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Fordította: KEREKES Elza
Illusztrálta: GRIGORJEV, Vlagyimir
Nyomdai ív: 7
2. TOLSZTOJ, Alekszej: Aranykulcsocska avagy Burattino kalandjai. Budapest :
General Press, 2004. 104. p.
Fordította: KEREKES Elza
A versbetéteket fordította: SÁNDOR László
Illusztrálta: SZEGEDI Katalin
Nyomdai ív: 6,5

A könyvek összehasonlítása az alábbi formai szempontok alapján
Borító
1. könyv – B/5-ös formátumú, keménytáblás, félvászon, cérnafűzött. A könyvhöz
tartozott egy papír védőborító is, melyen egy színes illusztráció, a szerző és a cím
látható, az utóbbi két adat a gerincen is fel van tüntetve (az általam vizsgált példánynál
ez a borító hiányzik). Az első borítón egy a kartonba vésett kép található, a hátsó
borítón pedig a könyv ára.
2. könyv – A/4-es formátumú, keménytáblás, cérnafűzött. A borítón a következő
adatok szerepelnek: első borítón - szerző, cím, illusztrátor neve; hátsó borítón - részlet
a könyvből, kiadó neve, a könyv ára, ISBN száma és vonalkódja; gerincen - szerző, cím,
kiadó neve.
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Előzék
1. könyv – az előzékek sima egyszínű (világosbarna) nagyobb grammsúlyú (110 g)
papírból vannak.
2. könyv – az alábbi illusztráció található az előzékekre nyomva.
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Címnegyed
1. könyv – nem beszélhetünk címnegyedről, mert nem négy oldalból áll, hanem csak
kettőből (nincs szennycímlap). A címlapverzón a következő adatok találhatók: szerző,
cím, kiadó, kiadó helye, kiadás ideje; a címlaprektón pedig fel van tüntetve a fordító és
az illusztrátor neve.

2. könyv – már hagyományos címnegyedről beszélhetünk. A szennycímlap verzóján
olvashatjuk a szerzőt és a címet, a rektó pedig vákát oldal. A címlapverzón szereplő
adatok: szerző, cím, illusztrátor, kiadó, kiadó alapításának éve; a rektón: mely mű
alapján készült a magyar kiadás, fordítók, illusztrátor, tipográfus, ISBN szám, a kiadó
elérhetőségei (cím, telefon, emailcím, weboldal), felelős kiadó, irodalmi vezető, felelős
szerkesztő, kiadói munkaszám, nyomdai előkészítés, nyomda és a nyomda felelős
vezetője. Tehát a címlaprektón szerepelnek azok az adatok is, melyeket normál esetben
a kiadvány végén lévő kolofonban kell feltüntetni.
Mindkét könyvben a címlapverzón illusztráció is található.
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Tartalomjegyzék
1. könyv – betűméret: 11 pt
2. könyv – betűméret: 14 pt
Mindkét könyvnél a főszöveg végén helyezkedik el két oldal terjedelemben.
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Kolofon
1. könyv – a tartalomjegyzék alatt helyezkedik el, minden adatot tartalmaz, még a
megjelent példányszámot is. Betűméret: 7 pt
2. könyv – a címlap rektón, hiányzik a kiadás éve. Betűméret: 10 pt

Előszó
Mindkét esetben a főszöveg előtt (közvetlenül a címnegyed után) Tolsztoj rövid
előszava olvasható.
1. könyv – a 3. oldalon helyezkedik el, rektóján rövid ajánlás
2. könyv – az 5. oldalon található, rektója vákát oldal
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Főszöveg
1. könyv – betűméret: 13 pt, papír: 90 g. A fejezetcímek ugyanakkora mérettel
vannak nyomva, mint a főszöveg, de csupa nagybetűs szedéssel. A könyv egységes
oldalszámozást alkalmaz, arab számokkal. Az oldalszámozás a lap alján a bal illetve
jobb szélső szedéstükörhöz igazítva helyezkedik el, ugyanakkora betűméretben mint a
szöveg. Az egyes fejezetek nem külön oldalakon kezdődnek, a fejezetcímek jól
elkülönülnek a félkövér, nagybetűs szedés miatt. A fejezetcímeken kívül csak a
versbetétek vannak külön kiemelve, középre igazítva kisebb betűméretben (11 pt).
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2. könyv – betűméret: 14 pt, papír: 150 g. A fejezetcímek esetében hasonló az eljárás
mint az első könyvnél. A könyv egységes oldalszámozást alkalmaz, arab számokkal. Az
oldalszámozás a lap alján középre igazítva helyezkedik el. A számokat közrefogja egyegy „aranykulcsocska” illusztráció. Az egyes fejezetek új oldalon kezdődnek, a
fejezetcímek nagybetűsek. A fejezetek szövegének kezdőbetűje iniciálé. A versbetétek a
főszöveggel azonos betűméretben, kurzívan vannak szedve.
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Illusztrációk
Mindkét kötet gazdagon illusztrált. Kétfajta illusztráció elhelyezést találhatunk:
szövegközti, egészoldalas.
1. könyv – elsősorban fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz. Összesen 4 db
egészoldalas színes illusztráció szerepel benne, ezek 110 grammos papírra vannak
nyomva.
Illusztrációk elhelyezés szerinti megoszlása:
Szövegközti illusztrációk – 57 db
Egészoldalas fekete-fehér illusztrációk – 8 db
Egészoldalas színes illusztrációk – 4 db
Az egészoldalas illusztrációk (fekete-fehér és színes is) mindig a jobb oldalon
helyezkednek el, rektójuk vákát oldal.
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2. könyv – kizárólag színes illusztrációkat tartalmaz, ugyanolyan papíron mint a
szöveg (150 g).
Illusztrációk elhelyezés szerinti megoszlása:
Szövegközti illusztrációk – 36 db
Egészoldalas színes illusztrációk – 8 db
Iniciálék – 29 db
Az egészoldalas illusztrációk az előző kötettel ellentétben nem külön lapokon
helyezkednek el (tehát az egyik oldalunkon az illusztráció, a másikon pedig szöveg
van).
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Összegzés
Véleményem szerint mindkét kötet tipográfiailag megfelel az adott kor elvárásainak.
Gyerekeknek szóló könyvek révén jól tagoltak, nagy betűmérettel készültek, hogy a
gyerekek számára is könnyen olvasható legyen.
Az illusztrációk szépen kidolgozottak, látni rajtuk az elevenséget, azt hiszem, hogy
ezekre mondhatjuk azt, hogy „a képek szinte megszólalnak”.
A General Press által kiadott könyv 2004-ben két díjat is kapott ezért kiadásért: az Év
Gyermekkönyve és a Szép Magyar Könyv-díját.
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