
1 
 

 

Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 

8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.:85/539-036 

 
Elő ter j e s z t é s  

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros  
ülésének 10. napirendi pontjához 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A magyar rovásírás a nemzet egyik méltatlanul elfeledett kultúrkincse. Már honfoglaló őseink 
is használták, de eredete még korábbra nyúlik vissza. Nevét onnan kapta, hogy általában fába 
(botra), vagy ritkán kőbe vésték, illetve rótták. A rovásból adódik a betűk szögletes jellege, 
ezeket a jeleket könnyebb volt bevésni, mintha ívesebb betűket használtak volna. Alapvetően 
két változata ismert: az ún. székely-magyar rovásírás és a pálos-rovásírás. A két rovás típus 
alapvetően különbözik egymástól; míg a pálos íveltebb betűket használ, addig a székely-
magyar valódi „rúna írás”, szögletes betűkkel.  
A kereszténység felvételével a pogány szertartásokat, és szokásokat törvényben tiltották meg, 
és ez a sors várt az addig használt rovásírásra is. A Habsburg birodalom mérte a végső csapást 
az írásmód használatára. Ekkor a magyar mellett a német is hivatalos nyelv volt, és egy 
harmadik írásmód már túl sok volt az egyszerű közemberek számára, akik ráadásul hivatalos 
ügyeikben nem is használhatták az ősi írást. Újra, ezúttal végérvényesen elveszett az írás 
általános jellege. Manapság a rovásírás újra terjedőben van, elsősorban a székely-magyar 
módja. 
 
Az elmúlt időszakban többen kerestek, a környező települések példái alapján helységnév-
táblánk „Kéthely” rovás írásmóddal történő kihelyezésének lehetőségéről érdeklődve. 
 
„A rovásos helynév-táblák ismert története 1989-ig nyúlik vissza, mikor helyi 
kezdeményezésre, felállításra került Székelykeresztúr fémből készült táblája. Ezt követően is 
több egyedi magán és önkormányzati kezdeményezés történt rovásos helynév-tábla állítására, 
többnyire a Székelyföldön. 2010 júliusától a Rovás Alapítvány a közútkezelés és táblaállítás 
szakembereinek és hatóságainak segítségével kidolgozta a rovásos közúti tájékoztatótáblák 
állításának legkedvezőbb ügymeneti módját, valamint elérhetővé tette minden település 
számára saját rovásfeliratos helységnév-tábla tervezetét. Azóta az ún. Kárpát-medencei 
egységes székely-magyar rovásos helynév-táblák már megjelentek Kárpátalján, Felvidéken és 
Erdélyben is.” 
 
Személyesen megérdeklődve ennek módját, és felkutatva azt, aki e tábla elkészítését vállalja 
javasolnám a képviselő testületnek 3 db tábla kihelyezését, melynek elkészítési költsége 
bruttó ……. Ft. A táblák a 68. sz. főútvonal két településre beérkező és a Baglas-hegyi út 
helységnév táblái mögé, az előírásoknak megfelelően kerülnének elhelyezésre. 
 

 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2014. (IX.30.) számú határozata 
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Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
3 db rovásírással készült falunév-táblát táblát helyez ki, melyek 
elkészítési költsége bruttó ……. Ft. A táblák a 68. sz. főútvonal két 
településre beérkező és a Baglas-hegyi út helységnév táblái mögé 
kerülnek elhelyezésre. 
 
Határidő: 2014. október 10. 
Felelős: Sipos Balázs polgármester. 

 
 
Kéthely, 2014. szeptember 25. 
 
 
 Sipos Balázs 
 polgármester 
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