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ELŐSZÓ.

Tizenegy évvel ezelőtt 1909-ben jelent meg Albert 
Navarre szerkesztésében Parisban „Histoire Générale de 
la Sténographie ét de /’ Écriture a travers les ages' című 
nagyszabású munka, mely úgy az írás, mint a gyors
írás történeti adatait ismerteti. E munkában — melyben 
a Magyarországra vonatkozó rész összeállításában szerző 
felkérésére segédkeztem — az írás történeti adatait leg
tömörebb feldolgozásban mutatom be, kiegészítve azt a 
magyar írásra vonatkozó adatokkal.

Abban a nézetben vagyok, hogy most, mikor nálunk 
is mind jobban fordul az érdeklődés az írás történetének 
megismerésére: nem érdektelen ezen adatok közlése, 
melyekben bőséges anyagot talál a kutató a további 
búvárlatokra.

Budapest, 1921. február 16.

Gopcsa László.
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Az írásról.
Az írás kézzel vont, betűknek nevezett konvencioná

lis jelek segítségével való művészet. E jelek jelképez
hetnek gondolatokat avagy hangokat. Előbbi esetben az 
ideografikus, utóbbi esetben a fonetikus írásmódokat 
különböztetjük meg. Az ideografikus írásban a képeken 
kívül simbolumokat is használunk igen nagy számban, 
mert a gondolatainkat alkotó legtöbb tárgynak nincs 
materiális alakja. A fonetikus írásnak pedig két faja van : 
a sillabicus és az alfabetikus, aszerint amint hangcso
portokat vagy csak egyszerű hangokat jelölnek az említett 
konvenciónális jelek.

Az írás eredete.
Az írásnak egységes eredete nincs. Az írás több 

helyen született meg. Ezeknek fejlődése folytán kelet
keztek a különböző rendszerek.

Az ember mindig szükségét érezte annak, hogy 
gondolatait írásformába önthesse, mert az írás annak 
feljegyzése, amit gondolunk. A távollakóknak nem min
dig tudjuk élőszóval elmondani azt, amit gondolunk, 
tehát leírjuk. Nem áll tehát az, amit még a múlt század 
elején is némelyek hittek, hogy Ádám a beszédet és 
írást kész ajándékul kapta, mert az emberek az írást 
csak akkor találták fel, amikor már szükségét érezték 
annak, hogy a távollevőket valamiről értesítsék vagy 
az eseményeket az utókor számára feljegyezzék.

Az írás nyomait már a legősibb korokban is fel
találjuk.
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A civilizáltabb népek: az egyiptomiak, a chaldeusok 
és a chinaiak igen korán az írás terén magas fejlett
ségre tettek szert, bár a chinaiaknál az írás mestersége 
csak kevesek kiváltsága volt. Az említett népek azonban 
használt jeleiket mindig egyszerűsíteni akarták. S míg 
a hieroglificus rendszerben minden szónak, gondolatnak 
külön kép felelt meg, addig a ma használt alfabetikus 
írásmód jeleinek csak konvencionális és algebrai ér
téke van.

Piktográfia.
A mnémonikus jelekkel való írásmód legősibb for

mája az, amelyet az őskorban használt fegyvereken vél
tek felismerhetni. Ezek különböző szinti (kék, vörös, 
fehér, barna) különböző magasságból lelógó fonalak 
csoportjából állottak. A piktografikus írásmód után az 
ideografikus írásmód lépett életbe, melynek három külön 
rendszere volt ismeretes az óvilágban. És pedig: a 
chitiai írás, az ékírás és az egyiptomi hieroglifás írás 
rendszere.

A eh inai írás.
Majdnem olyan idős, mint maga a chinai nyelv. 

Minthogy azonban előfordult, hogy ugyanazon jelnek 
nyolcféle jelentése is volt, szükséges volt az idők folya
mán a chinai írásmódot kisegítő jelekkel ellátni. Többen 
azt állítják, hogy a chinai nép elmaradottsága nagy
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részben írásmódjához való görcsös ragaszkodásával függ 
össze:

Жм Él a ՛-Vaiá τηοτν

t>Ot*OSgaőendu ոՃօճճԼH efee 526ՈՆ

Μ* rfi> jT« %
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Elemek a chinai írásban 1916 óta használatban.

A japánok a chinaiaktól átvették azoknak folyó
írását. Ezenkívül a japánoknak egy 47 változhatatlan 
szótagot jelölő alphabetumuk van, az ú. n. Kata-Kana.

Az ékírás.
Ázsia másik vidékén, a Tigris és Eufrát völgyében 

találjuk az írás ezen faját egészen a Kr. u. I. századig. 
Nevét az írásjelek alakjaitól vette. Megalkotói valószínű
leg a chaldeusok voltak a bábeli torony idejében. Két 
típusa van: a ninivei és a babilóniai. Az ékírás, mely 
kezdetben ideografikus volt, később átalakult sillabicussá. 
Az alapelv itt is az, mint a chinai írásnál azaz: ez is 
csak a gondolatok és tárgyak jelölése. Az ékírásban 
használt jelek az idők folytán szintén változtak. A per
zsák is átvették ezt az írásmódot kivonva ebből mind
össze 36 jelet, nyelvük őssajátságáinak visszaadására.

=u
=l
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Az egyiptomi hieroglifák.
Komplikáltabb volta ellenére is az alfabetikus írás

módhoz áll legközelebb. Igen kiterjedt irodalma van. A 
tudósok a hieroglifákat három osztályba sorozzák. 1. 
Ábrázoló, 2. simbolikus és 3. fonetikus jelekre. Az áb
rázoló jelek kifejezik azt a tárgyat, melynek képét többé- 
kevésbé ábrázolják, míg a simbolikus és fonetikus jelek 
elvont fogalmak kifejezői.

Példák:
nap; 0 = nap;

1 — éjszaka; 0°0 = fém ; 
vény stb.

folyó; (Ւ — virág; jtr = hó
lakás ; /// == többes szám ; 

— év; =՛ nö-

^СЕЕЮ
Régi egyiptomi, jelképes írás;

Tutmesz király neve és címei a karnaki templom falán. így olvas
sák : Az élő, erős bika, amely Tébé városában ragyog, minden 
vidékek királya, ki szent cselekedeteket végzett, Ré fia, Tutmesz.

Az alfabet keletkezése.
Körülbelül 15 száz évvel Kr. e, született meg az 

első alfabet Syria partján. Legtöbben a feniciaiaknak 
tulajdonítják annak feltalálását. Újabb felfogás szerint 
a kánaáni népek (Syria-Palesztina) átvették az egyip
tomiak írásmódját, mint a hogy átvették azoknak épí
tési módjukat is, azonban alapos változtatásokkal és 
egyszerűsítésekkel. 22 jelre szállították alá a jelek szá
mát s ezek a jelek a nyelv összes hangjai visszaadására 
elegendők voltak.
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A görög alfabet.
A görögök is a feniciaiktól kölcsönözték a betűiket. 

A görög alfabet az idők folyamán többször módosult. 
Egyszer balról-jobbra, majd jobbról-balra írtak, míg 
403-ban Kr. e. egy átheni decretum megállapította a 
hivatalos ioni alfabet 26 betűjét. A görögöktől a rómaiak 
vették át az alfabetet. Ennek két nagy csoportja isme
retes 1. etrusk, 2. latin. A kereszténység terjedése idején 
a latin alfabet véglegesen elkészült és használatban van 
ma is a latin és germán törzseknél.

A görög alfabet, mely új életre kelt nagy részben 
a modern Görögországban, két új alfabetet hozott létre: 
a kopt és orosz alfabetet. Az előbbiek ugyanis felvéve 
a kereszténységet, átvették a görög alfabetet is, kiegé
szítve hat egyiptomi jellel,

A IX. században Grill es? Mathod hasonló módon 
működve megalkották a szláv alfabetet, melyből később 
az orosz alfabet létesült. Ilyformán nemcsak egész 
Európa, hanem maga Egyiptom is átvette azt a 22 betűt, 
melyet a görögök a feniciaiaktól vettek kölcsön.

A sémita alfabetek — melyek száma igen nagy — 
mindnyájan a feniciai alfabetből származnak. Azonban 
az alfabet főtisztelői Keleten nem a feniciaiak, sem a 
héberek, hanem az araméiak.

Észak India népei csak 16 betűt vettek át az ara
nyiaktól, ellenben készítettek 16 újat, nyelvük hangtani 
sajátságainak visszaadására. Jobbról-balra való írás 
helyett az ind felíratok balról-jobbra vannak írva. Az 
alfabetnek Indiába bevezetése Kr. e. az V. században 
történt. Ezt az írásmódot ma sanserif vagy devaganari 
írásmódnak nevezik.

Míg a eh inai írásmód az írásmódok között a leg
elmaradottabb, addig a choreai írásmód alfabetje töké-

i

ձխ*1և~յլ.

\



10

letes, amennyiben itt a hangzók élesen megkülönböz
tethetők a mássalhangzóktól. Ez az írásmód felülről- 
lefelé haladó volt, az egyes hangzókat jelölő betűk 

, között összeköttetés nélkül. Choreából az alfabet Japán
ban terjedt el, mely a chinai írásmódot alapos módo
sításokkal fogadta el.

A perzsák régi alfabetje helyébe az arab lépett, 
mely írásmód minden más írásmódot kiszorított onnan, 
ahová eljutott, épen úgy, miként az araméiai kiszorí
totta az ékírást és annak minden válfaját.

A franciáknak meglehetősen nagy irodalmuk maradt 
hátra, főleg földmívelési munkákból és útleírásokból. 
Az általuk alapított Carthagoban az alfabet módosult 
körülbelül 100 évvel azután, hogy a várost a rómaiak 
elfoglalták. Ez az írásmód azonban egyenetlen és sze
szélyes volt.**֊ *

Időszámításunk kezdetén azonban előtűnt Palmyre- 
ban, Syria belsejében egy írásmód, mely az araméai 
leszármazottjának tekinthető s mely nagyon hasonlított 
a héberhez.

Az arab írásmód Mahomed előtt volt forgalomban. 
A török írásnak több mint 700 betűje vagy betűcso
portja vah. A semita héberek és arabok nem használtak 
sehol sem magánhangzókat az írásban. A feniciaiak sem 
írtak soholsem magánhangzókat. Ezeknek jelölése először 
a syriaiaknak jutott eszébe. Legelőször is egy ponttal a 
vonal alatt jelölték az i betűt, vonal felett az o-1, közé
pen az ü-1, végül rövidebb-hosszabb összetett jellel az 
а-t és e-t.

Az ősi magyar írás.
Az ősmagyarok között régente a rovásírás volt elter

jedve. Pálcákra jobbról balra késsel rótták bele a betű
ket, a rovásokat. Csak Szent István idejében hagytak 
fel a rovásírással, mert akkor a keresztény papok meg-
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tanították a magyarokat a latin betűkre. A rovásírás 
nemcsak a magyaroknál .volt használatos, hanem más 
népeknél is.
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A regi magyar rovásírás betűi az abc rendjében.
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Az ősi magyar írás 
emléke.

Az udvarhelyme
gyei Énlaka község 
unitárius templo
mának deszkaine- 
nyezetén — a dí
szítő faragások kö
zött — találták ezt 
a két sor írást, a 
mely 1668-ból való. 
Ezt jelenti: Geor
gius Musnai Csak 

egy az isten.
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A fonetikus írás.
Ez az elnevezés, —[bár kissé hibásan — a mai 

modern írásrendszereket akarja jelenteni, legyenek ezen 
írásmódok akár alfabetikusok, akár sillabikusok, mert 
nem adják vissza valóban a beszédeket, inkább csak 
emlékeztetnek.

Művelődésünk gyorsan halad előre s mindjobban 
a haszon, az üzleti élet lép előtérbe, úgy hogy nincs 
kizárva az sem, ha a mai írásmódot nem fogják meg
felelőnek találni, félretolják s ehelyett egy újat fognak 
alkotni. Ez az írásmód a kereskedelmi írás lehet, mely 
arra lenne hivatott, hogy megkönnyítse a kereskedelmi 
életet.
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A gyorsírás sem más, mint új alapra fektetett új 
írásmód a régi helyett. «

A számok jelölése.
A régi egyiptomi írásemlékeken a számokat 4-ig 

bezárólag úgy jelezték, hogy egy, két, három, vagy négy 
pontot tettek egymásután, így : . , .
így: - , :
vonalakkal is jelölték így: /, //, ///, ////. Megállapít
ható továbbá, a fenmaradt emlékeken használt jelölé
sekből, hogy a régi egyiptomiak a tizes rendszer alapján 
állottak, épen úgy, mint a régi indiánok. Az 5-öt víz
szintes vonallal

...,vagy
. . . . , E pontokat gyakran függélyes

ábrázolták; a 6-ot
. . ; a 8-at ՜ 77"; a 9-et . .77; a 10-et 

lezték. Az assir matematikusok inkább 12-ös alapon 
számítottak, de ismerték a tizes rendszert is.

A héberek és szomszédaik a feniciaiak nem hasz
náltak külön jeleket az első tiz szám jelölésére, hanem 
a számok kifejezésére az alfabet 22 betűjét használták. 
Mégis a 9 első betű az egyeseket, az utánuk jövők a 
tízeseket, a négy utolsó a százasokat jelölte, tehát szin
tén a tizes rendszer alapján állottak. Ha, bár csak ritka 
esetben is az ezreseket akarták jelölni, akkor az első 
betű: aleph felé két potot tettek.

A görögök a most említett semita népektől átvették 
ezen értékes felfedezést. Azon betűkhöz azonban, me
lyek számokat jelentettek, jobbról ékezetet tettek. A 
rómaiak 7 jellel fejezték ki az összes számokat s bár 
e rendszer rossz, mégis nagyon ismert volt s sok eset
ben még ma is használják, E 7 jel a következő : I, V, 
X, L, C, D, M.

A ma használatban levő számokat az araboktól

. ; a 7-et
le

vettük át, nem ugyan magukat a számjegyeket, hanem 
a számrendszert. A számjegyek a következők:

1 2 3/<»Sük7 8 9 0.
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