
GRAFFITI 



A graffiti - (görög eredetű, de Amerikából származó fogalom, melynek eredeti 

jelentése: feliratok) legjellemzőbb előfordulási helye a köztereken lévő falfelület.  

A szövegeken kívül jellemzőek a rajzok is. Szórófestékkel készült válfaja a tag.  

 

Divatjelenségként a nyugati világban az 1970-es években terjedt el. 

Vannak név szerint ismert alkotói is. Legnevezetesebb Keith Haring, de legtöbbjük – 

ahogy Magyarországon is – névtelenül, illetve illegálisan tevékenykedik.  



Kilroy egy amerikai tengerész volt a második világháborúban.  

Egyszer kedve támadt felírni egy falra, hogy itt járt.  

Aztán a kikötőkben, ahol csak megfordult, felírta, hogy "itt járt Kilroy"  

"Kilroy was here". Később furcsa módon mások is elkezdték ezt felírogatni, de a név 

nem változott.  

 

   1970-'71 környékén Amerikában egy Taki nevű egyén  

   elkezdte mindenhova felírni azt, hogy "Taki 183".  

   Mire a rendőrség rájött, hogy a 183 mit is jelentett  

   (abban az utcában lakott Taki), addigra már Taki híres volt. 

   Ez az ötlet sok embernek tetszett! Így hát sokan elkezdtek 

    firkálni. Később elkezdték alakítgatni a betűiket, formálták, 

   díszítették, így mindenkinek kialakult a saját stílusa. 

A 20. század második felében az amerikai nagyvárosokban a bandatagok arra 

használták a falfirkálást, hogy így jelezzék területüket.  

 

Magyarországra 1992-'93 környékén jött be az irányzat, első firkászok közé tartozik a 

még ma is létező PNC (Pride Not Crime) csoport.  

 



Vannak, akik a 

környezeten ejtett 

sebként gondolnak 

a falfirkálásra,  

mások egy új 

művészetet látnak 

benne. Szerinted? 



Stílusok 

Stílus tekintetében alapvetően két 

csoportra oszthatjuk fel a graffitizőket. 

A 70-es évek végén indult az old 

school irányzat New York 

külvárosaiban. Egyszerű betűket 

használnak, egyszerű a színezés. 

Kedvelt forma a Bubble style, azaz a 

kerek, buborék alakú betűk 

használata.  

 

A new school 1985 után indult be a 

világban. A graffitiben a wild style 

betűtípus a leginkább jellemző rá: a 

betűk vadul tekergőzők, nagyon 

színesek, sokszor nyilakban végződők 

- szinte kiolvashatatlanok. Itt jelent 

meg a betűk és a rajzok 

egybemosódása is. 

 

 





GRAFFITI FOGALMAK 

 
 tag (teg) a writer (firkász) neve, a csapat neve vagy csak egy sima üzenet lehet.  

 

A tagger/writer (tegger/rájter) a firkász, aki rajzol, fest. 

  

A bomba egy percek alatt elkészíthető egyszerű rajz, legtöbbször bubble style-ban 

készült rajz.  

 

A legál a legálisan elkészített rajz.  

Az outline a rajz körvonala.  

 

A 2nd outline (a második outline) a rajz  

körbehúzása ami  általában rikító színnel történik.  

 

Az inline a rajz kitöltése.  

 

A crew (krú) csapat (nem csak a graffitin belül használatos).  

 

A black book a firkász vázlatfüzete és bibliája.  

 

A kanna a festékszóró (az angol can szóból).  

 

A toy kezdő vagy tehetségtelen graffitist jelent, akit a profik megvetnek.  



Tag throw up 

   

karakter 

piece 

mural 



„a  graffiti jelentéssel bíró szimbólum, amit az adott csoport tagjai egyaránt elfogadnak, 

önkifejező, territoriális, jelhagyó, olykor tabutörő funkciója van. Esztétikai igényességgel 

készül. A graffiti-jelenséghez szorosan hozzátartozik a szignózás, a kevesebb esztétikai 

igényességgel készülő gyors munkák, amelyek tömegesebben jelennek meg a városok 

forgalmasabb helyein„.  
Nagy T. - Rácz A.: Falfirka vagy graffiti. Kommunikáció, deviancia, avagy művészet. Szegedi Tudományegyetem,  

2001. 

























Feladat:  

Tervezz egy graffitit, amelyen a WALLS TALK szöveg 

szerepel. 

Méret: A/4 

Technika: szabadon választott 



A tervezés szempontjai: 

 

- mondanivaló, egyedi ötlet a témához kapcsolódóan 

- kompozíció 

- karakteres betűk (néha az olvashatóság rovására) 

- izgalmas felületkitöltés 

- térhatás keltés (plasztikus betűk) 

- erős kontúrok 

- árnyékok szerkesztése  

- erőteljes színhasználat 

 




