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Az írás elmélete 
RÉSZLETEK 
GERRIT NOORDZIJ KÖNYVÉB
L

A 6. fejezetben megismerkedünk többek között a 
középkorvégi kurzív forma kialakulásával. A szö-
vegsorok duktusát, bels� ütemét az itt bemutatott  
vonásszerkezetek alapozzák meg. A Burgundica 
Gerrit Noordzij törtvonalú bet�típusa. Modellje 
a kézírásos burgundi bastarda nyújtott változata, 
amely Jacquemart Pilavaine /zsákmár piláven/ 
1450 körül Bergenben alkotó kalligráfus lapjain 
t�nik fel el�ször. Az Enschedé, azaz TEFF négyféle 
vastagságban forgalmazza. A weboldalukon talál-
ható bet�mintalapokon megfigyelhet� a törtvona-
lú bet�típus egalizálása, a szó- és szövegképének 
grafikai ritmusa és a fehér térköz. G. Noordzij a 
szavakon belüli fehér �rrel nagyon szemléletesen 
foglalkozik The Puzzle cím� cikkében. A szerz� egy 
egyszer� szóképnek kiválaszt három bet�t (b, a, g), 
átfordítja inverzbe, gondosan szétválasztja az így 
kialakult negatív elemeket, eltolja, végül egyberak-
ja �ket. A négyszögletes keretbe foglalt inverz be-
t�kb�l kirajzolódnak a bet�közök, a bet�szemek, 
a f�- és mellékszárak csatlakozásának részletei. 
A puzzle-t iskolás gyermekek és feln�ttek, illetve 
a bet�- és szókép felismerés nehézségeivel (szó-
vakság, diszlexia) küzd�k egyaránt kipróbálhatják. 
A negatív bet�elemek és bet�közök jellegzetes 
rokonformáikkal együtt fejlesztik bet�- és szókép 
felismerésünket, a grafikai ritmusos kötések iránti 
érzékenységünket. Cikkünkben a Burgundica bet�  
legvastagabb változatával illusztráljuk a gyakorla-
tot, amely a grafikusok számára is hasznos tanul-
mány, játékos felismerés. A pontok az eltolást jelzik. 

Mi alkotja a szót a Burgundica esetében?  
Most csak felsorolunk néhány összefüggést: 
bet�k, szóképek magassági és szélességi aránya; 
a vonások eltolással képzett kontrasztja; 
a legvastagabb és legvékonyabb vonás aránya; 
a bet�szem és a f�szár vastagságának aránya és 
mérete; a bet� körüli fehér terület (optikai ke-
ret) és a bet� fekete felületének aránya; a négy-
szögbe foglalt bet� aszimmetriája (jobb«–«bal és 
fels�«–«alsó részek); ebb�l kifolyólag a bet�közök 
jellegzetes formái, amelyeknek oldalait a két 
szomszédos bet� domború, homorú ívei, vagy 
függ�leges, ferde egyenesei rajzolnak meg. 
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6. fejezet  
Az állandósult szókép  

(…) A középkor a szó feltalálásá-
val kezd�dik (lásd 5. fejezet), és a 
tipográfia megszületésével éri el 
tet�pontját. Az általam elképzelt 
korszakolás három fordulópontot 
foglal magában: 

1.  Ábécé (sémi írás)
2.  A szó (nyugati írás)
3. Tipográfia 
    (el�re gyártott bet�kkel írás) 

(…) A középkorról még sok minden 
elmondható, de az alapelv nem 
változik: a középkori kódexmáso-
lók a bet�ket egyre közelebb írták 
egymáshoz. Ahhoz, hogy meg-
tartsák a kell� ritmust, fokoza-
tosan csökkentették a bet�kben 
lév� fehér �rt. Következésképpen 
a szövegbet�k is egyre keske-
nyebbé váltak. Íme, azok az el-
vek, amelyek világossá teszik a 
középkori írás kibontakozásának 
folyamatát. Nyitott kérdés marad 
el�ttünk, hogy mi motiválhatta 
ezeket a változásokat. Nincs két-
ségem afel�l, hogy a középkor ír-
noka tudatában volt a szókép fon-
tosságának. Csak meger�síti az a 
tény, hogy a szóképre úgy tekintett, 
mint ami megmutatja munkájá-
nak min�ségi szintjét. Úgy vélem, 
hogy mindazoknak, akik fontos-
nak tartják az írás és olvasás fej-
l�dését, ez elegend� magyaráza-
tul szolgál. Középkori kollégám 
annak örült, hogy olvasni, írni 
tudott, és egy olyan társadalom 
alapjait fektette le, amely habár 
egy áldott jöv�r�l álmodott, még-
is oda jutott, hol minden ember 
m�veletlen. A középkor írnoka a 
nyomdászat feltalálásával foko-
zatosan megfosztott bennünket 
a jól írás igényét�l, és ezzel együtt 

eltávolodtunk a szóképtől. Végül, 
a tökéletes ritmus utáni igyeke-
zete beletévedt az egyformaság-
ba, mert a keskeny betűformák 
nemcsak egyformává, hanem 
teljesen azonossá tették a belső 
üres formákat, így a humanisták 
jogosan mondhatták el az ilyen 
írásról, hogy az gót, azaz barbár. 

A kés� középkori írások zöme ki-
vétel nélkül megszakított (inter-
rupted) szerkezet� írással készült, 
azonban a minuszkula erede-
tileg folyóírás volt, ami pedig 
vissza tér� (returning) szerkeze-
t� írás (6.4 ábra). (A két szerke-
zetr�l, lásd 3. fejezet.) A felfelé 
húzott vonások helyét három-
szöglet� sötét tónussal jelöltem. 
(…) A 6.5 ábra visszatér� írása 
és a 6.6 ábra megszakított írá-
sa közötti különbséget aligha 
vesszük észre, ha egyedül a be-
t�k formáit nézzük. Igaz ugyan, 
hogy a megszakított írásnál a 
bet�szárak végét a bet�talpak 
kihangsúlyozzák, de ezekb�l 
a részletekb�l még ne tegyünk 
elhamarkodott következtetéseket 
(6.6 ábra). Ez a textura proto-
típusa. Ha a bet� még keske-
nyebb lenne, akkor a bet�szárak 
boltívei és a bet�talpak közöt-
ti formai különbség csökkenne 
(6.7 ábra), így alig ismernénk 
fel az m bet�t. Ez úgy orvosol-
ható, ha a talpacskát visszafe-
lé kanyarítjuk (6.8 ábra). Itt, a 
textura végs� kövérítéséig jutot-
tunk el. Az elképzelés abból a 
szándékból ered, hogy megtart-
suk a boltíveket. A boltívet egy 
meghajlított paralelogrammá-
nak is felfoghatjuk (6.9 ábra). 
Növelve az ellenpontot (azaz 
vastagítva a vonást) és lerövidít-
ve a fesztávot, a paralelogram-
ma rombusszá alakul át (6.10 
ábra). Alig marad hely az ívelés-
nek, így a boltív ellaposodik.
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Adott még egy alternatíva (meg-
tartva a keskeny formát), hogyha 
meg�rizzük a felfelé húzott vonást, 
ahogyan a visszatér� szerkeze-
t� írásnál tesszük. A felfelé húzott 
vonás egy nagyobb íveléssel, még 
az ellenpont növelése mellett is lát-
ható marad (6.11 ábra). De nem 
marad hely a boltívnek. Így hát el-
mondható, hogy a textura alter-
natívája egy másik szerkezet� for-
mában rejlik. Ez pedig a kurzív 
típus. (A kurzívról, lásd 3. fejezet.) 

Ha egy 8. századi kéziratról, ami-
ben hiányoznak a szóközökkel ta-
golt, különálló szóképek, megkér-
dezik, hogy hol készülhetett, akkor 
látatlanban is rávágom: Itáliában. 
(…) Egy 8. századnál fiatalabb 
kézirat Európa bármely szegleté-
ben készülhetett, ahová még nem 
jutott el az ír-angolszász civilizá-
ció hatása. Itáliáról elmondható, 
hogy az egész középkor folyamán 
lemaradozott. Az állandósuló szó-
kép nem lépte át az Alpok határait. 
Az itáliaiak ugyan átvettek pár for-
mai megoldást abból, amit az ál-
landósult szókép nyújtott, de nem 
a vastag vonásokat, amelyekb�l a 
formák levezethet�k. A humanis-
ta kurzívban az ellenpont rövid 
(6.13 ábra), a humanista kurrens 
álló írás (roman) pedig meg�rizte 
a textura karakterjegyeit, elhagy-
va a vastag vonásokat (6.12 ábra). 
Négyszáz év elteltével rászokva az 
antikvára, rácsodálkozunk, hogy 
az antikva milyen határozottan 
átvette a textura romboid talpait, 
és nem egyéb, mint a középkori 
nyugati civilizáció tekintélye miatt. 

(…) A 6.15 ábrán a kora középkori 
minuszkulánál az ellenpont és az 
irány közötti szög mérsékelt,  fo-
kos.  .  ábrán ugyanaz a for-
ma megismétlődik, csak nagyobb 
szögben . zek a részletek 
többé-kevésbé megegyeznek a hu-
manista kurzív formáival. abár 
a kurzív írás a késő középkorban 
indul fejlődésnek, érdekes adalék, 
hogy már a korábbi kéziratokban 
is világosan feltűnik, például a 
Book of Armagh lapjain rinity 

ollege ublin ibrary, s . 

asonló bonyodalmakkal minden-
hol találkozhatunk.  szövegben ál-
landósuló szókép keskenyebb betűk 
és vastagabb vonások kövérítés  
kialakulásával járt együtt. z egy 
általános tendencia, ugyanakkor 
mindegyik kóde másolónak volt 
egy saját elképzelése a helyes betű-
arányokról szélesség , és tollaikat 
különböző vastagság ra metszet-
ték. ehet, hogy azokat a türelmet-
lenkedő olvasóinkat, akiket csilla-
píthatatlan tudásszomjuk hajt -
ja előre, kétségbe haj szolják a to-
vábbi akadályoztatások ebben a 
tárgyban, de meg kell jegyeznünk, 
hogy ezek a részletek a paleográ-
fusok számára nagyon lényegesek.

iderülhet ugyanis, hány 
másoló dolgozott egy kéz iraton, 
vagy nyomon követhető egy 
írnok vándorlásá nak tvonala. 

Még érdekesebbek azok az 
esetek, amikor az eltérések 
között szabályosan ismétl�d� 
mintázat fedezhet� fel. Ilyen 
az eltolással képzett kontraszt-
nál (translation) jelentkez� 
visszatér� szerkezet� írás, amely 
egy megcáfolhatatlan szabály.

A nyugati írás vonásai középpon -
tosan szimmetrikusak, 180 fokos  
fordulatot vehetnek, amit az író 
alig vesz észre, ha a vonás 
tájo lásához viszonyítja saját 
helyzetét. Más szóval minden 
vonást fejjel lefelé írha tunk. 
Ugyanez igaz néhány bet�re is, 
például o, s, l, d, p, u, n,  
b, q, z. Ha fejjel lefelé vagy elfor- 
dítva írjuk �ket, akkor is bet�k 
marad nak. Egyedül a jelentésük, 
ami változik. A p és d jelentése 
vagy z és n jelentése nem a 
bet�formától függ, hanem 
a szem közti helyzetem határoz-
za meg (6.17 ábra). 

6.11 6.136.12

6.18 6.19
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A tükörszimmetria, aminél az 
alakzatok egymásnak tükörképei, 
a nyugati írás történetében a 
nyújtással képzett kontraszt (ex-
pansion) megjelenéséhez köthet�. 
(A kontrasztok három típusa, 
lásd 2. fejezet.) Ebben a helyzet-
ben a bet� jelentése attól is függ, 
hogy milyen oldalról, szemszög-
b�l nézünk rá. A d nem csak egy  
elforgatott p, hanem egy tükrö-
zött b is. Így hát akkor lehetünk 
biztosak a jelentésében, ha biz-
tosan tudjuk saját helyzetünket 
is. A bizonyosság hiányzik a gyer -
mekeknél. Az  iskolai olvasástaní-
tás a bet�k jelentésére helyezi a 
hangsúlyt, mell�zve a gyereket, 
és megbontva az agyi tevékeny-
ség fejl�dését. Az olvasástanítást 
ésszer�bb és ajánlatosabb a sza-
vakon belüli fehér �rrel kezdeni. 
De ez az egyszer� kezdeményezés 
felfordulást okozna a pedagógiá-
ban, az írástanulmányozásban 
és a m�vel�déstörténetben. Attól 
tartok, hogy akkor a tankönyvek 
összeállítóit is újra kellene képezni. 

A 3. fejezet két ábráján (3.11 és 
3.12) egymás mellett látható a visz-
szatér� és megszakított szerkezet� 
írás. Ugyanígy a 6.19 ábrán a meg-
szakított szerkezet� kurzív alterna-
tívája a visszatér� szerkezet (6.18). 

Alaki szempontból az u bet� egy 
n bet�. Ami az egyiknél a vonás 
iránya, az a másiknál fordított, el-
lenkez� irányú. A bet�k 180 fokos 
fordulatával a vonások iránya vál-
tozatlan marad. Az olvasó szem-
pontjából ezt logikailag nehéz 
értelmezni. ...   különbség nem 
igazán érthető. z elforgatott for-
ma nem különbözik az előzmé-
nyétől, a kiinduló formától.  ford. 
megj.  sszerű vagy sem, de az 
eltérésről alkotott benyomás fenn-
áll  ég a szakirodalomban 
is utat tör magának, mint amo-
lyan fölfedezés , amely kimondja, 
hogy a szövegsorok felső sávját 
olvassuk vagy az alsót, már el 
is felejtettem , és hogy a betűter-
vezőknek figyelniük kell a betűk 
felső részére vagy az alsó részére . 
z az okfejtés a különbözőségről 

és eltérésről a legkevésbé sem át-
gondolt, már-már a badarsággal 
határos. z, hogy még senki sem 
vitatta, arra mutat rá, hogy az 
átgondolatlan különbségtétel a 
fent és a lent között milyen erő-
sen tartja magát a tudatunkban. 

z eltérés tisztázása j alternatí-
vákat kínál a kurzív írás számára, 
lásd .  és .  ábrákat. 

 .  ábrán látható vissza-
térő szerkezetű írás csak akkor 
jelentkezik, ha a felfelé h zott 
vonás az óra járásával meg-
egyező irányban kanyarodik. 
 .  ábrán a helyzet fordított, 

a felfelé h zott vonás az óra 
járásával ellenkező irányba 
fordul.  négy íráspélda különb-
ségei akkor ötlenek szemünkbe, 
amikor felfogjuk a szerkezetüket. 
 kéziratokban is felfedezhető 

hasonló különbség, amikor több 
másoló dolgozott egy könyvön. 

  következetlen írásszerke-
zet inkább az írnok sajátos kéz -
írásából ered, mintsem magá-
ból az írásból.  ég sosem 
találkoztam olyan kézirattal, 
amelyben ugyanattól a kéz től 
származna a fent említett négy 
különböző írásszerkezet, és 
sorjában követnék egymást. 
zerintem, nincs ilyen kézirat. 
zt viszont el tudom képzelni, 

hogy a másoló írnok egy meg -
határozott igényű íráshoz kívánt 
alkalmazkodni a kézirat elején, 
de azután elragadta saját 
egyéni lendülete, így elhagyta 
a kívánt írásszerkezetet. 

6.20 6.21

6.16 6.176.15

3.123.11
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Adott még egy alternatíva (meg-
tartva a keskeny formát), hogyha 
meg�rizzük a felfelé húzott vonást, 
ahogyan a visszatér� szerkeze-
t� írásnál tesszük. A felfelé húzott 
vonás egy nagyobb íveléssel, még 
az ellenpont növelése mellett is lát-
ható marad (6.11 ábra). De nem 
marad hely a boltívnek. Így hát el-
mondható, hogy a textura alter-
natívája egy másik szerkezet� for-
mában rejlik. Ez pedig a kurzív 
típus. (A kurzívról, lásd 3. fejezet.) 

Ha egy 8. századi kéziratról, ami-
ben hiányoznak a szóközökkel ta-
golt, különálló szóképek, megkér-
dezik, hogy hol készülhetett, akkor 
látatlanban is rávágom: Itáliában. 
(…) Egy 8. századnál fiatalabb 
kézirat Európa bármely szegleté-
ben készülhetett, ahová még nem 
jutott el az ír-angolszász civilizá-
ció hatása. Itáliáról elmondható, 
hogy az egész középkor folyamán 
lemaradozott. Az állandósuló szó-
kép nem lépte át az Alpok határait. 
Az itáliaiak ugyan átvettek pár for-
mai megoldást abból, amit az ál-
landósult szókép nyújtott, de nem 
a vastag vonásokat, amelyekb�l a 
formák levezethet�k. A humanis-
ta kurzívban az ellenpont rövid 
(6.13 ábra), a humanista kurrens 
álló írás (roman) pedig meg�rizte 
a textura karakterjegyeit, elhagy-
va a vastag vonásokat (6.12 ábra). 
Négyszáz év elteltével rászokva az 
antikvára, rácsodálkozunk, hogy 
az antikva milyen határozottan 
átvette a textura romboid talpait, 
és nem egyéb, mint a középkori 
nyugati civilizáció tekintélye miatt. 

(…) A 6.15 ábrán a kora középkori 
minuszkulánál az ellenpont és az 
irány közötti szög mérsékelt,  fo-
kos.  .  ábrán ugyanaz a for-
ma megismétlődik, csak nagyobb 
szögben . zek a részletek 
többé-kevésbé megegyeznek a hu-
manista kurzív formáival. abár 
a kurzív írás a késő középkorban 
indul fejlődésnek, érdekes adalék, 
hogy már a korábbi kéziratokban 
is világosan feltűnik, például a 
Book of Armagh lapjain rinity 

ollege ublin ibrary, s . 

asonló bonyodalmakkal minden-
hol találkozhatunk.  szövegben ál-
landósuló szókép keskenyebb betűk 
és vastagabb vonások kövérítés  
kialakulásával járt együtt. z egy 
általános tendencia, ugyanakkor 
mindegyik kóde másolónak volt 
egy saját elképzelése a helyes betű-
arányokról szélesség , és tollaikat 
különböző vastagság ra metszet-
ték. ehet, hogy azokat a türelmet-
lenkedő olvasóinkat, akiket csilla-
píthatatlan tudásszomjuk hajt -
ja előre, kétségbe haj szolják a to-
vábbi akadályoztatások ebben a 
tárgyban, de meg kell jegyeznünk, 
hogy ezek a részletek a paleográ-
fusok számára nagyon lényegesek.

iderülhet ugyanis, hány 
másoló dolgozott egy kéz iraton, 
vagy nyomon követhető egy 
írnok vándorlásá nak tvonala. 

Még érdekesebbek azok az 
esetek, amikor az eltérések 
között szabályosan ismétl�d� 
mintázat fedezhet� fel. Ilyen 
az eltolással képzett kontraszt-
nál (translation) jelentkez� 
visszatér� szerkezet� írás, amely 
egy megcáfolhatatlan szabály.

A nyugati írás vonásai középpon -
tosan szimmetrikusak, 180 fokos  
fordulatot vehetnek, amit az író 
alig vesz észre, ha a vonás 
tájo lásához viszonyítja saját 
helyzetét. Más szóval minden 
vonást fejjel lefelé írha tunk. 
Ugyanez igaz néhány bet�re is, 
például o, s, l, d, p, u, n,  
b, q, z. Ha fejjel lefelé vagy elfor- 
dítva írjuk �ket, akkor is bet�k 
marad nak. Egyedül a jelentésük, 
ami változik. A p és d jelentése 
vagy z és n jelentése nem a 
bet�formától függ, hanem 
a szem közti helyzetem határoz-
za meg (6.17 ábra). 

6.11 6.136.12

6.18 6.19
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A tükörszimmetria, aminél az 
alakzatok egymásnak tükörképei, 
a nyugati írás történetében a 
nyújtással képzett kontraszt (ex-
pansion) megjelenéséhez köthet�. 
(A kontrasztok három típusa, 
lásd 2. fejezet.) Ebben a helyzet-
ben a bet� jelentése attól is függ, 
hogy milyen oldalról, szemszög-
b�l nézünk rá. A d nem csak egy  
elforgatott p, hanem egy tükrö-
zött b is. Így hát akkor lehetünk 
biztosak a jelentésében, ha biz-
tosan tudjuk saját helyzetünket 
is. A bizonyosság hiányzik a gyer -
mekeknél. Az  iskolai olvasástaní-
tás a bet�k jelentésére helyezi a 
hangsúlyt, mell�zve a gyereket, 
és megbontva az agyi tevékeny-
ség fejl�dését. Az olvasástanítást 
ésszer�bb és ajánlatosabb a sza-
vakon belüli fehér �rrel kezdeni. 
De ez az egyszer� kezdeményezés 
felfordulást okozna a pedagógiá-
ban, az írástanulmányozásban 
és a m�vel�déstörténetben. Attól 
tartok, hogy akkor a tankönyvek 
összeállítóit is újra kellene képezni. 

A 3. fejezet két ábráján (3.11 és 
3.12) egymás mellett látható a visz-
szatér� és megszakított szerkezet� 
írás. Ugyanígy a 6.19 ábrán a meg-
szakított szerkezet� kurzív alterna-
tívája a visszatér� szerkezet (6.18). 

Alaki szempontból az u bet� egy 
n bet�. Ami az egyiknél a vonás 
iránya, az a másiknál fordított, el-
lenkez� irányú. A bet�k 180 fokos 
fordulatával a vonások iránya vál-
tozatlan marad. Az olvasó szem-
pontjából ezt logikailag nehéz 
értelmezni. ...   különbség nem 
igazán érthető. z elforgatott for-
ma nem különbözik az előzmé-
nyétől, a kiinduló formától.  ford. 
megj.  sszerű vagy sem, de az 
eltérésről alkotott benyomás fenn-
áll  ég a szakirodalomban 
is utat tör magának, mint amo-
lyan fölfedezés , amely kimondja, 
hogy a szövegsorok felső sávját 
olvassuk vagy az alsót, már el 
is felejtettem , és hogy a betűter-
vezőknek figyelniük kell a betűk 
felső részére vagy az alsó részére . 
z az okfejtés a különbözőségről 

és eltérésről a legkevésbé sem át-
gondolt, már-már a badarsággal 
határos. z, hogy még senki sem 
vitatta, arra mutat rá, hogy az 
átgondolatlan különbségtétel a 
fent és a lent között milyen erő-
sen tartja magát a tudatunkban. 

z eltérés tisztázása j alternatí-
vákat kínál a kurzív írás számára, 
lásd .  és .  ábrákat. 

 .  ábrán látható vissza-
térő szerkezetű írás csak akkor 
jelentkezik, ha a felfelé h zott 
vonás az óra járásával meg-
egyező irányban kanyarodik. 
 .  ábrán a helyzet fordított, 

a felfelé h zott vonás az óra 
járásával ellenkező irányba 
fordul.  négy íráspélda különb-
ségei akkor ötlenek szemünkbe, 
amikor felfogjuk a szerkezetüket. 
 kéziratokban is felfedezhető 

hasonló különbség, amikor több 
másoló dolgozott egy könyvön. 

  következetlen írásszerke-
zet inkább az írnok sajátos kéz -
írásából ered, mintsem magá-
ból az írásból.  ég sosem 
találkoztam olyan kézirattal, 
amelyben ugyanattól a kéz től 
származna a fent említett négy 
különböző írásszerkezet, és 
sorjában követnék egymást. 
zerintem, nincs ilyen kézirat. 
zt viszont el tudom képzelni, 

hogy a másoló írnok egy meg -
határozott igényű íráshoz kívánt 
alkalmazkodni a kézirat elején, 
de azután elragadta saját 
egyéni lendülete, így elhagyta 
a kívánt írásszerkezetet. 
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A kés� középkor gazdag és vál-
tozatos írásformái közül egy fon-
tos szerkezetr�l még nem esett 
szó, mégpedig a bastarda írásról. 
Vonakodnék attól, hogy írásstílus-
nak nevezzem, mert több fázisban 
kifejl�dött számos változatuk is-
mert: különböz� írásstílusok külön-
böz� nevekkel, például a francia 
bastarda, a lettre bourguignonne 
(burgundi), a németalföldi bastar-
da, a fraktúr. Másfel�l a regioná-
lis elnevezések feltárják közös gyö-
kerüket, mivel szerkezetük azonos. 
A fraktúr német, a burgundi bastar-
da flamand (vagy legalábbis dél-
német alföldi). A tudo mányos szak- 
irodalomban, ahol szokás külön -
választani a szedett nyomda bet�k 
és az írott bet�k történetét, nem 
találtam a bastardáról át fogó,  
teljes leírást. A fraktúr is a leveg�-
ben lóg. Félretéve a tilalmat, meg-
szegem a sérthetetlenség szabá-
lyát, hogy megkeressem az írás-
formát alkotó alapelveket. 

A 14. század elejét�l kezd�d�en 
a francia kéziratokban felt�nik a 
megszokottól eltér� formájú r vagy 
a bet�, vagy egyszerre mindket-
t�. A 6.23 ábrán egymás mellett 
látható a rendest�l eltér� és a jel-
legzetes kurzív szerkezet (6.22). 
Ett�l kezdve ezeket az eltér� kur-
zív írásokat bastardának kezdték 
nevezni. 

A 6.24 és 6.25 ábrák bet�in szem-
beszök� visszakanyarodó vonás 
(backstroke) átmenetet képez a 
fel- és lefelé húzott vonások között. 
A vonás tengelye (heartline) három-
szöget alkot. (Vonás tengelye, 
lásd 2. fejezet.) Szerintem, a bas-
tarda írás legf�bb megkülönböz-
tet� jegye pont ez a visszakanya-
rodó vonás a visszatér� szerkezet� 
írásban (vagy utánzott változata 
a megszakított írásban). A vissza-
kanyarodó vonás széthúzza a fel-

és lefelé h zott vonásokat, ame-
lyeknek ívei viszont egymás felé 
görbülnek. zonban találkozásuk-
kor mindig megmarad valami a 
vonás s lyosságából, és ez a vas-
tagodó, rugalmas alakváltozás 
éppen hogy csak befolyásolja a 
feketék grafikai ritmusát.  bastar -
da teoretikusai, an van den Velde 
és ohann eudörffer virtuóz minta-
 lapjaikon kihangs lyozzák a vas-
tagodást . 

nnyi bizonyos, hogy a vissza ka -
nyarodó vonás az írnokok számá-
ra egy formai komplikáció,  de 
a .  ábrán indokoltnak mond-
ható, mert kitölti az r betű alatti 
nagy űrt hasonlítsuk össze a kur-
zívval, a mellette lévő .  ábrán . 

z a betű tetejét pedig könnyebb 

megoldani, ha az o betű alapján 
lefelé h zott vonással indítunk. 
ersze az is lehet, hogy t l sok 

mindent látok bele, és az a betű 
tetején a visszakanyarodás az
r betűtől kölcsönzött elem. 
sak utalni szeretnék rá, hogy 

az r���–��a betűk rokon formák, ha 
mellőz zük a különb séget a fent 
és a lent között. s még ebben 
sem vagyok biztos, ha a .  
és .  ábrákra pillantok. 

 burgundi bastarda a gótikus 
írás továbbfejlesztett változata, 
amelynek felfelé h zott voná-
sait már a visszakanyarodó 
mozdulatok kísérik .  ábra . 
sztétikai megfontolásból 

teszik.  bastarda a te turára 
kezd hasonlítani .  ábra . 

6.24 6.25

6.22

6.26
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gy látszik, mintha a bastarda, ami 
egy visszatérő szerkezetű kurzív írás, 
attól válna szebbé, ha a te turára 
jellemző a tollat megszakításokkal 
felemelve író  megszakított szer -
kezethez közeledne, miközben meg -
őrzi saját visszatérő szerkezetét. 
lyen például, a feltehetően ac ue-
mart ilavaine-nek tulajdonítha-
tó ny jtott bastarda .  ábra . 
 kalligráfus  körül ergen-

ben alkotott ma elgium, ainaut 
tartomány . 

zt a ny jtott típust a . századi 
kalligrafikus mintakönyvekben 
németalföldi bastardának hívják, 
de frakt rnak is, mert nincs kü-
lönbség a két gótikus stílus  írás 
között. német frakt r nyomta-
tásban először iksa császár latin 

nyelvű imakönyvében jelent meg 
ugsburgban.  megbízással a 

betűminta kézírásos modelljét is 
elküldte a császár , aki urgun-
dia hercege és landria grófja volt, 
a megbízás idején pedig rugge vá-
rosában, a burgundi könyvmásoló 
műhelyek központjában tartózko-
dott. nnélfogva nem meglepő, el-
tekintve a felny ló száraktól, hogy 
az j német nyomdabetű a bur-
gundi írással volt azonos. bben 
a történetben a német írott betű 
elgiumból származik. 

em ritka eset, amikor nehéz el-
dönteni egy írásról, hogy az éppen 
kurzív vagy bastarda, főleg akkor, 
amikor megszakított szerkezetű 
írásról van szó. alán az a betű 
teteje lakmuszpapírként szolgálhat

a meghatározásban. a a 
kurzívnak teteje van .  ábra , 
akkor ez egy jobbról balra fel-
felé h zott vonás. a bastarda 

.  ábra , akkor a tető egy 
balról jobbra lefelé h zott vonás.

A fordítás Gerrit Noordzij (�2005�)
The stroke. Theory of writing. Hyphen 
Press London könyve alapján készült. 
ISBN 978-0-907259-30-5
Fordította Voronko Vera

Az eredetileg kézzel írt kalligrafikus 
bet�ket vektorizáltuk. 

Puzzle gyakorlat a bet�közökkel. 
Gerrit Noordzij (�2000�) The Puzzle. 
In: LetterLetter. Hartley & Marks Publ. 
Vancouver. 2000. 42�–��45. old. 
ISBN 978-0-88179-175-4

Burgundica bet�típus mintalapjai 
az Enschedé oldalán. http://www.
teff.nl/fonts/burgundica 

arum  például lehet kontyvirág 
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A kés� középkor gazdag és vál-
tozatos írásformái közül egy fon-
tos szerkezetr�l még nem esett 
szó, mégpedig a bastarda írásról. 
Vonakodnék attól, hogy írásstílus-
nak nevezzem, mert több fázisban 
kifejl�dött számos változatuk is-
mert: különböz� írásstílusok külön-
böz� nevekkel, például a francia 
bastarda, a lettre bourguignonne 
(burgundi), a németalföldi bastar-
da, a fraktúr. Másfel�l a regioná-
lis elnevezések feltárják közös gyö-
kerüket, mivel szerkezetük azonos. 
A fraktúr német, a burgundi bastar-
da flamand (vagy legalábbis dél-
német alföldi). A tudo mányos szak- 
irodalomban, ahol szokás külön -
választani a szedett nyomda bet�k 
és az írott bet�k történetét, nem 
találtam a bastardáról át fogó,  
teljes leírást. A fraktúr is a leveg�-
ben lóg. Félretéve a tilalmat, meg-
szegem a sérthetetlenség szabá-
lyát, hogy megkeressem az írás-
formát alkotó alapelveket. 

A 14. század elejét�l kezd�d�en 
a francia kéziratokban felt�nik a 
megszokottól eltér� formájú r vagy 
a bet�, vagy egyszerre mindket-
t�. A 6.23 ábrán egymás mellett 
látható a rendest�l eltér� és a jel-
legzetes kurzív szerkezet (6.22). 
Ett�l kezdve ezeket az eltér� kur-
zív írásokat bastardának kezdték 
nevezni. 

A 6.24 és 6.25 ábrák bet�in szem-
beszök� visszakanyarodó vonás 
(backstroke) átmenetet képez a 
fel- és lefelé húzott vonások között. 
A vonás tengelye (heartline) három-
szöget alkot. (Vonás tengelye, 
lásd 2. fejezet.) Szerintem, a bas-
tarda írás legf�bb megkülönböz-
tet� jegye pont ez a visszakanya-
rodó vonás a visszatér� szerkezet� 
írásban (vagy utánzott változata 
a megszakított írásban). A vissza-
kanyarodó vonás széthúzza a fel-

és lefelé h zott vonásokat, ame-
lyeknek ívei viszont egymás felé 
görbülnek. zonban találkozásuk-
kor mindig megmarad valami a 
vonás s lyosságából, és ez a vas-
tagodó, rugalmas alakváltozás 
éppen hogy csak befolyásolja a 
feketék grafikai ritmusát.  bastar -
da teoretikusai, an van den Velde 
és ohann eudörffer virtuóz minta-
 lapjaikon kihangs lyozzák a vas-
tagodást . 

nnyi bizonyos, hogy a vissza ka -
nyarodó vonás az írnokok számá-
ra egy formai komplikáció,  de 
a .  ábrán indokoltnak mond-
ható, mert kitölti az r betű alatti 
nagy űrt hasonlítsuk össze a kur-
zívval, a mellette lévő .  ábrán . 

z a betű tetejét pedig könnyebb 

megoldani, ha az o betű alapján 
lefelé h zott vonással indítunk. 
ersze az is lehet, hogy t l sok 

mindent látok bele, és az a betű 
tetején a visszakanyarodás az
r betűtől kölcsönzött elem. 
sak utalni szeretnék rá, hogy 

az r���–��a betűk rokon formák, ha 
mellőz zük a különb séget a fent 
és a lent között. s még ebben 
sem vagyok biztos, ha a .  
és .  ábrákra pillantok. 

 burgundi bastarda a gótikus 
írás továbbfejlesztett változata, 
amelynek felfelé h zott voná-
sait már a visszakanyarodó 
mozdulatok kísérik .  ábra . 
sztétikai megfontolásból 

teszik.  bastarda a te turára 
kezd hasonlítani .  ábra . 
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gy látszik, mintha a bastarda, ami 
egy visszatérő szerkezetű kurzív írás, 
attól válna szebbé, ha a te turára 
jellemző a tollat megszakításokkal 
felemelve író  megszakított szer -
kezethez közeledne, miközben meg -
őrzi saját visszatérő szerkezetét. 
lyen például, a feltehetően ac ue-
mart ilavaine-nek tulajdonítha-
tó ny jtott bastarda .  ábra . 
 kalligráfus  körül ergen-

ben alkotott ma elgium, ainaut 
tartomány . 

zt a ny jtott típust a . századi 
kalligrafikus mintakönyvekben 
németalföldi bastardának hívják, 
de frakt rnak is, mert nincs kü-
lönbség a két gótikus stílus  írás 
között. német frakt r nyomta-
tásban először iksa császár latin 

nyelvű imakönyvében jelent meg 
ugsburgban.  megbízással a 

betűminta kézírásos modelljét is 
elküldte a császár , aki urgun-
dia hercege és landria grófja volt, 
a megbízás idején pedig rugge vá-
rosában, a burgundi könyvmásoló 
műhelyek központjában tartózko-
dott. nnélfogva nem meglepő, el-
tekintve a felny ló száraktól, hogy 
az j német nyomdabetű a bur-
gundi írással volt azonos. bben 
a történetben a német írott betű 
elgiumból származik. 

em ritka eset, amikor nehéz el-
dönteni egy írásról, hogy az éppen 
kurzív vagy bastarda, főleg akkor, 
amikor megszakított szerkezetű 
írásról van szó. alán az a betű 
teteje lakmuszpapírként szolgálhat

a meghatározásban. a a 
kurzívnak teteje van .  ábra , 
akkor ez egy jobbról balra fel-
felé h zott vonás. a bastarda 

.  ábra , akkor a tető egy 
balról jobbra lefelé h zott vonás.
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