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Versailles, a Napkirály megvalósult álma, Európa legnagyobb palotája.

A kötet a

kezdetektől kíséri végig történetét, bemutatva hogyan lett a hajdan szerény vadászkastélyból
a pompa, a fény, a ragyogás, a hatalom szimbóluma, milyen utat járt be míg a királyi
lakhelyből múzeummá vált. A történelem korszakai és meghatározó személyiségei éppúgy
helyet kapnak az album lapjain, mint az építészeti korok. Versailles a köztudatban a francia
klasszicizmus győzelmét hirdeti, de a valóság sokkal bonyolultabb, és csábítobb is egyben.
Versailles érett kora klasszikus,

fiatal kora barokk, de az egymást követő századok

mindegyike rajta hagyta nyomait oly módon, hogy XIV. Lajos palotája építészeti
palimpszesztussá vált. A monarchia hozta létre és alakította, a Forradalom, a Császárság és
a Köztársaság
ajándékozta.

biztosította a fennmaradását, míg végül Lajos Fülöp

a nemzetnek

BORÍTÓ
A könyv keménytáblás és védőborítóval ellátott. A védőborító négyszínnyomással készült,
elülső oldalán az Apolló medence egy részlete látható, mögötte a háttér ködbe vész; a hátsó
oldalon egy aranyozott díszítőelem

kinagyított részletében gyönyörködhetünk, amely

csigavonalakban tekergőző levelek között megbújó gyermeket ábrázol.
A védőborító első oldalán a cím, a szerző, a társszerzők, és a kiadó neve szerepel. A fehér
színnel szedett betűk mérete igen változó, a szöveg a tükör jobb oldalához és a fölső
részhez közelebb van igazítva. A fényképész és a társszerzők neve mintegy alulról és
fülölről közrefogja a címet, amely a legnagyobb betűmérettel van szedve. Ennél valamivel
kisebb betűfokozattal szerepel a szerző neve, és még kisebbel, illetve kurziválva, egymástól
per jellel elválasztva a három közreműködőé. A kiadó neve a tükör tetején kapott helyet. A
hátsó borítón csak a vonalkód szerepel.
Mindkét borítófül fehér alapon fekete betűs. Az első fül egy rövid leírást tartalmaz, a
hátsó fülön szerepel a cím, a tartalomjegyzék egy kicsinyített másolata, a szerzőt ábrázoló
fénykép, életrajzi adatok, valamint néhány információ a közreműködőkről.
Mind a védőborító, mind a könyvtest gerincén a szerző nevét, a könyv címét és a
kiadó logóját láthatjuk.
A könyvtest a védőborító alatt kartonpapírból készült, fekete színnel nyomva, egyik
tábla sem tartalmaz illusztrációt, sem szöveget. A keménytábla gerince egyenes, a könyvtest
színes előzéklapokkal kapcsolódik a belívhez, a szennycímoldal elé még egy telejesen
vákát lap került.

A FŐSZÖVEGET MEGELŐZŐ JÁRULÉKOS RÉSZEK
CÍMNEGYED ÉS KOLOFON

A szennycímoldalon a mű címe és a szerző neve látható, középre igazítva, a tükör alsó felén,
fölötte egy kis méretű illusztráció.
A sorozatcímoldalon fellelhető adatok középre igazítva, a szedéstükör alján kaptak
helyet: a szerző neve – ő az album szellemi megalkotója, művészeti vezetője, a fényképek
és a fotogravűr elkészítője, elérhetősége - egy telefon és fax szám, valamint a tördelő neve.
Mivel ezt az adatot a kolofonban szokták feltüntetni, az a tény, hogy sorozatcímoldalon
szerepel, arra enged következtetni, hogy a szerző fontosnak tartotta kiemelni a tördelői

munka alkotó jellegét.
A címoldalon a betűk típusai és a betűméretek megegyeznek a védőborítón
használtakkal, azzal a különbséggel, hogy itt fekete színnel vannak szedve. Az oldal fölső
részén, a kastély egyik termét díszítő Hercules megdícsőülését ábrázoló mennyezetfesmény
egy részlete látható, alatta a mű címe, ezt követően a szerző( fényképész) neve, majd a tükör
alsó részén kurzíválva a társszerzők neve, ők a szövegek szerzői. A kiadás éve és a
megjelenés helye nem, csak a kiadó neve szerepel még az oldalon, kapitálissal szedve, a
tükör aljához igazítva. A mű címe van a legnagyobb betűmérettel szedve, és verzállal.
Mindkettőnek kiemelő funkciója van, hogy az oldal legfontosabb részére irányítsák a
figyelmet. A következő betűfokozattal a szerző neve szerepel, majd legkisebb betűmérettel a
közreműködők neve.
A copyrightoldalon egy egész oldalas kép látható, az általában itt feltüntetett adatok a
kolofon oldalra kerültek.
A kolofon a könyv utolsó oldalán kapott helyet. A köszönetnyilvánítást az oldal fölső
részére helyezték, tartalmazza a könyv létrejöttében szakmai szerepet játszó személyek,
grafikai tervező, rajzoló, korrektor, szövegelőkészítő nevét. A társszerzők neve a tükör alsó
felére került, pontosítva, hogy ki mely szöveg szellemi alkotója. Ugyancsak itt van
feltüntetve a könyv ISBN száma, a szerzői jogok tulajdonosa, a kiadás éve, a nyomda neve
és helye.
A címnegyed és a kolofon paginát nem tartalmaz.
ELŐSZÓ

A hetedik még paginálatlan oldalon előszó olvasható, A nagyszerűség és a báj címmel. A
cím kapitálissal és nagy betűmérettel, míg maga a szöveg kurzívan és sokkal kissebb
betűfokozattal lett szedve. Az oldal tetején egy illusztráció található. Az oldalt széles margó
jellemzi.
Az előszó szerzője arról beszél, hogy bár Versailles Franciaország egyik leglátogatottabb
műemléke, a kastély és a park sokunk számára igazi, megfejthetetlen rejtély marad. Vannak
tájak, vidékek melyeknek a megközelítése nyílvánvaló, amelyek egyből felfedik titkaikat
már az első látogatás alkalmával, de Versailles nem ilyen. Persze bármikor körbejárhatjuk a
hatalmas

termeket,

lakosztályokat,

megcsodálhatjuk

a

műalkotások

sokaságát,

barangolhatunk a végeláthatatlan park kusza sétányain, de egy villámlátogatásból mi más
maradhat meg, mint a képek összevisszasága és az érzelmek rendkívüli zűrzavara, mert

Versailles nem adja meg könnyen magát az első érkezőnek, őt ki kell érdemelni. Nem csak
időt és türelmet igényel a látogatótól, hanem valódi műveltséget is.
Hogy megérthessük a kastély és a kertek szimbolikáját, hogy értékelni tudjuk a belső
díszítések, a bútorzat, a festmények harmóniáját, el kell merüljünk Racine, Corneille,
Moliere, La Fontaine, Lully, Le Brun, Mansart, Girardon alkotásaiban. Ha már
elzarándokoltunk a francia kultúra forrásaihoz érthetjük meg és szerethetjük meg Vesailles-t
a maga rendkívüliségében.
Az album Nicholas d'Archimbaud szenvedélyéből született, és egy felejthetetlen sétára hívja
a vállalkozó kedvű olvasót, hogy saját maga fedezze fel e csodálatos kastély varázsát.
TARTALOMJEGYZÉK

A tartalomjegyzék a kilencedik oldalon található. Könnyen áttekinthető, csak a
fejezetcímeket tartalmazza, nagyobb betűmérettel, kapitálisan és kurzívan szedve, középre
igazítva. A fejezeteket római számokkal jelölték, a fejezetcímeket lénia választja el az
alattuk feltüntetett oldalszámtól. A fejezetcímek a kövekezők:
I. Történelem
II. Építészet
III. Lakosztályok
IV. A Trianon épületek
V. Kertek
VI.Lajos-Fülöp Múzeum

A gyermek XIV. Lajos

A Márványudvar

XVI. Lajos könyvtára

Kis Trianon

A narancskert

A Csata galéria

A FŐSZÖVEG
A főszöveg két hasábba szedett, az oldal jellemzője a széles margó. Betűmérete kicsi,
kivéve az alcímeket, amelyek jóval nagyobb betűfokozattal és kapitálisan vannak szedve.
Az oldalszám a szedéstükrön kívül helyezkedik el, mindig a vágási oldalhoz igazítva, fölötte
egy hajszál lénia húzodik, amelyen a fejezetcím negnevezése található. Az alfejezetek
címrendszere egyszerű, tompa bekezdéssel és sülyesztett iniciáléval kezdődnek, a betűméret
és típus végig egységes. A címek elhelyezése a szöveg hosszúságától és a képek számától
függően változik. A főszöveg esetén a sorköz ritkított.

Rejtett és titkos világok: a ligetek

A Mars szalon

Egyes oldalakon a tükör alsó harmadában, két vastagított lénia között, mintegy keretben
külön szöveg található. Ez is kéthasábos, a kenyérszövegével megegyező betűtípussal, csak
kisebb betűmérettel szedve. A szöveget általában egy kisebb illusztráció kíséri. Tartalma
változó, de minden esetben az adott oldal témájához kapcsolódó kiégészítő információt
tartalmaz.
A keretben lévő szövegben és a főszövegen belül sincsenek jegyzetek és utalások, de
kiemelésre kurzívált betűtípust használnak.

A Tükörterem leírása

Az albumnak igen gazdag illusztrációs anyaga van, ami cseppet sem meglepő, hiszen a
szerző elsősorban ezek révén próbálja megismertetni velünk Versailles szépségeit és
rejtelmeit. Napjainkban készített fényképek, festményreprodukciók, alaprajzok, térképek
sokasága szolgálja az ismeretszerzést, a szöveges részek mintegy kiegészítik a látottakat.
Összességét tekintve az illusztrációk vannak túlsúlyban a szöveges részhez viszonyítva.
Ritkák az olyan oldalak, ahol ez az arány a szöveges rész javára fordul. Nagyon sok teljes
oldalas kép található, de a műszaki szerkesztő attól sem riadt vissza, hogy egy-egy képet két
oldalon futtasson. Ezek a képek hihetetlen részletgazdagok. Mivel túlfutnak a tükör szélén,
a hozzájuk tartozó képaláírások az előttük vagy a mögöttük következő oldalakon kapnak
helyet. Az oldalakon az illusztrációk és a szöveg elhelyezése nem egy meghatározott séma
szerint történik, hanem az ott található képek számától és méretétől függően alakul. A
képaláírások a széles margón helyezkednek el, a főszöveg jobb és bal oldalán, és mindenik
fölött pontosítva van, hogy

az alul, fölül, középen, az előző vagy következő oldalon

található képre vonatkozik. A képek mérete igen változó, néhol hasábban, máshol a szöveg
alatt vagy fölött helyezkednek el, vagy éppenséggel a szövegbe úsztatva.

A király magánlakosztálya

Tritonkürt – szökőkút részlet

Az opera

A fejezetkezdő oldalak egységes kivitelezésűek. A páratlan oldalon egy egyhasábos
szövegben rövid fejezetbevezető olvasható. A szöveg kis méretű fekete betűvel van szedve,
egy áttetsző alapon. Így oldották meg, hogy a fejezetetcímoldalt díszítő kétoldalas kép
minden részletében látszodjék. A fejezetcím betűfokozata jóval nagyobb. A leíró szöveg a
vágási oldalhoz van igazítva.

Versailles és a kastélyparkok látképe 1668-ból, Pierre Patel festménye

A FŐSZÖVEGET KÖVETŐ JÁRULÉKOS RÉSZEK
A főszöveget követő járulékos részek a 290. oldalon kezdődnek. A szöveg kéthasábos, kis
betűmérettel szedve, a címfokozat pedig megegyezik a főszövegével.
A KERTEK IDŐRENDI TÁBLÁJA
A ligetek és virágos teraszok időrendi tábláján nyomon követhetjük, hogy 1661-1820 között
milyen átalakuláson mentek keresztül a kastély kertjei, hogyan változott a ligetek, parkok,
medencék, szobrok, pavilonok arculata.
BIBLIOGRÁFIA
A következő járulékos rész a Bibliográfia, amely alfabetikus. Az egyes tételek a szerző
nevét, a könyv címét, a megjelenés helyét és idejét tartalmazzák.

ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE
A leghosszabb, s egyben az utolsó járulékos rész az Illusztrációk jegyzéke, amely fejezetekre
lebontva tartalmazza az egyes képekre vonatkozó információkat. A korábban leírt járulékos
részekhez képest elég átláthatatlan. Mivel a felsorolás folyamatos, nehezen fedezhető fel,
hogy hol végződik az egyik és hol kezdődik a következő. Az egész szöveg összefolyik.
Gondolom az illusztrációk nagy száma miatt döntöttek e kevésbé jó megoldás mellett, de
így is négy oldal tömör kéthasábos szöveg lett a végeredmény.

ÖSSZEGEZÉS
Az album kulturális és esztétikai szempontból kiemelkedő élményt nyújt. Az igényes és
gondosan elkészített kiadvány szemet gyönyörködtető illusztrációkkal van tele.
Ezeket elnézve, óhatalanul arra gondolunk, hogyan lehetett ennyi pompát és szépséget
megalkotni, milyen határtalan az emberi szépérzék és fantázia, még akkor is, hogyha tudjuk,
hogy a kor legnevesebb művészei-mesterei dolgoztak a kastélyon, azon igyekezvén, hogy
megfeleljenek egy extravagáns és öndicsőítő uralkodó elvárásainak.

A Versailles-i kastély

XIV. Lajos teljes királyi pompában

