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Bevezetés
Bulgáriában eddig csak egyszer jártam, akkor is csak átutazóban. Egyetlen rövid megállás erejéig léphettem
bolgár földre, ekkor is csak egy országúti pihenőhelyen. Egy korábbi munkahelyemen barátságot kötöttem
egy bolgár fiúval, így volt némi személyes kötődésem az ország iránt, bár ismereteim javarészt e barátom
gyerekkori történeteiből táplálkoztak.
A dolgozat témájának kiválasztásával szinte egy időben került hozzám a Panoráma Kiadó Útikönyvek
című sorozatának néhány kötete, köztük a Bulgáriát bemutató kiadvány is. Mivel eddig nem sok országot
volt alkalmam felkeresni, és az eddig meglátogatott országok nem szerepeltek a hozzám került útikönyvek
között, könnyen adódott a választás.
A könyv Bulgária általános bemutatását is célul tűzi ki, nem elégszik meg a látnivalók, idegenforgalmi érdekességek felsorolásával. Áttekinti az ország földrajzát, gazdaságát, történelmét, irodalom- és művészettörténetét, valamint étvágygerjesztő ismertetést közöl a bolgár konyháról. Mindehhez bőséges szövegközi
jegyzetanyag társul, amely további kultúrtörténeti adalékokat kínál az olvasónak. Így nem csak azok
figyelmére tarthat számot, akik úti céljuknak választják Bulgáriát, hanem az általános érdeklődéstől vezérelt
olvasónak is tartalmas ismeretanyagot nyújt.

A könyv főbb adatai
A könyv 1972-ben jelent meg a Panoráma Kiadó Útikönyvek című sorozatában, az 1970-es első megjelenés
második, átdolgozott kiadásaként. További kiadások 1975-ben és 1981-ben láttak napvilágot. Manapság
e kiadványok csak antikváriumokban lelhetők fel.

Könyvészeti alapadatok
BÁcs Gyula: Bulgária, Panoráma, h.n., 1972. Második, átdolgozott kiadás.

A könyv méretei
A borító táblamérete 128x187 mm. A könyv vastagsága 30 mm, ebből a krúda vastagsága 25 mm. A belívek
oldalmérete 128x183 mm, A5-ös formátumú.

Papírminőség, nyomtatás, kötészet
A könyv Budapesten, az Athenaeum Nyomdában készült íves magasnyomással. A védőborító 120 g-os
matt műnyomóra 5+0 szín (cMYK és direkt zöld) nyomtatásával készült. A belívek 60 g-os ofszetpapírból,
1+1 fekete színnel készültek. A fényképes oldalak papírja a védőborító anyagával azonos minőségű, 120 g-os
matt műnyomó, a nyomtatás 1+1 fekete színnel történt. A könyv végén található várostérképeket 150 g-os
ofszetpapír felhasználásával, 2+2 színnel (fekete és narancs) nyomva állították elő. Az előzékek alapanyaga
szintén 150 g-os ofszetpapír. Az első, közigazgatási térképet közlő előzék 5+0 (sárga, világoskék, kék, piros,
fekete), a hátsó, földrajzi térképes előzéket 6+0 (sárga, világoskék, kék, piros, barna, fekete) direkt színnel
nyomtatták.
A belívek cérnázás után keménytáblás borítóba kerültek beakasztásra, amelyet műanyag vászonutánzattal
kasíroztak. A borító elő- és hátlapját, valamint gerincét aranyprégelés, előlapját vakdombornyomás is díszíti.
A gerinc íves. A könyvet két jelzőszalaggal és vedőborítóval látták el.
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Nyomdai ívek, terjedelem
A könyv 432 számozott oldal mellett 120 fényképes oldalt és 32 oldal térképmellékletet tartalmaz.
A fényképeket tartalmazó oldalak külön ívként, vagy a szöveges oldalak íveinek közepébe helyezve, azokkal
összefűzve kerültek behelyezésre. Az ívek változó számú oldalt tartalmaznak, felépítésüket az alábbi táblázat
mutatja:
Ív sorszáma
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4
4×32
1
–
1
16
1
16
1
16
1
16
1
–
1
32
1
–
1
16
1
16
1
32
1
–
1
16
1
–
1
32
1
–
1
16
1
16
1
–
2
2×32
2
–

Fényképes oldal várostérképek
–
–
8
–
–
–
4
–
4
–
–
–
12
–
–
–
12
–
–
–
4
–
8
–
20
–
–
–
12
–
8
–
16
–
–
–
4
–
8
–
–
–
–
2×16

Betűtípusok
Mivel az Athenaeum Nyomda betűmintakönyve1 sajnos nem áll rendelkezésemre, a könyv betűtípusainak
beazonosítására a német Linotype cég2 internetes katalógusát3 használtam.
Borító: Bodoni FB Bold compressed4
Címnegyed: a könyv címe: BodoniTM Book5
A címnegyed egyéb szövegeihez használt betűknél
keskenyebb metszésű készlet.
Címnegyed további feliratai: Bauer BodoniTM Roman6
Normál szélességű betű, az m 1 kvirt széles
1
2
3
4
5
6

Betűmintakönyv 1973, I–III. kötet, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., h.n., 1973.
Linotype GmbH, Werner-Reimers-straße 2–4., 61352 Bad Homburg, Germany
www.linotype.com
http://www.linotype.com/696705/bodonifbboldcompressed-font.html. Letöltés: 2011. április 23.
http://www.linotype.com/44038/bodonibook-font.html. Letöltés: 2011. április 23.
http://www.linotype.com/43958/bauerbodoniroman-font.html. Letöltés: 2011. április 23.
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Főszöveg: century BQ Regular7
Keskenyebb metszésű antikva.
Jegyzet: centuryTM Expanded Roman8
Normál szélességű antikva. A védőborítón olvasható
ismertető szövege is ebből a készletből lett szedve.
helynévmutató címbetűi:
century Old styleTM Roman9

szedéstükör
A szedéstükör távolsága az oldal szélétől felül 32 pont, alul 72 pont, vágásban 42 pont, kötésben 30 pont.
szélessége 21 ciceró, azaz 242 pont, magassága 31,5 ciceró, azaz 378 pont, ez 42 sort jelent a főszövegből szedve.

címnegyed
szennycímoldal
csak a könyv címét tartalmazza középre zárva, verzál, ritkított szedéssel, a tükör tetejéhez igazítva,
9 pontos méretben.

sorozatcímoldal
Középre igazítva, fent helyezkedik
el az „Útikönyvek” felirat 7 pontos
méretben. Alatta 0,25 pontos lénia,
ez alatt „Bulgária” felirat 9pontos
betűkből szedve. Mindkét sor verzális, ritkított.

címoldal
A tükör felső szélétől 16 pont távolságra „Bács Gyula” 9 pontos
betűkkel, alatta „Bulgária” 20 pontos méretben, ez alatt „Második
átdolgozott kiadás” 7 pontos betűmérettel szedve. Minden felirat
verzális, ritkított. A címoldalon
alul, középre rendezve a Panoráma
Kiadó emblémája kapott helyet.

copyrightoldal
A tükör felső szélétől 12 pontra, középre igazítva helyezkednek el a lektorok, a fényképek készítői, a fedélterv és védőborító alkotói, a térképek készítői, valamint a jogtulajdonos neve, és a jogkeletkezés évszáma.
Az oldalon szereplő tulajdonnevek verzális kiemeléssel jelennek meg.
7 http://www.linotype.com/258731/centurybqregular-font.html. Letöltés: 2011. április 23.
8 http://www.linotype.com/44218/centuryexpandedroman-font.html. Letöltés: 2011. április 23.
9 http://www.linotype.com/44226/centuryoldstyleroman-font.html. Letöltés: 2011. április 23.
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címrendszer
A tartalomjegyzékben

A főszövegben

részcím: középre igazítva, 8/16 pontos méretben.

részcím és annak alcíme belső szennycímlapon:
fent, középre szedve, 7 pontos, ritkított, verzál.
részcím és annak alcíme a főszövegben: 10 pont,
ritkított, verzál, közöttük 22 pont sortáv.
Fejezetcím: fent, középre igazítva, 10 pontos
méretben, verzál, ritkított szedéssel.

részcím alcíme: a részcím alá, középre rendezve,
verzállal és ritkítva, 8/16 pontos méretben.
Fejezetcím: a tükör bal szélétől 32 pontra áll balra
zártan úgy, hogy a római szám a fejezetcím elé
van szedve, tehát a fejezetcímeknek a római
számot követő első betűje van egymás alá rendezve. Mérete 8/16 pont.
Fejezetcím alcíme: zárójelben, kurrens szedéssel, a
fejezetcím első betűjével áll (32 pontos behúzás),
8/8 pont. A fejezetcím (illetve az esetleges alcíme)
és az első alfejezetcím közötti sortáv 12 pont.

Fejezetcím alcíme: 8 pont, kurrens, zárójelben középre. Közte és a fejezetcím között 10 pontos sortáv. A fejezetcím alcíme és az első alfejezetcím
között a sortáv 52 pont. A fejezetcím első sora és
a kenyérszöveg első sora között 9 üres sor van, tehát a két sor alapvonala közötti távolság 90 pont.
Alfejezetcím: 8 pont, verzál, ritkított. Az alfejezetcím és a kenyérszöveg első sora között
27 pontos sortáv, tehát két üres sor (pl. 121. o.),
vagy 24 pont (pl. 276. o.). felette 30 pont.
Alfejezet alcíme: középre, zárójelben, 8 pont,
kurrens. Közte és az alfejezetcím között 12 pontos
sortáv.

Alfejezetcím: 8/8 pont, 40 pontos behúzás.

Alfejezet alcíme: 8/8 pont, zárójelben, az alfejezettel
folyamatosan szedve. A behúzás 40 pont. Alfejezetcímek és alacsonyabb címfokozatok között
8 pontos sortávolságot mérhetünk.
szakaszcím: behúzása 48 pont, 8/8 pontos méret.

szakaszcím: középre rendezett, verzál, ritkított,
7 pontos méretben, alatta 16 pont, felette
22–25 pont méretű változó sortáv.
Pontcím: kurrens, középre rendezett, 9 pontos méretben. Alatta 14, fölötte 18 pont (egy üres sor).

Pontcím: 8/8 pont, behúzása 56 pont.
Alpontcím: 8/8 pont, behúzása 62 pont. Ez a fokozat csak a tartalomjegyzékben létezik, hibásan,
valójában ezek a főszövegben pontcímek.

A „Tartalom” felirat fent, középre rendezve, betűmérete 10 pont,
a sortávolság alatta 56 pont.
Megjelenítése azonos a részcímeknek a folyószövegben való
megjelenésével.
A tartalomjegyzékben az egyes
részek utolsó címe és a következő
részcím között a sortávolság
22 pont. Az oldalszámok jobbra
igazítva jelennek meg, ritkított
pontsorral kapcsolódnak az adott
címhez.
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Főszöveg
A főszöveg 9/9 pont méretű, a bekezdések 9 pontos behúzással szerepelnek. Tompa bekezdés sehol sem
található. A főszöveg jelentős mennyiségű és terjedelmű szövegközi jegyzetet
tartalmaz. Ezek 8/8 pont méretűek,
bekezdéseik behúzása 8 pont. A jegyzetek és a főszöveg között 12–16 pont
sortáv, változó. Az oldalak legalsó sora
és a pagina közötti sortáv 16 pont.
Hogy ez minden esetben tartható
legyen, a jegyzetek és a főszöveg közötti sortávolság változik.
Vendégszövegként az Első rész IV.
fejezetében verseket találunk, kurziváltan, a jegyzetek 8 pontos betűméretével, változó behúzással, a szövegtestet
optikailag nagyjából középre illesztve.
A fordító neve zárójelben, kurziválva,
jobbra zárva, változó jobb oldali behúzással, ennek mértékében nem sikerült
rendszert felfedeznem. A fejezetben
prózai idézetek is szerepelnek, ezek
szedése megegyezik a jegyzetek kurrens szedésével. Az idézet címe középre
igazítva, kurzívan, alatta egy üres sor.
A fordító a szöveg alatt, kurzív, zárójelben, a tükör széléhez jobbra zárva.
A fordító nevét tartalmazó sor és az
idézet utolsó sora között 10 pont.
A fordító sorát követő főszövegsor között 16–18 pont, változó sortávolság.

Függelék
A könyv harmadik része tartalmát tekintve inkább függelék, mint a főszöveg része. Ebben a részben kaptak
helyet a különböző idegenforgalmi címlisták, utazási és egyéb információk, valamint egy rövid magyar–bolgár
útiszótár. A szöveg a jegyzeteknél alkalmazott betűméretből, 8 pontos betűkből, 8 pontos sortávolsággal került
szedésre. Azok a bekezdések, amelyek folyamatos szövegből állnak, 8 pontos behúzással jelennek meg. Amikor
felsorolásszerű tartalmat közöl, nincs behúzás (402. o.), egyes bekezdéseknél az első sor van kiengedve, de leginkább behúzás és kiengedés nélkül szedték az ilyen bekezdéseket (403. o.). A VII. fejezettől már behúzással
szedték a felsorolásszerű tartalmakat, pedig az áttekinthető szövegkép érdekében az első sorok kiengedése
lett volna kívánatos.
A könyv végén kapott helyet a tulajdonképpeni függeléknek szánt helynévmutató. Ez a tartalomjegyzékben
a fejezetcímek szedésével, de római szám nélkül szerepel, a szövegben fejezetcímeknél használt 10 pontos
méretben, középre igazítva, verzális, ritkított szedéssel jelenik meg. A címbetűk mérete 9 pont, a helységek
nevei 6/6 pontosak. Az egyes helységnévhez tartozó kategóriák és látnivalók 7 és 14 pontos behúzásokkal
szerepelnek. A helynévmutató két hasábos szedéssel készült.
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Kiemelések
A könyvben kurzív és ritkított kiemelésekkel találkozunk. A kiemelések rendszere fejezetenként eltérő.
Kurziválást az Első rész I. fejezetében (földrajz) a tájegységek nevének kiemelésére használták oly módon,
hogy a bekezdés első mondataként szereplő földrajzi megjelölés egy alacsony rangú címfokozatot helyettesít. A II. fejezetben (történelem) nincs kiemelés, a III. fejezetben (gazdaság) kurzív szedéssel szerepelnek
a tájegységek és bizonyos tárgyszavak, szakmanevek. A IV. fejezetben (irodalom) költők, írók nevei kerültek
kurziválásra, az V. fejezetben (művészettörténet) egyes korszakok elnevezése, hasonlóan az I. fejezetben
alkalmazott, címkiváltó megoldáshoz. A VI. fejezetben (gasztronómia) ételek és italok nevei szerepelnek
kurzív szedéssel.
A Második részben – amely a
részletes útikalauz, tájegységek szerinti bontásban – már egységes
kiemelési rendszert találunk. Ritkított kiemeléssel kerültek szedésre
a helységnevek első előfordulásai, a
nagyobb városokat leíró alfejezetek
és szakaszok esetében az utcák,
terek, közterületek az első előforduláskor. Kurzív kiemelésben olvashatók a látnivalók nevei, ritkán
egyes személynevek is. Ez a kiemelési rendszer néhány esetben annyiban módosul, hogy egyes látnivalók
ritkítással, ezek bizonyos részei,
részletei pedig kurzív szedéssel kerültek kiemelésre. Mivel az az elv
érvényesül, hogy a nagyobb egység
ritkított, a kisebb kurzív, a kiemelések logikája jól követhető.
A Harmadik részben – amely
tartalma szerint inkább függelék – a
felsorolások esetében kurzív kiemeléssel szerepelnek a címszavak, ezeket kurrens szedésű néhány sornyi
magyarázó szöveg, leírás követi.
Emellett előfordulnak kiemelés nélkül szedett felsorolások is (401. o.).
Ritkított kiemelés ebben a részben
nem szerepel.

Képes oldalak
A képes oldalak műnyomó papírra egy színnel, feketével nyomtatva készültek. A képek a kötési oldal
kivételével kifutnak, kivéve, ha egész oldalas fénykép került rájuk. Ilyenkor a kép alul nem fut ki, helyet
hagy a képaláírásnak. A fényképes oldalak 2×2-es osztásúak, a képek negyed, fél és egész oldalas méretben
jelennek meg. A képaláírások a felső képek alatt, illetve az alsó képek felett, a képek függőleges tengelyéhez
középre igazítva láthatók. A betűk 8 pontosak, típusuk a jegyzetelésre használt betűkével azonos.
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Kolofon
A tükör aljához igazítva, 7 pontos betűkkel, középre rendezve olvasható a felelős kiadó, a felelős szerkesztő,
a műszaki vezető, a műszaki szerkesztő, továbbá a terjedelem, a példányszám, a nyomda neve, a nyomdai
munkaszám, a nyomda emblémája, a nyomda felelős vezetője, valamint a nyomtatási eljárás.

Térképmelléklet
A függelék után 32 oldal térképmellékletet találunk. Alapanyaga 150 g-os ofszetpapír, nyomása két színnel,
feketével és naranccsal történt. A térképmelléklet első, páratlan oldalán a „Térképek” felirat 24 pontos,
verzál, kövér, a könyvben máshol nem szereplő antikvából szedve, középre igazítva jelenik meg. Az alapvonal
távolsága a fejvágástól 184 pont. A térképek feliratai groteszk betűből állnak. A térképmelléklet
oldalszámozása nem folytatja a belívek számozását, hanem újra kezdődik, az első pagina az első térképes
oldalon alul és a vágásnál található, egy 10×10 pontos fekete négyzetben, negatívban.

Előzékek
Első előzék: közigazgatási térkép
Groteszk betűkkel szedve, ezen belül minden változat megjelenik: verzál, verzál ritkított, verzál kurzív
ritkított, verzál kövér, verzál kövér ritkított, kurrens, kurzív.

Hátsó előzék: földrajzi térkép
Groteszk betűből szedett helységnevek, egyéb elnevezések, minden változatban. A nagyobb tájegységek
a főszöveg kurzív betűiből kerültek szedésre, a kisebbek a helynévmutató címbetűinél használt antikva
kurrens, kurzív változataiból állnak. A jelmagyarázat betűi minden térkép esetében groteszkek.

A védőborító
Magassága 187 mm, a fül szélessége: 63 mm (168 pont). A fülön elhelyezett ismertető szöveg hasábszélessége
120 pont, bal margója 18 pont, jobb margója 30 pont. Felül 60 pont, alul 66 pont margó mérhető.
A szöveg 8 pontos betűkből, sorkizártan, 6 pontos behúzással, 8 pontos sortávval lett szedve.
Az ismertető első sorában a szerző neve 8/12 pontos kurzív, a könyv címe 8/12 pontos verzál, ritkított
szedésben jelenik meg. A hátsó fülön folytatódó szöveg mellett a könyv ára is feltűntetésre került, 10 pontos
kurrens szedéssel.

Tipográfiai észrevételek, hibák
Tompa bekezdés nem szerepel a főszövegben. Ma már nem használjuk az egész kvirt méretű nagykötőjelet,
de a vizsgált könyvben ez szerepel nagykötőjelként. A jegyzetekben az idézőjelek alkalmazása eseti, néha az
is előfordul, hogy csak a nyitó idézőjel szerepel. A belső idézőjelek nem követik a ma elfogadott gyakorlatot.
A kiengedések több helyen rövidek, árvasorokkal is találkozunk.
A tartalomjegyzék a fejezetcímekhez csak az első részben rendel következetesen oldalszámot, a továbbiakban csak néhányhoz. Ez hiányosság, mivel a fejezetek első alfejezetét rendszerint megelőzi egy rövid
bevezetés, amelynek oldalszáma a tartalomjegyzékben nem szerepel. A tartalomjegyzék a Második rész
VII. fejezetében részben hibásan jelent meg, egyes alfejezetek és azok alacsonyabb rangú címei 8 ponttal
nagyobb behúzással lettek szedve, így ezek a címek mind eggyel alacsonyabb fokozatúként jelennek meg.
A főszövegben a helyes címfokozatnak megfelelő szedéssel szerepelnek.
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A ritkított kiemelés a mai szemnek szokatlan, ezt fokozza, hogy a kiemelt szavak előtt és után nem
minden esetben van dupla szóköz, a kiemelt szót követő esetleges kötőjel, vessző nem tapad. Több esetben
a kiemelt kifejezés ragozott alakja szerepel, mégpedig úgy, hogy a kurrens szedésű rag kötőjellel kapcsolódik
a ritkított szótőhöz. Mindezek miatt a pontos olvasás nagyobb figyelmet követel.
A könyvben indokolatlanul szerepel több betűcsalád, a szedés megvalósítható lett volna egyetlen család
néhány tagjának alkalmazásával is. Ma már nem elfogadott megoldás két hasonló antikvacsalád párhuzamos
használata. Mivel a Bodoni és a century betűk egy oldalon sem jelennek meg egyidejűleg, nem zavaróak.
A Bodoni család betűi csak a borítón és a címnegyedben szerepelnek, ezért elképzelhető, hogy a címnegyed
valamilyen okból máskor, talán más szedőműhelyben készült. A helynévmutató címbetűinél és a térképmelléklet címoldalánál használt újabb antikvák alkalmazása viszont indokolatlan. A helynévmutatóban
e betűkészlet és a főszöveg betűinek eltérése nagyon feltűnő, főként a G és J betűk esetében.
szimpatikus az a megoldás, amely a főszöveg keskenyebb betűi mellé a kisebb, jegyzeteléshez használt
betűket normál szélességűből szedi, így a kisebb betűvel szedett szöveg is könnyen, jól olvasható.
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