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A könyvek jellemzése formai szempontok alapján:

A két könyv A/5-ös méretben, keménykötéssel, cérnafűzötten, fényes fóliával készült.

(1) könyv: Borítóján a szerző és cím szerepel, valamint talán a kiadó logója és egy szobor fényképe 
található (50. oldal, 16. kép: Emberfejű bika Eblából). A könyv gerincén a szerzőt és a címet tűntették 
fel. A hátsó borítón csupán egy kínai főnixet helyeztek. (1. ábra)

(2) könyv: Borítóján a szerzők és a cím mellett egy idézetet is feltűntetnek (1. ábra) Valamint a 
borító  szélén,  elkülönítve  a  kiadót  és  a  sorozat  címet  (?)  is  szerepeltetik.  Díszítésnek  a  jelképek 
egyvelegét szánták. A borító hátsó tábláján rövid szinopszist találunk. (2. ábra)

Mindkét  könyv  esetében  megállíthatjuk,  hogy  esztétikai  szempontokra  nem  fektettek  nagy 
hangsúlyt. Míg az 1. könyv esetében a letisztult kép jellemző, addig a 2. könyv elrendezése, díszítése 
kaotikus, rendezetlen hatást mutat.

Címnegyed

(1) Szennycímlap: sorozat nevét és a sorozatszerkesztőt tűntették csak fel, verzója vákát.  Címlap: 
Szerző,  a  könyv címe,  a  szerző munkatársa,  kiadó valamint  egy griff  metszet  található.  A címlap 
verzóján a fordítót és a képválogatót találjuk

(2) Szennycímlap: csupán a könyv címét tűntették fel,  verzója vákát. Címlap: Szerzők, a könyv 
címe, a kiadó neve valamint képmetszett  található A címlap verzóján képanyag-szerkesztőt, borító 
tervezőt, ill. a rajzok készítőit sorolják fel. A Copyright-ot a lap alján találjuk.

Tipográfiai elemzés

(1)  A kenyérszöveg 9-es  betűmérettel,  a  lények nevei  10-es  kiskapitális  betűkkel,  míg  a  képek 
feliratai 7-es betűmérettel készültek. A hivatkozásokat zárójelben, kurzívan jelenítik meg. A leírásokat 
gyakran követik képek: metszetek, fényképek, tusrajzok. Ezek nagyobb részt szürkeárnyalatos képek, 
azonban van közöttük színes is. Ennek logikájára nem jöttem rá, hiszen nem a gazdaságosság elve 
alapján helyezték el őket. A tördelés végig következetes és logikus.

(2) A kenyérszöveg 7-es betűmérettel, a jelképek nevei szintén evvel a betűmérettel, de félkövér 
verzál  típussal  készültek,  hasábos  tördeléssel.  Az ábrák,  képek feliratai  esetében 6-os betűméretet 
választottak. Ebben az esetben az ábrázolások: csupán rajzokra korlátozódtak. A képek feliratozása 
hiányos, rendezetlen. Azokban az esetekben, mikor több ábrát mutat be, hiányzik a felirat száma a rajz 
mellett.  A tördelés  ebben az  esetben is  következetes,  áttekinthető.  Fattyúsorok ill.  árvasorok nem 
fordulnak elő.

Járulékos részek bemutatása

(1)  Előszó:  A  különböző  kiadásokhoz  találjuk  itt  az  előszavakat  (Martínez  1954,  1967  ill.  di 
Giovanni  1969  tollából).  Mutató:  a  képzelt  lények  és  az  idézetek  alfabetikus  sorrendbe  állítva 
találhatóak (az idézeteket kurzívval szedve találjuk).  Képjegyzék: A könyvben megtalálható képek 
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felsorolása.  Feltűntetik  az  adott  mű  elkészítésének  idejét,  származási  helyét,  esetleg  magasságát, 
valamint  jelenlegi  tartózkodási  helyét.  Tartalom:  a  lényeket  sorolja  fel  alfabetikus  sorrendben, 
oldalszámmal. Kolofon a könyv utolsó oldalán található meg.

(2)  Szerkesztői  bevezető:  3  részre  tagolódik:  bevezető,  a  szimbólumok  eredetéről  és  a 
szimbólumkutatás  évszázadai.  Hoppál  Mihály  munkája  (1988).  Irodalom:  tekintélyes  mennyiségű 
bibliogárfia jellemzi (245–256 p.). Tartalom: a jelképek felsorolása alfabetikus sorrendben és a hozzá 
tartozó oldalszám. A kolofont a könyv utolsó oldalán találjuk.

Tartalmi elemzés

(1) Kisenciklopédia, legendák misztikus lényeit mutatja be. Úgy írja le ezeket a teremtményeket, 
mintha  valóban  léteznének  és  a  fennmaradó  anyagi  emlékeket  felhasználva  részletesen  ír  róluk. 
Olvasmányos,  fantáziaserkentő  ismertető  mű  ez,  melyből  talán  sok  fantasztikus  irodalom  lény 
származhat. Stílusa szórakoztató és további kutatásra sarkall. A szövegeket gyakran támasztják alá 
grafikák, metszetek, szobrok- és tárgyak fényképei.

A képek egyfelől bemutatják az adott lényt, másfelől utalnak származására. A kiválasztott ábrák 
általában  nagyon  találóak.  Az  ismertetett  lényhez  olyan  képet  választott,  ami  leginkább  kiemeli 
jellegzetességét, egész és épen maradt tárgyi emlékkel mutatja be. (3. ábra)

(2) Lexikon, mely a mitológia, a néprajz, a vallás szimbólumait gyűjtötte össze. A leírások legtöbb 
esetben  csupán  a  szimbólum  jelentésére,  származására  korlátozódik.  A  rajzok  egyszerűsége,  a 
történetek hiánya és a mondatok szerkezete, stílusa mind a lexikon-hatást erősíti. A szimbólumokat 
több  kultúra,  vallás  szerint  mutatja  be  és  minden  esetben  feltűnteti  a  hasonló  jeleket,  ill. 
hozzákapcsolható  fogalmakat.  Meglehetősen  részletes  és  rengeteg  jelképet  tartalmaz.  Azonban 
összehasonlítva  Borges  könyvével,  észrevettem,  hogy  míg  a  Képzelt  lények  könyvében  a  pelikánról 
részletes ismertetőt, fényképet is kapunk, addig a Jelképtárban meg sem említik, pedig a pelikán fontos 
jelkép a keresztény hitben. (Képzelt lények könyve 101. p., Jelképtár 147. p.) (4. ábra)

A könyvek értékelése

Míg Borges  a  művében a  fantázia  által  megalkotott  lényekről  mesél,  azokat  valós  bestiákként 
kezeli,  a  mondákat  pontos  leírásnak  kezeli.  Stílusa  gördülékeny  és  olvasmányos.  A  kapcsolt 
történetek, legendák érdekesek és könnyen- jól felhasználhatóak a fantasztikus irodalom számára. A 
könyv hiányossága, hogy sok esetben a bestiákat csupán egy szemszögből vizsgálja, noha a különböző 
kultúrákban ugyanazon mitológiai  lény különböző formában jelenik meg (ábrázolás és jelentésbeli 
különbségek nem nyernek teret sok esetben).

A  Jelképtár  írói  azonban  szimbólumokkal  foglalkoznak,  azok  jelentésével,  kultúr-gyökerével, 
használati körülményeivel. Itt nincs szó „valós lényekről” csupán jelekről, jelentésekről. Ez a könyv 
nem alkalmas  olvasásra,  csupán  információt  szolgáltat,  ha  szimbólumok,  jelek  jelentését,  eredetét 
keressük.  A  jeleket  több  szempontból  közelíti  meg,  az  egyes  kultúrákban,  vallásokban  viselt 
szerepeket külön-külön ismerteti.

Bár feladatom a két könyv összehasonlítása volt, olvasásuk alatt rájöttem: nem lehet párhuzamba 
állítani a két művet. Más a szerepük és más a tartalmuk. A saját rendeltetésére mindkettő kiválóan 
alkalmas és kiadásukban sem láttam elrettentő hanyagságot, igénytelen munkát.
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MELLÉKLET

ábra: Borges könyvének borítója

ábra: Jelképtár című könyv borítója
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ábra: A pelikán legendája (Képzelt Lények könyve 101. oldal)

4. ábra: A madarak, mint szimbólumok (Jelképtár, 148. oldal)
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