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A bennünket körülvevő világgal kapcsolatot teremtünk. Ezt gyűjtőnéven 
kommunikációnak nevezzük. Ebből a fejezetből megtudhatod, hogy a beszéden és az 
íráson kívül milyen formái vannak az információközlésnek. 

 
Jelek mindenhol! 

 
A hétköznapi életben sokszor nincs idő vagy mód arra, hogy szavakba öntve 

mondjunk el másoknak valamit. A beszéddel az is gond, hogy egy nyelvhez kötődik. 
Aki ezt a nyelvet nem beszéli, vagy a másik szókincsét nem ismeri, nem érti meg a 
másikat, vagy talán még rosszabb, ha félreérti. 

A probléma megoldására már az ősember is kitalált egy módszert: amit nem 
tudunk elmondani, azt rajzoljuk le! 

Ennek továbbfejlesztése, hogy jeleket készítünk, 
amelyek jelentésében előre megegyezünk. Az ilyen, majd 
mindenki számára érthető jeleket nevezzük 
piktogramoknak. 

Például egy vasútállomáson olyan jeleket láthatsz, 
amelyek külön magyarázat nélkül is érthetőek. 

A közlekedési táblákat már tanulni kell, de megéri a fáradságot, mert a világon 
mindenhol egységesen használják ezeket. Bárhol segítenek eligazodni, betartani a 
helyi szabályokat. 

Jelekkel találkozhatsz énekórán, zenetanulás és –hallgatás közben is. A kotta a 
hangot alakítja írott jelekké, ami önmagában is érdekes dolog. 

A számítógép kissé más formában rögzíti a hangot. Eltárolja egyrészt a hang 
magasságát, időtartamát és esetleg színezetét. 

A jelek az otthon használt eszközökön is megtalálhatók: a magnódon például ehhez 
hasonló jeleket látsz: 

Tudod-e, mire szolgálnak a gombok? 

 
A térkép szintén számtalan jelölést tartalmaz. Egy ügyes turista a térkép alapján 

meg tudja mondani, hogy milyen távolságot kell megtenni, körülbelül mennyi lesz az 
emelkedő és a lejtő részek szintkülönbsége, hol lesz kút, esőbeálló, stb. 

 
Az olimpiákon igazán bábeli hangzavar lehet. Ezért találták ki azt, hogy a 

sportágakat nem csak szövegesen, hanem ábrákkal is jelölik. 
 
 
 
 

A baloldali rajzon a gimnasztikában használt 
mozgásjelöléseket látod. 
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A jelek nem hiányoznak a levelezésből sem. Az írásban történő társalgás sokszor 

félreértést okoz, mivel nem látjuk a beszélgetőtárs arcát. Az arc játéka, mozgása, a 
mimika nagyon sok mindent kifejez, sőt sokat módosít is a kimondott szavakon. Az 
elektronikus levelekben (E-mail) használt emotikonok az arcra kiülő kifejezéseket 
hivatottak pótolni. 

 
 :-)       ;-)       :-D :-(       :-O       %-)       :-I       :-/       :-p 
 

mosolyog, kacsint, hahotázik, szomorú, csodálkozik, összezavarodott, mérges, tanácstalan, csúfolódik  

 
Fordítsd el a lapot az óra járásával megegyező irányba, hogy helyesen értelmezd az 

ábrákat! 
 
 
A hajósok is üzenhetnek egymásnak. Beszélgetnek, akár nagy 

távolságoktól is. Ehhez nem kell más, mint egy jó távcső és sok kis 
zászló. Persze, nem akármilyenek! Például a jelzőzászlókat 
használják erre a célra.
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Titkosítsunk! 
 

Mondandónk rögzítésére írásjeleket használunk. A magyarok elődei, és a székelyek 
a mai napig is a rovásírás jeleit használják. Aki nem ismeri ezeket, azok számára a latin 
betűs ábécéhez képest rejtélyes írás. 

A zászlókkal való üzenetváltás is sok ember számára már rejtélyes, nem 
értelmezhető. Ha két ember úgy kommunikál egymással, hogy a kívülállók nem tudják 
értelmezni jelöléseiket, akkor titkosításról beszélünk. 

Régóta gondja az embereknek, hogyan rejtsék el mondandójukat az illetéktelenek 
elől. A sok módszer közül kettő kevésbé ismertet találsz itt. 
 
Kopogós titkosírás 
 

A módszer lelke a jobb oldalon látható betűnégyzet. 
A titkos üzenet betűit úgy kell továbbítani, hogy a soron 

következő betű oszlopának, majd sorának számát 
kopogtatjuk ki. Az R betű például először hat kopogás, 
utána négy kopogás. 

A magyar ábécé 35 betűből áll, ezért egy hely látszólag 
üresen maradt. Ezt felhasználhatod a szóköz írásához, 
hogy könnyebb legyen a visszafejtő dolga. 

Le is lehet írni a rejtjelezett, más szóval kódolt szöveget. 
Például számokat írunk: ezek első jegye (a tízesek) az 
oszlopot, míg a második jegy (az egyesek) a sort jelenti. 
 
A fenti betűnégyzet alapján fejtsd meg az üzenetet! 
 
42 11 66 43 61 32 22 61 13 25 61 25 25 61 51 66 55 32 46 61 15 66 16 11 32 46 
 

Az írásjeleket nem szokták külön jelölni, de kiegészítheted úgy a táblázatot, hogy 
azokat is tartalmazza. 
 

A számpárokat közvetlenül egymás mellé is írhatod, hisz 
mindegyik kétjegyű, így is visszafejthetőek a párok. Még 
nehezebbé teheted a megfejtést, ha megtévesztésül a 
szövegbe olyan számokat is írsz, amelyek nem 
szerepelhetnének egyébként, mint a 70 vagy a 82. Ezeket 
visszaírásnál persze hagyd ki! 
 

Ha a betűnégyzetben nem ábécé sorban, hanem összekeverve helyezed el a 
betűket, akkor még egyedibbé tehető a módszer. 
 
Kínai ábécé 
 

1 2 3 4 5 6

1 A Á B C D E

2 É F G H I Í

3 J K L M N O

4 Ó Ö Ő P Q R

5 S T U Ú Ü Ű

6 V W X y Z

Betűnégyzet a kódoláshoz. 
Egyedivé teheted a titkosítást, 
ha a betűket összekeverve írod 
be a négyzetbe. 

Hallottad már? 
A kopogtatós titkosírás 

onnan kapta a nevét, hogy rabok 
használták és használják talán 
még ma is üzeneteik küldésére, 
falakon vagy csöveken 
kopogtatva. Éppen azért ők, mert 
sok idő kell hozzá, és ők aztán 
igazán ráérnek. 
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A másik módszer a kínai ábécé néven vált ismertté. Ebben minden betűhöz egy 
számot rendelünk. Például az ábécébeli sorszámát. Ezt mutatja az alábbi táblázat. 

 
A titkosítás úgy történik, hogy a számokat jelekké alakítjuk, de csavaros módon. Kis 

rajzokat készítünk, amelyek első pillantásra hasonlíthatnak a kínai írásjelekre. A 
rajzokon három alkotóelemet használhatunk, amelyeknek számértéke is van. A 
vonalat, ami egyet, a pontot, ami ötöt, és a kört, ami tízet ér. 

Így például az R betű rajzában az alkotóelemek összegének 24-nek kell lennie. 
A baloldalon rajzoltam három ilyet. 

 
A megfejtést még az is nehézzé teheti, hogy ugyanaz a 

betű – pontosabban szám – a szövegben más és más 
kinézetű jelként fordulhat elő. 
 
Fejtsd meg az üzenetet! 
 
 

 

A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ó Ö Ő P Q R S T U Ú Ü Ű V W X y Z

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


