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Hányadán állsz a témával?
Mit gondolsz, miért lehetett szükségük az embereknek az írásra? Gyűjts össze 2-3 szempon-
tot, ami miatt hasznos az írás!

Hogyan alakulhatott ki az írás?

Mit szólnál, ha egy napra régész lehetnél? Gondolkodtál 
már azon, hogyan alakult ki az írás? Gyere, eredjünk együtt 
a nyomába! Vajon mit és hogyan akartak közölni őseink?

Az írás története voltaképp a képírással kezdődött, ami 
majdhogynem rajzok sorából állt. Őseink leegyszerűsített 
ábrákkal – mai szóval piktogramokkal – rögzítették a 
mondanivalójukat. A képeket bárki megérthette, aki rá-
juk nézett, hiszen a valósághoz hasonlító ábrákat rajzol-

tak. Nem is kellett 
hozzá olvasni tudni. Nem véletlen, hogy pikto- 
gramokat ma is használunk (gondolj csak a tö-
megközlekedési eszközökön elhelyezett, külön-
féle szabályokat közlő ábrákra). Ezeket, akárcsak 
őseink képírását, bárki megérti, aki rájuk néz. 

A képírás ábraszerű elemeinek a megrajzolása 
időigényes folyamat. Idővel azonban az emberek egyre több mindent és egyre pon-
tosabban akartak rögzíteni, hírül adni, közölni. Mind több és több jelet kellett volna 
kitalálni és persze megérteni is. Azért, hogy gyorsabbá és könnyebbé tegyék ezt a 
folyamatot, a képírásnak is egyszerűbbé kellett 
válnia. A különféle népek egymástól viszonylag 
nagy távolságra éltek, így nem meglepő, hogy 
az ókori népek szinte mindegyike kidolgozta a 
maga írásrendszerét. 

Az írás történetében a következő jelentős lép-
csőfok a szó- és szótagírás kialakulása.

A sumérok például a bonyolult rajzokat le-
egyszerűsítve ék alakú jeleket véstek a puha, majd kiégetett agyagtáblákba: így szü-
letett meg az ékírás. 

Biztosan láttál már képeket az egyiptomi pi-
ramisokról és az azok falát díszítő, gyönyörű 
ábrákról. Ezeket a rajzos írásjeleket hieroglifák-
nak nevezzük. A Kr. e. 4000 körül keletkezett 
egyiptomi hieroglifák embereket, állatokat, 
tárgyakat ábrázolnak, amelyek szavakat, szóta-

gokat is jelölhettek. Megfejtésükre sok kutató tett kísérletet, de még 
nem mindnek ismerjük a jelentését.

Ha kicsit messzebb utazunk, Kínába, akár a helyszínen is tanulmá-
nyozhatjuk a 4000 évvel ezelőtt kialakult írásukat. Persze csak akkor, ha 
elég elszántak és kitartóak vagyunk, ugyanis kb. 40 000 írásjelük van, 
amelyek szavakat jelölnek, nem pedig betűket. Na, nem kell megijedni, mert általában 
„csak” pár ezer jelet használnak a mindennapi életben. Az olvasástanulás a kínai gye-
rekek számára ezért több évig is tarthat. (Neked ehhez képest egyszerű dolgod volt.)

A japánok az írásrendszerüket a kínaiaktól vették át, így nem meglepő, hogy sok 
közöttük a hasonlóság. Ugyanakkor az írást szótagírássá egyszerűsítették, így lé-
nyegesen kevesebb jelet használnak.

A szó- és szótagírás után következett a betűírás. A szótagok ugyanis hangokra 
bonthatók, és többnyire minden hangot le tudunk írni egy-egy betűvel (innen ered 
az elnevezés: hangjelölő írásrendszer). A világ legtöbb országában ma is a betűírást 
használják. Az egyes nyelvekre jellemző ábécék kialakulása hosszú folyamat eredmé-
nye volt. Úgy tartják, a betűírás „hazája” Fönícia: az ókori föníciaiak által kialakí-
tott, 22 mássalhangzóból álló ábécé formálódott és terjedt el. Ebben gyökereznek a 
ma használatos ábécék, így például a latin, a görög, az arab és a cirill. 

Jobban érted most már?

Böngéssz az interneten! Keresd meg, merre éltek-élnek a leckében szereplő népek! Hol 
van Egyiptom, Kína, Japán, merre éltek a sumérok és a föníciaiak?

Feladatok

1   Engedd szabadjára a fantáziádat, és tervezz saját jelekkel ábécét! Alkoss meg lega-
lább 5 jelet! Írd és rajzold le őket a füzetedbe, majd a padtársaddal beszéljétek meg 
egymás munkáját!

2   Gyűjts példákat a szavak, utasítások nem betűkkel való jelölésére a mindennapi 
életünkből! Megnézted már például a ruhádba bevarrt címkéket? Hogyan jelölik, 
ha nem szabad vasalni a ruhadarabot? Keress legalább 5 hasonlót a környezeted-
ben! Írd melléjük azt is, mit jelentenek! Dolgozz a füzetedben!

Szerinted mivel rajzoltak a barlang falára?

Tudod-e, hol éltek a sumérok?

Tudod, miért építették a piramisokat?

Melyik írás betűi tetszenek neked a legjobban?

A rosette-i [rozetti] kő.  
Nézz utána, miért fontos ez a lelet!



Activity – rajzolás
Amikor még nem voltak betűk, egyszerű képecskékkel írták le az emberek a mon-
dandójukat. Manapság ugyanúgy használunk képeket, piktogramokat. Gondold 
csak el, mennyivel egyszerűbb rajzon megjeleníteni, hogy az időseknek, kismamák-
nak adjuk át a helyünket a buszon, mint hosszas magyarázatba fogni!  Alakítsatok 
csapatokat! Minden csapat találjon ki egy szólást, filmcímet vagy összetett szót, 
amelyet megsúgnak a másik csapat egyik emberének! Az ő feladata az lesz, hogy a 
táblára úgy rajzolja le a megfejtést, hogy a saját csapata minél előbb kitalálja. Talál-
jatok ki könnyen ábrázolható, vicces feladványokat! 
Például: 

TÁRSASJÁTÉK

30

3   Titkosírásról biztosan hallottál már. Ennek egyik fajtája az, amikor egy-egy betű 
helyett egy másikat használunk, de nem véletlenszerűen, hanem valamilyen rend-
szer, logika alapján. Fejtsétek meg a padtársaddal az alábbi szöveget! Írjátok le, 
hogy melyik szám milyen betűt jelöl! Mit kaptatok megfejtésül?

1 cs5k4t5rt1 n1gy5n f4n5m, d2 m3g f4n5m1bb 1 d5b5s tort1.

4   Alkossatok 4-5 fős csoportokat! Készítsetek saját titkosírást! Titkosítsátok a kö-
vetkező szöveget! 
Meteorhurrikán lesz a Marson. Az előzetes számítások szerint becsapódás nem lesz, de az 
eseményt nagyon látványos meteorvihar kíséri majd a vörös bolygó felett.

5   A lecke során megismertél különböző írásrendszereket, de nem 
mindet. Hallottál már az igazán különleges csomóírásról? Így 
nevezik az inkák egykori írását (ők khi-
punak mondják). Figyeld meg a képet! 
Mit gondolsz, mit jelölhetett a fo-
nalra tett csomó? Írd le füzetedbe 
a válaszodat! (Ha érdekel a khipu, 
olvass utána az interneten vagy a 
könyvtárban!)
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