
1. tétel
Melyek voltak az írás megjelenésének első helyszínei? 

Milyen típusú írásrendszereket alkalmaztak? 

Röviden jellemezze ezeket az írásmódokat és megfejtési kísérleteket! 

Vázolja fel, hogyan alakult ki a latin betűs írásmód, mi a jelentősége és hogyan terjedt el! 

Milyen médiumokban kapcsolódik a képi és verbális üzenetátadás a kortárs tervezésben, 

hol és miért használunk szimbólumokat?
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Az írás nyelvileg kifejezett gondolatok maradandó rög-
zítésére szolgáló, kisebb-nagyobb emberi közösségek-
től elfogadott, egyezményes grafikai jelek rendszere.

Előzményei: őskori népek kezdetleges gondolatközlési jelrend-
szerei. Mielőtt a mai értelemben vett írás kialakult volna, az embe-
rek már kitaláltak és használtak olyan segédeszközöket, amelyek 
segítséget jelentettek az elfelejtett momentumok felidézésében, 
illetve fontos események, dolgok közlését is lehetővé tették. 

Ezeknek az írást megelőző jelrendszereknek a tanulmányozására 
lehetőségük adódik az afrikai, ausztráliai, csendes-óceáni sziget-
világban élő természeti népeknél, másrészt viszont az ún. civilizált 
népek is megtartottak népszokásként régi közlésmódokat.
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•	 Képírás (piktográfia) 
pl.: barlangrajzok – a mezolitikum (Kr.e.9000 k. - Kr.e. 5000 k.) sziklarajzain 
már mozgásban ábrázolták az embert és az állatokat, ráadásul egyre stili-
záltabb formában, csak pár vonással, a lényegre szorítkozva utaltak az áb-
rázolandó tárgyra, személyre

•	 Fogalomírás (ideográfia) 
a képírásból alakult ki, egy jel már nem csak a konkrét tárgyra utal, hanem 
az ahhoz kapcsolódó elvont fogalmat is jelöli pl.: a láb a jövés-menést
Ezek a jelek még nem rögzítettek hangértékeket, így más nyelvet be-
szélő népek is megértették.

•	 Szóírás 
a jelekhez már hangalak is társul ezzel lehetővé vált, hogy hosszabb, több-
tagú szavakat jelek egymásmellé rajzolásával írjanak le.

•	 Szótagírás, betűírás 
Azt az írásfajtát, amikor egy-egy rajzjegy már csak egy-egy szótagot je-
löl, szótagírásnak, amikor egy-egy ábra egy-egy hangot érzékeltet, be-
tűírásnak nevezzük.
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Az írást megelőző 
jelrendszerek
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Őskori Jelek

Az ősember, pontosabban a fiatalabb kő-
kor embere természethű ábrázolásokat 
festett barlangja falára. Később, a Kr. előt-
ti 9000-5000 közötti időszakban (mezoliti-
kum) ezek az ábrázolások kezdenek egyre 
stilizáltabbak lenni. 

E lényegre szorítkozó, a tárgyra csak né-
hány vonással utaló ábrázolás vezetett a 
képírás jeleinek megszületéséhez. 

A képírás (piktográfia) jellemzője,hogy jelei 
bármilyen nyelven „olvashatóak”, hiszen 
nem hangértéket jelöl egy-egy ábra, hanem 
az ábrázolt tárgyra utal.
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Rováspálcák

Kölcsönadott értékeket, adósságokat 
tartották nyilván úgy, hogy az összeg nagy-
sága a botra kerülő bevágások (rovások) 
módjából és számából derült ki. 

A rovásfára vagy -pálcára bemetszették a 
megfelelő rovátkákat, majd hosszában két-
felé hasították. Az egyik felét a hitelező, míg 
a másikat az adós kapta. A rováspálca ki-
zárt minden utólagos módosítást.

Angliában az adóhivatalok még a 18. szá-
zadban is rováspálcákon rögzítették a befi-
zetett összegeket. Európa keleti felén a 
csikósok, gulyások, juhászok és kondások 
a 19. század végéig rovásfák segítségével 
vették számba állatállományukat.  

A számok rovásának hagyományát néhány 
ma is élő magyar kifejezés is őrzi: pl. bün-
tetések feljegyzése őrizte a múlt bűne-
it azaz rovott múltúak az olyanok, akiknek 
a rovás pálcáján már sok a rovás. Ha rossz 
magaviseletű a tanuló, akkor rovót kap, azaz 
megrovásban részesül, stb.

http://www.kotocut.com


Csomójelek

 A történészek és a néprajzkutatók szerint 
számos nép használt csomójeleket. Kínában 
például a hagyomány szerint ezek voltak az 
emlékeztetés legősibb jelei, melyeket nádból 
és sásból font zsinegre szintén sásból vagy 
szalmából kötöttek csomókat. Az így készí-
tett eszközzel számadatokat rögzítettek.

A kínai csomójelektől azonban sokkal híre-
sebbek a peruiak. A kipu elsősorban szá-
molási segédeszköz volt, s valószínűleg már 
az inkák előtti időszakban megjelent. Egysze-
rűen készült: egy vízszintes alapzsinórra füg-
gőlegesen elhelyezkedő fonatokat kötöztek. 

A kipu alapzsinórból és rákötött mellékfo-
nalakból tevődött össze. A zsinór színe a 
tárgyat jelezte, amire az adatok vonatkoz-
nak: például a sárga az aranyra, a fehér az 
ezüstre, a zöld a gabonára, a kék a vallás 
dolgaira, a bíbor a hadsereg ügyeire, a vö-
rös az inkák vagyontárgyaira vonatkozóan 
adtak mennyiségi felvilágosítást.
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Tulajdonjegy (billog)

Az emléketetésnek ezt az igen fontos eszkö-
zét billognak is nevezik. Az állattenyésztő 
népek alkalmazták jószágaik megjelölésé-
re. Európa és Ázsia számos népe háziálla-
tain így jelezte a tulajdonos kilétét. Segítsé-
gével meg lehetett előzni a tulajdoni vitákat. 
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Hírnökbot

Ez az eszköz Európában és Ausztráliá-
ban segítette a gondolatközlést. Norvégi-
ában századokkal ezelőtt törvény írta elő, 
hogy háború kitörésekor hírvivő botot kell 
az országon végighordozni. Volt idő, ami-
kor Svédországban is így adták ki a bevo-
nulási parancsot. Akad olyan nézet, mely 
szerint erre emlékeztet a magyarság régi 
szokása is. Mint ismeretes, nálunk a kö-
zépkorban véres kard körülhordozásával 
szólították hadba azokat, akikre az ország 
védelmében számíthattak.

Ausztrália őslakosai más célra használták a 
fenti eszközt. Náluk a követpálcának is ne-
vezett bot elsősorban annak igazolására 
szolgált, hogy felmutatója illetékes 
az üzenet átadására, tehát a szava hitelt 
érdemel. Más esetben a botra vésett je-
lek segítették a hírvivőt abban, hogy 
a rábízott üzenetet felidézze emléke-
zetében. S ha a jelek értelmét a címzett 
szintén ismerte, akkor a szóbeli közlés fö-
löslegessé is válhatott.
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Az írás kialakulásának
első helyszínei
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Mezopotámia

 Az ékírás a legkorábbi ismert írástípusok 
közé tartozó írásrendszer. I. e. 3000 kö-
rül alakult ki a sumer nyelv leírására. 
Előzménye egy piktografikus, képekből és 
szimbólumokból álló írás, amelynek beszélt 
nyelvi változatát nem lehet rekonstruálni. Az 
„ékírás” megnevezés a karakterek felépíté-
sére i. e. 2500-tól használt egyenes vonalak 
jellegzetes alakjából ered. A piktografikus 
előzmény mintegy 2000 szimbólumot hasz-
nált, ennek írásrendszerré alakulása során 
nagyjából 700-ra csökkentették a lehetsé-
ges karaktereket az uruk-kultúra idején.

Az ékírásos szövegeket a még puha agyag-
táblákba karcolták tompa nádszárak-
kal – íróvesszőkkel –, majd a táblákat vagy 
kiszárították a napon, vagy kiégették őket.

Ékírásos agyagtábla
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Pecséthenger

Jellegzetes sumér eszköz. Az írás meg-
jelenésével párhuzamosan jelentek 
meg Dél-Mezopotámiában. (Később 
természetesen a környező népek is átvették 
és használták.) A puha agyagba nyomták, 
végiggördítették, reliefszerű képet adott.

Az ékírásos agyagtáblák alján a szerződő 
felek és a tanúk aláírására szolgált, le-
nyomata helyettesítette az aláírást. A pecsét-
hengerek egyedileg vésett, 2-3 cm hosszú, 
1-2 cm átmérőjű/hosszú hengeralakú vagy 
táblácska formájú eszközök voltak. 

Általában kőből, égetett agyagból, csont-
ból, fából ritkábban üvegből vagy fémből 
készültek. Gyakori díszítőmutívumai az is-
tenábrázolás, a vadászjelenetek, kultikus 
jelenetek, állatábrázolások. Általában fonál-
ra fűzve, nyakban hordták.
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Gudea papkirály ékírásos ruhában Hammurapi törvényoszlopa
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Megfejtői

Az Akhaimenida-királyok által Perszepoliszban 
és Biszutúnban felvésetett háromnyelvű fel-
iratok tették lehetővé az első megfejtési kísérlete-
ket az 1800-as évek elején. A sziklafalakon ugyan-
az a szöveg szerepelt három különböző ékírásos 
nyelven: óperzsául, elámiul és akkádul.

Első megfejtője Georg Friedrich Grotefend 
göttingerni gimnáziumi tanár volt, akinek fogadás-
ból már 1802-ben sikerült egy rövidebb óperzsa 
feliratot helyesen elolvasnia.

Henry Creswicke Rawlinson katonatiszt 1851-
ben nyújtja be tanulmányát az írás pontos máso-
latával és megfejtésével. A szikla tetejéről csigáról 
ereszkedett le az eredeti feliratokhoz.

Hormuzd Rassam  Assur-bán-apli északi palotá-
jának, és 22 000 darabos könyvtárának feltárása, 
valamint a Gilgames-eposz megtalálása.

Behisztuni háromnyelvű szikla
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Egyiptom

Az egyiptomi írás az ún. hieroglif írás, írásjele a 
hieroglifa (görög elnevezés: szent vésés, szent jel). 
I.e. 3000 körül alakult ki. 

A hieroglifák a használatuk során mindvégig (mint-
egy 3000 évig) megőrizték piktografikus jellegüket, 
egy idő után azonban a hieroglifákat csak a szent 
szövegeknél és emlékmű jellegű építményeknél (pl. 
síremlékek) használták. 

A hieroglifákat jobbról balra és balról jobbra is írták, 
illetve olvasták. Az általános olvasási mód szerint a 
szöveg arról kezdődik, amerre a benne szereplő hi-
eroglifák ember- és állatalakjai néznek.

Hieroglif jelek egy III. Amenhotep kori tégelyen
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Egyiptom

A hieroglif írás a köztudatban élő elképzeléssel 
ellentétben nem képírás, hanem ideogram-
mákkal és determinatívumokkal teli szó-
tag- és betűírás. Egyes hieroglifák – feltehető-
en a legkorábban kialakultak – valóban képi jelek 
(pl.: a város jelében jól kivehető egy egyszerű vá-
rosalaprajz egymásba futó utakkal; a ház jele egy 
kunyhó alaprajza). Más jelek egy, két vagy akár 
három hangnak is megfelelnek.

A determinatívumok olyan jelek, amik a meg-
egyező írásmódú, de különböző jelentésű 
szavakat segítenek megkülönböztetni, te-
hát ha például az írást, írott tekercset és írnokot 
egyaránt jelentő hieroglifa jelentésének pontosí-
tásához odaírták az „ember” determinatívumot, 
egyértelmű volt, hogy írnokról van szó. Ha a te-
kercs determinatívumát írták utána, írott papirusz-
tekercset jelentett a hieroglifa.

A determinatívumok többségének önmagában nem 
volt jelentése; ugyanez az emberfigura a „város” 
hieroglifa után írva városlakót, az „isten” után írva 
papot, a „szántóföld” után írva parasztot jelentett.
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Írástipusok

Az írás három szintje:

Hieroglif: (lapidális = kőbe vésett), szakrális szöve-
geknél, színes, ünnepélyes 

Hieratikus: adminisztráció, államigazgatás

Demotikus: (kurzív), pergamenre/papiruszra, penn-
ális írást ők vezetik be

Az írás hordozói: papirusz, sírkamrák fala, illetve 
vésett fromában falak, kőoszlopok

Hieratikus írás

Démotikus írás
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Megfejtése

Napóleon 1798-99-i egyiptomi hadjáratát tudó-
sok, művészek, technikusok kísérték. A hadjárat 
legnagyobb tudományos eredményét a roset-
te-i kő szolgáltatta. A francia katonák a város 
megerősítése céljából sáncot ástak, és e mun-
kálatok közepette Bouchard mérnök egy fekete 
bazalttáblát talált a földben. 

A táblán levő szöveg háromféle írással volt be-
vésve: hieroglif, démotikus és görög írással. 
A megfejtés Jean François Champollion francia 
tudós nevéhez fűződik, aki a rejtvény kulcsát annak 
a felismerésnek segítségével találta meg, hogy a hi-
eroglifákban vegyesen fordulnak elő szójelek, más-
salhangzócsoportok jelei, önálló mássalhangzójelek 
(betűjelek), hangérték nélküli determinatívumok, és 
ritkán piktogramok is. Champollion a táblán előfor-
duló tulajdonnevek alapján, szorgalmas kutatással, 
lépésről-lépésre haladva végül is elkészítette az első 
ősegyiptomi nyelvtant és szótárt 1822-ben.

A rosette-i kő
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Kínai írás

  A kínai írás logografikus (szóírás illetve morféma 
jelölő írás), vagy más néven hierografikus eredetű 
írás. Ennek ellenére a ma ismert írásjegyek 82%-
át a fono-szemantikai összetételű (kiejtésre utaló 
elemből összeállított) írásjegyek alkotják.

A legnagyobb szótárak 40–50 ezer különböző írásje-
gyet tartalmaznak, de ma egy diplomával rendelke-
ző kínai átlagosan csak 3500–4000 írásjegyet ismer.

Egy legenda szerint az első kínai írásjegyet, és ez-
zel együtt az írást Cang-csie alkotta meg i. e. 2650 
körül. Cang-csie a kínai mitológia legendás alakja, 
az ugyancsak legendás Sárga Császár egyik hiva-
talnoka. A feljegyzések szerint Cang-csiének négy 
szeme és négy pupillája volt.

A történelem során a kínai kultúra vitathatatlanul 
nagy hatást gyakorolt a környező országokra és 
népekre, különösen Japánra, Koreára és Vietnam-
ra. Mindhárom ország kisebb változtatásokkal át-
vette a kínai államszervezés gyakorlatát, valamint a 
kínai nyelvet és írást is.
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Héber írás

A héber írás eredeti formájában egy 22 betűt (tartal-
mazó tisztán mássalhangzóírás, amelyet az ókortól 
kezdve napjainkig a héber nyelv írására használ-
nak. A kvadrát az i. e. 3. század során alakult ki 
az arámiból, amit a nyelv írására az i. e. 6. sz. óta 
használtak. Ezt megelőzően a hébert az óhéber 
írással írták, mely az i. e. 10 században jött létre a 
föníciai ábécé nyomán.

Az i. e. 6. századtól kezdve a gömbölyded, hajlé-
kony vonalvezetésű arámi betűkkel írták a héber 
szövegeket, egyelőre nem változtatva azok for-
máján. Mintegy 200 év alatt alakították ki sajátos, 
máig megőrzött betűtípusukat, a kvadrátot, a tulaj-
donképpeni héber írást, melyben az egyes betűk 
egy-egy négyzetet töltenek ki.
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Bráhmi eredetű írásrendszerek

A bráhmi eredetű írásrendszerek összefoglaló el-
nevezése több mint negyven ma használatos indiai 
írásnak. Első változata Indiában valószínűleg 
i. e. 500 körül jelenhetett meg. A bráhmi írásból 
származtatott mai írásrendszerek két nagy cso-
portra, azaz északi és a déli csoportra oszthatók. 

Az írásrendszer ősét a bráhmit egy rendkívül le-
tisztult, egyszerű jelkészlet jellemzi. Eredetileg a 
szanszkrit és prákrit vallási szövegek lejegyzésé-
re szolgált. Főbb jellemzőit a származtatott írások 
csaknem mind átvették:

 -Az írás balról jobbra halad.
 -Alfabetikus írás, úgynevezett szótagábécé, (abu-
gida típusú, amennyiben egy szótag egy mással-
hangzóból és egy magánhangzóból áll), azaz min-
den mássalhangzó hordoz egy alapértelmezett 
(„inherens”) magánhangzót

Indiában jelenleg 23 hivatalos nyelv van, és ezek-
hez 11 hivatalos írás tartozik.

Bengáli írás
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Maja írás

A maja írás, vagy a maja hieroglifák a Kolumbusz 
előtti Közép-Amerika maja civilizációjának írásrend-
szere volt. Mára túlnyomórészt sikerült megfejteni.

A maja írást alkalmazó legkorábbi feliratok az i. e. 
3. századból találták a mai San Bartolomeo, Gua-
temala területén. Az írás folyamatosan használat-
ban volt a spanyol konkvisztárodorok érkezéséig, 
illetve amíg spanyol hittérítők ki nem szorították 
azt a használatból.

Az írás képírás-jelek és fonetikai tartalmú szótagjelek 
kombinációja, kissé hasonlóan a modern japán írás-
hoz. A korai európai utazók és kutatók hieroglifa-írás-
nak nevezték az egyiptomi íráshoz való hasonlósága 
miatt, de azzal egyáltalán nem áll rokonságban.

A jelek legnagyobb csoportja egy-egy önálló 
morfémát jelölt, vagyis a nyelv legkisebb jelen-
téssel bíró egységét.

Maja kódex
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Arab írás

Az arab írás arámi eredetű, 28 betűből álló mással-
hangzó-írás, a kr. u. 1 században alakult ki.

Az európai írásiránytól eltérően jobbról balra írjuk 
az arab nyelvű szöveget, de ugyanúgy fentről lefe-
lé haladva. Az arab ábécé gyakorlatilag nagybetűk 
nélküli kurzív írás, azonban a legtöbb betűnek négy 
alakja van, attól függően, hogy a szó elején, köze-
pén, végén vagy önállóan áll.

Az első ténylegesen is önálló arab ábécé a 7. szá-
zadi kúfi volt (Kúfa városáról, ahol a Korán ipari 
mennyiségű gyártásakor alakult ki), ennek azon-
ban megvolt az a hátránya, hogy nehezen lehetett 
olvasni, mivel nagyon díszes volt. A mai napig az 
írást díszítésként is használják, ennek oka az isz-
lámban keresendő: mivel bizonyos irányzatai tiltják 
az emberábrázolásokat, a szépített írással pótolják.

Kufi írás
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Alfabetikus írások
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Föníciai írás

Kb. i.e. 1300 Ugarit (Szíria), 1100 Fönícia (Libanon). 
Megjelenik a fonetikus abc az összes korábban ismert 
írástól alapvetően eltérő rendszer: egy jel (betű) 
egy hangot jelöl. Ez bármilyen beszéd leírására al-
kalmas.Az ugariti betűírás 30 betűből álló alfabetikus 
struktúra volt. Több nyelv rögzítésére is használták. 

22 betűből áll a fönícia abc. Rendkívül fontos írás, 
talán a latin mellett a legfontosabb az írás történe-
tében. Ennek oka, hogy a föníciai abc minden 
ma is használt nyugati abc őse. 
 
Az abc ott alakult ki, ahol egyrészt kialakult iránta a 
szükséglet: az igény a föníciai kereskedelem szél-
eskörű fejlődéséből táplálkozott, amely egy gazda-
ságilag növekvő középosztályt hozott létre, amely 
használni akarta az írást. 
 
Az igény kielégítését lehetővé tevő körülmények: 
technikai fejlődés (papirusz, tinta elterjedése), nincs 
jelentős társadalmi ellenállás az írás szélesebb körű 
megismerésével szemben (mint pl. Mezopotámiában 
és Egyiptomban, ahol az írástudó elit akadályozta ezt). Föníciai írással írt sztélé
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Fönícia és tengeri kapcsolatai
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Föníciai írás

A föníciai írásnak legnevezetesebb fennmaradt em-
lékei az ún. „moabita kő”. Ezt a követ a francia 
kutatók találták meg a Holt-tenger közelében, a XIX. 
század közepén. A kő az i.e. IX. századból szárma-
zik, és Mésa, moabita király győzelmeit örökíti meg. 

Írásjeleit a kő felfedezése után nyomban lerajzol-
ták, s előkészületet tettek a kő elszállítására. Az 
arabok nem jó szemmel nézték a francia tudósok 
szándékát, mert azt gyanították, hogy az idegenek 
nagy kincset találtak. Tüzet gyújtottak a kő alá, és 
amikor az izzott a forróságtól, hideg vizet zúdítottak 
rá. A kő darabokra hullott. Összeszedett darabjait 
a francia tudósok elszállították a párizsi Louvre-ba, 
s minthogy a tudósok a követ, a rajta levő feliratok-
kal együtt, pusztulása előtt lerajzolták, e rajz alap-
ján a darabokat újból összeállították.

A Moabita kő a Louvre-ban
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Görög írás

A föníciai abc-t más népek (pl. a zsidók l. héber abc) 
mellett a görögök is átvették és továbbfejlesztették. 
A görögöknek is volt korábban ideografikus írásuk, 
amely az egyiptomi hierogif íráshoz volt hasonló. 

A föníciaiaktól átvett abc az i.e. VIII. században 
terjedt el az ókori görög területeken. I.e 775-ben 
tartották az első olimpiai játékokat és ezek-
ről már a fonetikus abc-t használva írtak fel-
jegyzéseket. Az i.e. V. századra az athéni demok-
rácia fénykorára az írás rendkívüli módon elterjedt 
és a szellemi folyamatokra is erősen hatott. Segí-
tette a klasszikus görög kultúra (filozófia, retorika 
és drámairodalom) kialakulását, és továbbadását 
a többi korabeli társadalomnak (pl. a rómaiaknak). 

A széleskörű írástudás az athéni demokráciának is 
előfeltétele volt. A cserépszavazás procedúrája már 
az i.e. VI. században feltételezte, hogy az athéni 
átlagpolgár legalább a nevét le tudja írni (miután a 
szavazásnál használt cserépre rá kellett írni a nevet).

Ókori görög írás
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Latin írás

A görögök által továbbfejlesztett föníciai abc-t az 
itáliai félsziget népei, köztük a rómaiak is átvették. 

A rómaiak az i.e. VII. század végétől szintén a gö-
rögöktől vették át a fonetikus abc-t. Először legin-
kább vallási szövegek lejegyzésére, papok hasz-
nálták, majd fokozatosan terjedt el a világi életben. 

Ahhoz hogy egy római polgár intézze ügyeit és gya-
korolja jogait szüksége volt az írás használatára. Ez 
segítette az írás és az írástudás terjedését. 

Az írás hordozója a hétköznapokabn a viasztábla:  
ennek deszkáján némi keretet, margót hagytak, a 
középső részét bemélyítették, a mélyedést viasz-
szal  töltötték  meg,  s  erre  rótták  hegyes  fém-
vesszővel  (stílus)  az  írást.  Nagy előnye volt, hogy 
az íróvessző lapos végével az írást el lehetett simí-
tani, s rögtön újból használhatóvá lett a tábla.

Két tábla összefűzve a diptychon, három pedig  a 
triptychon névre hallgat. 
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Latin írás

A rómaiak írása kezdetben merev és szögletes volt, 
mai értelemben csupa nagybetűből, verzál ka-
rakterekből állt. Leggyakrabban kőbe vésték a 
betűket, ezért azok alkalmazkodtak a véső alak-
jához; a betűszárak végein a vésőre mért kalapá-
csütés hatására kis talpak képződtek. Így jött létre 
a római kapitális írás. A szavakat eleinte nem vá-
lasztotta el szóköz, közéjük pontot illesztettek. A 
Traianus-oszlop talpazatán a római kapitális írás 
legszebb formája található.

Traianus-oszlop felirata
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Capitalis, rustica

A kapitális a kőbe és fémbe vésett feliratok 
írásaként (capitalis epigrafica) alakult ki, és 
csak később kezdték kódexekben is alkalmazni.

A teljesen kialakult capitalis epigrafica már az i. e. III. 
század elején megjelent. Csúcspontját az ünnepé-
lyes emléktáblák capitalis epigrafica monumenta-
lisnak nevezett változatában érte el az i. e. I. és az i. 
sz. II. században. Betűi gondosan formált, egyenle-
tes méretű majuszkulák, melyeket különös körül-
tekintéssel metszettek a kőbe, ami az írásnak ünne-
pélyességet és harmonikus eleganciát kölcsönzött.

A capitalis epigrafica monumentalisszal párhuza-
mosan a kevésbé ünnepélyes feliratokhoz egy má-
sik változatot is használtak, melyet actuariának vagy 
rusticának neveztek. Ennek a betűi szintén ma-
juszkulák, de méreteik nem egyenletesek, hanem 
a magasságuk nagyobb, mint a szélességük, hanya-
gabbul írottak, és így összhatásuk kevésbé elegáns.
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Quadrat, unciális

A capitalis solemnis írást, mellyel a IV-IX. szá-
zadban írtak, quadratának is nevezik, mert be-
tűi képzeletbeli négyzeten belül helyezkednek el, 
tehát magasságuk és szélességük azonos. 
Ugyanezt az írást capitalis elegans néven is emle-
getik, kalligrafikus formáira utalva. A betűk gondos 
rajzolgatása miatt a kapitális ünnepélyesebb típusa 
csak szűk körben terjedhetett el, minthogy írásá-
hoz gyakorlott kézre és valósággal művészi kész-
ségre volt szükség éppen ezért csak a fényűzően 
kiállított kódexeket írták ilyen betűkkel.

Egyes papiruszkódexekben néhány uncialis betű 
is felbukkan. Ebben lényeges szerepet játszhatott 
az íróanyag megváltozása is. A rostjai következ-
tében érdes tapintású papiruszt egyre inkább 
háttérbe szorító pergamen sima felületén 
ugyanis az íródeák könnyebben alakíthatott kerek-
ded betűformákat. A IV. század folyamán teljesen 
kialakult unciálist könyvek írásaként a IV-V. szá-
zadban párhuzamosan használták a kapitálissal, 
melyet azonban fokozatosan kiszorított a másolók 
gyakorlatából. A VI-VIII. században az uncialis lett 
a fényűző kódexek kedvelt írása.
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Félunciális

A félunciális (semiuncialis) írás a IV. század fo-
lyamán alakult ki, az unciális és az újabb római fo-
lyóírás elemeinek az egyesítéséből. Az unciálisból 
származnak a benne előforduló majuszkulabetűk, 
azok kerekdedsége, az írás gondos, kalligrafikus 
jellege, az újabb római kurzívából pedig a minusz-
kulabetűk és a folyóírásra törekvés. A két alkotóe-
lem aránya alapján a félunciális kalligrafikus mi-
nuszkulaírásnak minősül, melyet a IV. századtól a 
IX. századig használtak könyvek másolására.

A 4–8. században használt unciális, majd 
félunciális (semiuncialis) írásban jöttek lét-
re a betűk fel- és lenyúló szárai.

Majuszkulának, azaz nagybetűs írásnak a 
paleográfus az olyan írásokat nevezi, amelynek 
összes betűi pontosan két vonal között he-
lyezkednek el. Ilyenek voltak pl. a római kapitá-
lis írások. A minuszkula, azaz kisbetűs írás 
betűi viszont négy vonalból álló rendszer-
ben helyezkednek el, mégpedig úgy, hogy a 
betűk teste a két közbülső (alap)vonal közé esik, 
egyes betűknek azonban már száruk van, amelyek 
felfelé vagy lefelé a két szélső vonalig kinyúlnak. 
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Karoling-minuszkula 

Nagy Károly birodalmában terjedt el egységes 
formában az új minuszkula 780-tól: ez a Karo-
ling-minuszkula, a mai kisbetűk alapja. A 
betű elterjesztésére Nagy Károly meghívta Yorki 
Alcuint, akinek a feladata egy új, a birodalomban 
egységesen használt írás kifejlesztése és elter-
jesztése volt. Iskolájában általánossá tette az egy-
séges helyesírást, központozást, a kisbetű-mon-
datkezdő nagybetű párosítást, a szóközt és a 
szöveg bekezdésekre osztását. 

A Karoling-minuszkula már a mai írásképet 
adja, néhány részlet azonban még különbözik: 
nincs pont az i-n és j-n, az e jobb oldala még nem 
ér össze, a t szára nem nyúlik keresztvonása fölé. 
800 körül jelent meg a nagybetűk haszná-
lata a mondat elején, az írásjelek viszont még 
egyéni használattól függtek. A címet még kapitá-
lissal, unciálissal, félunciálissal írták, a szövegbetű 
volt a Karoling-minuszkula.
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Szimbólumok
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Szimbólum 

„A szimbólum szó központi jelentése az, hogy valami 
más helyett áll, fehér az ártatlanság helyett, feszület 
a kereszténység helyett, betűk, szavak, jelek a boly-
gók, a kémiai elemek és vegyületek helyett stb.”

Szimbólum lehet önálló, illetve több hasonló jelen-
téstartalmú szimbólum alkothat egész szimbólum 
rendszert.

A grafikus szimbólumok vizuális jelek, melyekkel 
nyelvektől függetlenül információt lehet köz-
vetíteni. A grafikus szimbólumokat nagyon széles 
körben alkalmazzák. Szükséges a grafikus szim-
bólumok egységesítése az eszközökön, hogy 
azokat egyértelműen lehessen használni.

Egy szimbólum mintája a következőknek kell megfe-
leljen:
a) egyszerű, könnyen érthető és reprodukálható;
b) azonnal megkülönböztethető más hasonló  
alakú szimbólumoktól, amelyekkel együtt használják;
c) könnyen társítható a tervezett jelentéséhez, 
azaz magától értetődő vagy könnyen tanulható;
d) legyen gyártható és reprodukálható a hagyo-
mányos gyártási eljárásokkal.
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Ikonok 

A mindenki számára könnyen érthető szimbólu-
mok, ikonok tervezése az internetes kultúra és a 
telefonok, tabletek fejlődésével a grafikai tervezés 
fontos szegmense lett. 

A különböző hangulatjeletől a weboldalak gyorsgomb-
jain át az applikációk indító ikonjain keresztül rengeteg 
helyen használjuk napi szinten az ikonokat.  Túl azon 
hogy egy szépen megtervezett ikonkészlet igényesé-
get sugall, és szebbé teszi a felhasználói környezetet, 
funkciójában is gyorsítja a munkát, hiszen nem kell ki-
olvasnunk a szót amire az ikon utal, hanem azt meglát-
va agyunk azonosítja annak jelentését.
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https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr%C3%A1s

http://mek.niif.hu/03200/03226/html/jako21.htm

http://www.kps-fonts.ch/en_gruppe1.html

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index45b2.html?op-
tion=com_tanelem&id_tanelem=376&tip=0

http://mek.oszk.hu/03200/03226/html/jako10.htm

https://sites.dartmouth.edu/ancientbooks/2016/05/23/how-to-write-caroline-minuscule/

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/dienes-jel-szimbolum-kifeje-
zes.html
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