�nálatának kiküs�öbölésére, a gyermeki ma-
gyar nyelv s�ókincsének bővítésére is s�olgál,

- népraj�i ismeretek, a feledésbe merülő, lassan kives�ő s�avaink ismere-
tére, őr�ésére és ápolására (pl.: sukk, rosta, véka, tiloló, cserény stb.) is 
hangsúlyt fektetünk – minde�t terepmunkával egybekötve,

- a� öss�erovás segítségével fejles�thető a gyermeki logika, gondolkodás 
és alkotókés�ség; a betűkkel való játékos öss�erovás által gyarapíthatjuk 
ismereteiket az állat-, növényvilág és egyéb területeken is,

- a gyermeki kézügyesség fejlesztése (fafaragás, gyurmázás, festés, barká-
csolás, papírhajtogatás...stb.) útján,

- a s�ámítógépes alapismeretek bővítése, a rovásírás programokban való 
tájéko�ódás lehetővé tes�i a� iskolaújságban való s�ereplést… stb.

E�en tapas�talatokból kiindulva látjuk lehetőségét a magyar rovásírás ok-
tatásának a� érdekköri tevékenységek területén belül, ill. mint kiegés�ítő elem 
a� anyanyelvi oktatás keretében, nálunk is: a Felvidéken. 

Érdekességképp megemlíthető még, hogy a felnőtt emberek csupán más-
fél óra aktív érdeklődéssel képesek tökéletes s�inten elsajátítani a magyar 
rovásírást. Feltétele mindennek, hogy e�en ismeretek kellőképpen rög�ülje-
nek agyunk hoss�ú távú memóriájában, s�ükséges a folyamatos ismétlés és 
gyakorlás. 

Felvidéki rovásírók

A rovásírással foglalko�ó társaságok és inté�mények S�lovákia (Felvidék) s�erte 
egyre növekvő táborát képe�ik a�on csoportosulások, amelyek hűen tis�telik, s 
méltón éltetik a mindennapjainkban ősi magyar hagyományainkat, többek kö-
�ött a rovásírást. A legkiemelkedőbb helyen Z. Urbán Aladár, a felvidéki Palóc 
Társaság   elnöke áll. Munkásságának egyik meghatáro�ó eleme a Felvidéki Ro-
vásírás-vetélkedők s�erve�ése.

További említésre méltó s�erve�etek: SZMCS (S�lovákiai Magyar Cserkés�-
s�övetség), Felföldi Baranta, Csemadok… stb.

Sajnos e társaságok bővebb méltatása már helys�űke miatt nem lehetséges, 
de mindenképp említésre érdemeltek.
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BEFEJEZÉS

Mint minden nem�etnek, elődeinknek is volt/van ősi írásuk. Egy nagyon s�ép és 
nemes mondás s�erint: „A múltat tiszteld a jelenben s tartsd a jövőnek” – értel-
mében Vörösmarty Mihály is megfogalma�ta mennyire fontos egy nép életében 
a múlt ismerete és hagyományainak ápolása. Munkánk témájával a már kisisko-
lás korban elsajátított rovásírás ismeretével s�eretnénk ho��ájárulni egy teljes 
kulturális világkép kialakításáho�, ami a magyar történelmünket illeti.

A� általunk megfogalma�ott, feldolgo�ott érdekköri tevékenységek életén 
belül érvényesüljön minde� úgy, ahogy a�t Adamikné Jás�ó Anna gondolatai is 
sugallják: „A tanulók személyiségfejlesztését az iskola pedagógiai programja 
szolgálja, melynek kulcsfogalmai a következők lehetnek: beszéd, munka, játék, 
ünnep. A beszéd, a kommunikáció az emberi társadalom létrehozója és fenntar-
tója; az olvasás-írás tanításának, sőt az egész iskolai munkának az alapja. Mint 
ahogy a beszéd, a munka is kizárólag az ember sajátossága: célratörő, tuda-
tos, kitartó tevékenység… Egész életünkben dolgoznunk kell, s erre a munkára 
készít fel az iskola. A játék, ez a minden élőlényre jellemző, örömteli mozgás 
ellensúlyozza a munka komolyságát. Az ünnep pedig egy olyan kommunikáció, 
amelyben mindenki részt vesz, akár családi, akár közösségi ünnepről van szó: 
összefogja a társadalmat. Beszélni, dolgozni, játszani, ünnepelni annyi, mint 
embernek lenni. Az iskola pedig embert nevel, s ezért hatja át 

tevékenységét a beszéd, a munka, a játék és az ünnep. Az a feladatunk, hogy 
beillesszük a gyereket abba a környezetbe, abba a kulturális közegbe, melyben 
él, mégpedig azáltal, hogy megismertetjük vele környezetének jelenét és múltját. 
A környezet pedig a világkultúra és a nemzeti kultúra.” Rovásírásunk elsajá-
títását tekinthetjük egy „olyan módszertannak, mint az orvostudományt: nem 
árt, ha egy kicsit mindenki ismeri, hiszen a szülő gyermekének nemcsak testi, 
hanem lelki, anyanyelvi fejlődéséért is felelős.” 

Forrai Sándor példáját követve: „Legyen munkám egyik célja nemzeti mű-
veltségünk emelése, továbbá a rovásírás gyakorlati alkalmazása (szakköri 
tevékenységekben, cserkészberkekben, feljegyzésekben, naplók-, baráti leve-
lezések és akár titkos írásként való alkalmazásban). Elsajátítása ne legyen 
valamiféle kötelező feladat, hanem szeretettel, nemzeti öntudattal eltelve igye-
kezzünk magunkévá tenni – gazdagítva ezáltal nemzeti identitástudatunk 
megerősítését...”.
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