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N é m e t h  S z i l v i a  ( P o z s o n y ) :   

A kézírás felbecsülhetetlen értéke 
 

A kézírás régmúlt idők óta az ókori kultúrák alapvető eleme közé tartozott. 

Az ókori Egyiptomban papiruszon rögzítették az élet fontos mozzanatait, ese-

ményeit, a tudományok egyes alapelveit. Elképzelhetetlennek tűnt volna, ha az 

ókori civilizációk uralkodói megtiltották volna a képírás használatát. Mint isme-

retes, az óegyiptomi írásnak (hieroglifáknak) három változata ismeretes.    

A képírás a legbonyolultabb, melyet az idők folyamán, az írnokok munkájá-

nak a gyarapodásával, egyszerűsítettek. Így alakult ki a hieroglifák további két 

változata. Az egyszerűbb írásmód kialakításával a teleírt papirusztekercsek töm-

kelege is csökkent. Ennek ellenére, mégsem hagyták el a képírást. A gyermekek 

kötelezően először a hieroglifák legbonyolultabb formáinak az írását voltak kö-

telesek elsajátítani. Csak ezután ismerkedhettek meg a leegyszerűsített írásmód-

dal.  

Összehasonlítva tehát a múlt és jelen írástörténetét, leszögezem, hogy sem-

miképp sem tartom helyesnek azt a javaslatot, miszerint a gyermekek ezen túl 

csak a nyomtatott betűkkel ismerkednének meg. Javaslatom, az ókori Egyiptom 

gyermekeihez hasonlóan az volna, hogy a mai gyermekeknek továbbra is oktas-

sák a kézzel írott betűk írásának a módját. Ezzel ugyanis a gyermekek írásmód-

ja, tudata és logikája is fejlődik.  

Szerény véleményem szerint pedig egy kézzel írott levél értékesebb, szemé-

lyesebb egy digitális levélnél. Bármikor megeshet ugyanis, hogy valamilyen ok-

ból kifolyólag megszűnik az áramszolgáltatás és a modern világunk digitális 

vívmányai által nyújtott lehetőségek romba dőlnek. Mit kezdenek ekkor majd a 

felnőtté vált mai gyerekek? Elkeserednek vagy próbálják majd a nehézségeket 

egyéb módon megoldani?! Eszükbe juthat ugyanis, hogy a kiaknázatlannak tűnő 

képességeik a hasznukra válhatnak. Megpróbálhatják az életet egyszerűbbé ten-

ni. Elképzelhetőnek találhatják majd talán azt is, hogy nagyszüleikhez, dédszüle-

ikhez hasonlóan, a világ digitális vívmányai nélkül is létezni tudjanak. Kerülhet-

nek ugyanis olyan élethelyzetbe, amikor rejtett készségeiket, mint például a kéz-

írás, lesz szükség majd felhasználni.  
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