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A bet�tervezés összetett alkotói munka. 
Ebb�l kaphattunk ízelít�t a soproni 
Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalma-
zott M�vészeti Intézet Tervez�grafika BA 
diplomavédésén is, amely ez év júniu-
sában zajlott. Itt mutatta be Lukácsi 
Anita fraktúr bet�tervét, a Mantodeumot. 
A diplomamunka témavezet�je Nádai 
Ferenc, konzulense Juhász Márton 
tipográfusok voltak.

Az elmélyült és türelmes munka végül meghoz-
ta gyümölcsét, és a Mantodeum bet�típus kész-
nek mutatkozik, de alkotója még most is továb-
bi gondos csiszolásán, alakításán gondolkodik. 
Lukácsi Anita számára kedvesek a fraktúr írások 
és nyomtatott bet�k, egyfel�l a tört bet�formák 
miatt, amelyek már-már díszít�elemként funk-
cionálnak, másfel�l a sajátságos szövegfolt miatt, 
a sz�k bet�közök folytán. A grafi kushallgató kí-
váncsi volt arra is, hogy mennyire olvashatók a 
mai szemlél� számára a fraktúr bet�vel szedett 
szövegek. A fraktúr iránti széles kör� érdekl�dést 
mutatja a Fraktur Mon Amour cím� gy�jtemé-
nyes kiadvány is, amely markáns bíborvörös-
fekete szín� külalakjával a fraktúrt szeret�k „bib-
liájává” vált.1 Anita másik ihlet� forrása a GLC 
Foundry által létrehozott 1456 Gutenberg B42 Pro 
bet�típus volt, amely egy tiszteletadás Johannes 
Gutenberg 42 soros bibliája el�tt. Ez utóbbi for-
rás nem véletlen, mivel az olvashatóság, az egy-
séges szövegfolt és a bet�arányok után kutatva 
a Gutenberg-féle textúrabet� vált a Mantodeum 
mintaképévé. A Mantodeum stílusában az egye-
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di részletek a hangsúlyosak, a lágy törés a jobb 
oldali bet�szárakon és a bet�k alján lév� hul-
lámvonal. A mellékelt képeken láthatók a terve-
zés fontosabb állomásai és a szövegfolt szép meg-
oldásai. 

A bet� szigorúan véve nem kifejezetten frak-
túr, inkább sajátos textúra-fraktúr keverék.2 A ver-
zálisokra nem jellemz�k a díszes ormányok 
(elefantenrüssel) és a bet�karakterek is a textúra 
formáit követik. Ám pont emiatt a Mantodeum 
sokkal kellemesebb, egységesebb kisbet�-nagy-
bet� szövegfoltot eredményez. A karakterek rész-
letei is ennek a szellemében formálhatók (íves 
talpak, g és y hurkai). A fekete terület valami-
vel több mennyiséget kíván a fehér mez�nél az 
irradiáció miatt. Jól érzékelhet� a hatása a szöveg 
negatívba forgatásakor a bet�- és szóközöknél. 

A tervez� a szakdolgozatában részletesen leír-
ja az elmélyült munkát, a karakterek folytonos 
formálását, az aprólékos és türelmes kialakítást. 
Ennek okán összeszedtem egy gondolatcsokrot, 
hogy érthet�bbé váljon a tervezés hátterében 
rejt�zköd� szabályrendszer. 

A tervezés egyik érdekes pillanata, amikor 
szembesülünk azzal a megállapítással, hogy „a 
m�vészet ott kezd�dik, ahol a geometria végz�-
dik” (Paul Standart).3 Mit jelenthet ez? Százéves 
lesz az alaklélektan (Gestalt-pszichológia, 1912), 
amely az egyik legnagyobb igény� irányzat volt 
a pszichológiában. A látási észlelésre vonatko-
zó mai tudásunk alapjait Max Wertheimer kö-
vet�i fektették le, példaként említhet� Rudolf 
Arnheim A vizuális élmény cím� klasszikusnak 
számító könyve. A kutatások eredményei ma is 
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tanulságosak. Egyszer� példával illusztrálható 
az, hogy miért fontos ez az ismeret.

Peter Karow megvizsgált három geometrikus 
alapformát, amelyek optikai keretébe írhatók a 
verzálisok nagy része. A kísérleti alanyoknak az 
egymás mellé sorolt négyzetek, körök és három-
szögek közül kellett kiválasztaniuk az optikailag 
egyenl� magas alakzatokat. A végeredményb�l 
kiderült: 1. a négyzet, akkor t�nik tökéletesnek, 
ha a négyszög szélességéhez képest 1%-kal ma-
gasabb; 2. a körre ugyanez érvényes; 3. a kör egy 
magasságban van a négyzettel, ha a teteje és alja 
túllóg 1,5%±0,5%-kal (az O bet� magasabb a 
H-nál); 4. a háromszög egyforma széles a négy-
zettel, ha 5%±1%-kal szélesebb; 5. a szögletes be-
t�k (A, V) közül a hegyes csúcs egymagas a la-
posan záródó csúccsal, ha 3%-kal nyújtottabb. 
Karow bölcsen hozzáf�zi, hogy minden bet�-
típus egyedi, így ezek a számtani értékek nem ál-
landók. 4 

Mégis mi az a rejtélyes tulajdonság, amely a ter-
vez�t segíti? A stílusismeret és a bet�kánon szer-
kezetének kitalálása és következetes alkalmazása 
már megvan. Mi jöhet ezek után? „Az észlelés 
egyfajta problémamegoldás” mondta Richard L. 
Gregory, fi ziológus.5 A szem egy érzékszerv, a lá-
tás pedig a gondolkodás egy fajtája. Hogyan jut 
el az ember a segítségükkel az elvont jelképekhez 

és az írott nyelvekhez? A válasz talán a tervezési 
módszer milyenségében kereshet�.

Lukácsi Anita rokonszenves ötlete arról szól, 
hogy a Gutenberg-féle 42 soros biblia textú-
ra bet�jét veszi alapul, és ebb�l alkot egy más 
stílusú, mai és digitálisan szedhet� bet�típust. 
Az elindulás mindenképpen fi gyelemre mél-
tó, mert kézzel írott vázlatokat készített, és nem 
rögtön gépen kezdett rögtönözni. (Bár a bet�-
szer kesz t� szoftver megismerésével a tervez� 
komplexebben gondolkodik.) Az írással kezd�-
d� tervezés hálás és tanulságos feladat, mert az 
írásban ott van a mozgás. Amikor írunk, az írás 
visszahat ránk. Nem mindegy, hogy csuklóból 
vagy fél karral írunk, és a ritmus hogyan válik 
bels� ütemmé, hogyan hat a felfogásunkra. Ez 
a kölcsönösség több kérdéssel gazdagodik: mi-
lyen tulajdonságokat keresünk, mi a jelenségek 
magyarázata? A tervez� hosszú tekercsekre írott 
szövegeit látva, mindez egy szempillantás alatt 
átélhet�.

A látás akcióészlelés, a mozgás maga az élet. Vi-
zuális nyelven szólva a fényr�l asszociálhatunk 
a pozitív-negatív formákra. A részek és az egész 
viszonya pedig, az olvasásra jellemz� szakkád 
és fi xációs folyamatokat jelentheti. Nem egyke 
bet�ket látunk, hanem egy összefügg� szóképet, 
s�t a tipográfi a esztétikai szempontjai között ta-
láljuk a szürke szövegfolt, egalizálás, margó kife-
jezéseket. A nyomtatott elemek: a bet�, a vonal, 
a kép és a díszek adva vannak, amit hozzáadunk, 
az az üres térközök. Ez varázsolja egyedivé az 
alkotást. A hagyományos tipográfi ai oldalpár 
szerkesztésénél az évszázadok alatt kialakított 
szempontokat lehet fi gyelembe venni. Röviden 
a térközök nagyságbeli hierarchiájáról van szó: 
bet�köz < szóköz < sortáv < hasábköz < margók. 

A 42 soros biblia egy lapja Mantodeummal szedve 
(részlet)  
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Gutenberg egyik er�ssége a homogén szöveg-
folt, mert a 42 soros bibliához 290 bet� készült. 
Ennek egyik része egy-egy karakter változatai-
ból, továbbá sok ligatúrából állt. Gutenberg an-
nak ellenére, hogy a kódexmásolók írásmódját 
vette alapul, azt mégis forradalmi módon tudta 
interpretálni. A technológia alapegysége nem a 
kézírás, hanem a bet� lett, amellyel új olvasási 
szokást, és ezzel együtt új felfogást, látásmódot 
honosított meg. Írás és bet� itt kapcsolódik össze. 

A Mantodeum tervezésénél az egyik tervez�i 
koncepció a Gutenberg-féle egységes szövegfolt 
megteremtése, mai interpretálása. A tollvonással 
kialakított bet�k gazdag variációs lehet�séget kí-
nálnak, a szóképek könnyen olvashatók, játszva 
és könnyen engedve a szemnek, mindenféle za-
varó részlet nélkül.

A másik koncepció lényege, hogy a 42 soros 
biblia szigorú rácsbet�je hogyan oldható fel a 
fraktúr bet�kre jellemz� hullámvonalak alkal-
mazásával. Hiszen itt, egy új fraktúr bet� szület-
hetne, nem csupán a Gutenberg-bet� arányai-
nak fi gyelembevételével, hanem a szerkezeti 
megoldásokkal is. A Mantodeum terve azért ér-
dekes, mert ráébreszt egy fontos szempontra: a 
fraktúr azon változatai, amelyek kevésbé cikor-
nyásak, valójában nem díszített bet�k. A díszí-
tés alapvet�en nem a szerkezetet, a bet� vázát 
ékesíti (Jones Owen 19. századi megfogalmazása 
alapján)6, hanem a dísznek t�n� bet�szárak sajá-
tos hullámzó mozgása, optikai vibrálása maga a 

szerkezet (a 20. század során megfogalmazott tu-
dományos és m�vészeti elvek alapján). Ez a ter-
vezési folyamat egyik módját nyújtja. Egy sajá-
tos metamorfózis, az optikai észlelés metaforája 
lehet a cél. A pozitív-negatív foltokból épül� be-
t�k és a szövegfolt egy geometrikus hálóból n�-
nek ki, ahol a különálló bet�részletek, modulok 
az optikai hullámzó mozgást veszik fi gyelembe 
és nem a vízszintes-függ�leges felosztást és vi-
szonyrendszert. 

A felvázolt gondolatkör b�víthet�. Ez már a be-
t�tervez� dolga, aki egyedi eszközökkel refl ektál-
hat többek között saját bet�típusának használati 
lehet�ségeire, határaira, befogadására, tartalmi-
szimbolikus kifejezésére, s�t mindennapjaink 
abszurdnak t�n� jelenségeire is a tipográfi a és a 
m�vészetek egyre gazdagodó nyelvén. 
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