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Az Az íírráás ts töörtrtéénete I.nete I.
ÍÍrráásrendszereksrendszerek

Mi az Mi az íírráás?s?

Nyelvileg kifejezett gondolatok rögzítésére 
szolgáló kisebb-nagyobb emberi 
közösségek által elfogadott egyezményes 
grafikai jelek rendszere.

Az írás előzményei

1. A tulajdonjegy
2. A rováspálca
3. A hírvivőbot
4. A csomójelek
5. A kagylófüzérek
6. A barlangrajzok
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AZ ÍRÁS ELŐZMÉNYEI 
1. A tulajdonjegy

a jószágok 
megjelölésére 
használt jel, 
„billog”.

2. A rováspálca

Értékek nyilvántartására használták

3. A hírvivő bot

– üzenet felidézését segítő eszköz, vagy 
térkép a hírvivő számára

– „véres kard”
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4. A csomójelek

számadatokra 
emlékeztető eszköz

kínaiak, inkák, Nyugat-
Afrika, Salamon-
szigetek őslakói

„csomó a zsebkendőn
rózsafüzér”

5. A kagylófüzér

– „arokó”
– a kagylók számából, 

helyzetéből olvasható
az üzenet tartalma

– Nyugat-Afrika, 
Guineai-öböl lakói, 
Észak-Amerika 
irokézek

KÉPTÁR
A delaware indiánok wampumöve

Kagylókbók szőtt öv, az indiánok a barátsági 
szerződés megkötése után ajándékozták a 
telepeseknek (1682)

Már nemcsak kagylófüzér
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6. A barlangrajzok

– keletkezés: 
30ezertől

– funkciója: 
ismeretátadás 
rítuálék formájában

– Mas d’ Azili
kavicsok

Az írásrendszerek fejlődése

A képírás

A fogalomírás

A szó- és szótagírás

A betűírás

A képírás

– természethű, konkrét 
tárgyak 
leegyszerűsített képe 
(piktogram)

– jelentése: szó, vagy 
mondat

– bármely nyelven 
olvasható
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Képírások

A fogalomírás
- Jelei: képek,
- jelentés: elsődleges jelentésen túl más összefüggés: elvont 

fogalom, név, földrajzi név, stb.,
- értelmezése már társadalmi megegyezést feltételez, de 

bármely nyelven olvasható.

? ?

Fogalomjelek
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A szó és szótagírás
– a jelek egy-egy hangzócsoportot képviselnek 

(összekapcsolódik a jel és a hangalak)
– hosszabb szavakat egyszótagú szavakat egymás mellé

sorakoztatva írják.
– Valahogy így:

Képrejtvény = szóírás
Arany János képrejtvénye; valahogy így olvasták a 
szóírást

sás+kacsa+patkó+vályog= sáska csapat kóvályog

Azték szótagírás

„teocaltlan” = templomosok

– balra: lent ajak =te-nt-li
– jobbra: lábnyomok = o-tli
– fölötte: ház= cal-li
– jobbra ettől: fogak= tlan-tli
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A betűírás

– A szójelek kezdőhangzóit olvasták össze: 
akrofónia.

– A jel már csak egy hangértéket képvisel,
– nyelvhez kötött,
– kevés jellel korlátlan számú fogalom rögzíthető.
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