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Bevezetés 

 

A dolgozat témájául két útikönyv tipográfiai összehasonlítását választottam. Az útiköny-

vek közel állnak az érdeklődésemhez, ezért a két könyv bemutatása során nem zárható ki az 

olvasói szemszög indokoltnál erősebb előtérbe kerülése sem.   

 

A könyvek bibliográfiai adatai:  

a) Nagy-Britannia útikönyv, Budapest, Panemex, 2008.  

ISBN 978 9 639491 74 8, ISSN 1219-249 X 

b) Erdély útikönyv, Budapest, Jel-Kép Bt., 2002. 

ISBN 963 202 411 7 

 

A könyvek főbb műszaki adatai:  

Méret: 130 x 220 mm 130 x 180 mm 

 

 

 

Terjedelem: 720 oldal 352 oldal 

Nyomdai ív: 45 ív 28,25 ív 

Gerincvastagság: 35 mm 20 mm 
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Két útikönyv tipográfiai összehasonlítása 

 

A könyv borítója és fizikai megjelenése 

 

A két magyar nyelvű útikönyv már külső megjelenésében is jelentős különbözőséget sejtet.  

A Kínában nyomtatott Nagy-Britannia útikönyv B5 formátumú, keskenyebb az 

ISO szabványnál, a vágott mérete (130 x 220 mm) alapján a brit szabványméretek 

(B sorozat: 129 x 198 mm) közé tartozik.  A könyv belíve cérnafűzött, 45 nyomdai 

ív műnyomó papíron. A borító kartonált kötésű, fóliázott. A kartonfedél behajtott 

részei, a fülek praktikusan helyettesítik a könyvjelzőt: a fülek második, a könyv 

szélétől 17 mm-re eső bígelése lehetővé teszi, hogy az olvasó akár a könyv közepé-

ig jelöljön vele. A könyv fekete-fehér oromszegős gerince kellően széles, 45 mm, 

így igen sok információt tartalmaz: felül egy, az országra nagyon jellemző kis fotó-

részlet mellett a sorozat címe (Útitárs) olvasható, középen két sorban elfér a Nagy-

Britannia cím, alatta vízszintesen a bővített kiadás szöveg, egy kis embléma (The 

George) és piros sávon a kiadó neve.  A gerinc függőleges szövegei alulról felfelé 

olvashatók. A borító első oldalán a gerinc egyes elemei ismétlődnek: sorozat címe 

fekete alapon fehér betűkkel, a könyv címe, az ország neve piros nagybetűkkel, a 

borító középső részén a gerincről ismerős fotó kiteljesedve (Merton College, Ox-

ford), alatta kicsi kontúros kép, térképecske és a tartalomra utaló címszavak. A 

borító elrendezése, elemei összhangban vannak a belív formai világával.  

A szegedi Kossuth Nyomdában készített Erdély útikönyv A5 formátumú, vágott mérete 

130 x 180 mm. A könyv ragasztókötött, 28 nyomdai ív ofszet papíron. Az Erdély útkönyv is 

puhafedelű, de vékonyabb, fülek nélkül. A 20 mm vastag gerincen az Erdély útikönyv cím 

szerepel egyszínű alapon, alulról felfelé olvashatóan. A borító első oldalát ebben az esetben is 

egy jellemző kép uralja, a könyv címével osztozva a teljes oldalon. Utóbb be kell látnunk, az 

Erdély útikönyv borítója szintén helyesen sejteti a belív egyszerűségét, hagyományos formai 

világát.  

Hasonlóság a két könyv között a borítón végigfutó reklámszöveg, az Erdély útikönyv ese-

tében a „Gyakorlati segítség a mai Erdély felfedezéséhez” felül, a Nagy-Britannia útkönyv 

borítóján az „Utazás előtt, alatt, után … helyett?” figyelemfelkeltő szöveg alul, mindkét 

könyvnél piros sávon. A borítók hátsó oldala a könyveket kívánja eladni.  
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A borítónál maradva nyissuk ki a könyveket. Az Erdély útikönyv belső borítóoldalai vákát 

oldalak, szöveget nem tartalmaznak, fehérek. A Nagy-Britannia útikönyv kinyitása felfedi a 

fül újabb hasznát: az első fül tartalmat és színkódot tartalmaz, a hátsó fül jelmagyarázatot. Az 

első előzéken és az első oldalon (a szennycímoldal helyén) mindkét oldalt elfoglaló színes 

kép, jobb oldalon a képen keretben a cím, a hátsó előzéken és az utolsó oldalon London bel-

városának térképe található. 

 

A könyv szerkezeti elemei 

 

A címnegyedív egyik könyv esetében sem teljes, nem szabályos. A szennycímoldal egy-

szerűen hiányzik, helyén rögtön a címoldalt találjuk. A Nagy-Britannia útikönyv címoldala 

színes, keretben a sorozatcím, az ország megnevezése, a főmunkatárs neve, a kiadó emblémá-

ja és neve, valamint a kiadás helye (Budapest) olvasható. Az Erdély útikönyv címoldala ha-

gyományos: Erdély útikönyv, 2002, Budapest olvasható fehér oldalon.  

A címlap verzója mindkét könyv esetében tartalmazza a copyright oldal és a kolofon szo-

kásos adatait, a Nagy-Britannia útikönyv esetében bővebben és kiegészülve az idegen nyelvű 

eredeti kéziratból adódó információkkal. Meglepő megoldás, hogy a Nagy-Britannia útikönyv 

címoldal hátoldala kéthasábos: az előbbiekben említett adatok a kétharmadnyi oldalt elfoglaló 

bal oldali hasábot foglalják el, a maradék jobboldali harmadon már a tartalom kezdődik.  

A főszöveget megelőző járulékos részek közül mindkét könyv – a műfaj és használhatóság 

miatt ésszerűen – a tartalomjegyzéket a könyv elején tartalmazza. 

A Nagy-Britannia útikönyv 

tartalomjegyzéke négyhasábos, 

nagybetűs, középre zárt. Mivel a 

tartalomjegyzékről van szó, és az 

nem túlzottan részletes, a verzál 

betű nem zavarja az olvasható-

ságot.  A tartalomjegyzék elfér 

egy és egyharmad oldalon, a 

könyv célja szempontjából ez 

ügyes megoldás, azonban a két 

oldal együtt zsúfoltnak hat. 
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Az Erdély útikönyv tartalomjegyzéke kéthasábos, részletes, a cím alábontás jól átlátható, öt 

oldalt foglal el. (A könyv főszö-

vegében a tartalomjegyzékben 

fellelhető címsor hierarchiát nem 

lehet azonnal felismerni: a másod- 

és a harmadrendű címek azonos 

betűnagyságúak, félkövérek.)   

A tartalomjegyzéket egy térkép 

követi, a főszöveg mindezek hatá-

sára a 10. oldalon kezdődik, míg a 

Nagy-Britannia útikönyvben a 6. 

oldalon.  

Más főszöveget megelőző járulékos részt (előszó, ajánlás, mottó) a könyvek nem tartal-

maznak.  

A főszöveg tekintetében ebben a dolgozatban az elrendezés, a tipográfiai megoldás lénye-

ges, mely a következő dolgozatrész témája. A tartalom szerkezetében találunk eltéréseket és 

hasonlóságokat is. A főszöveg elején jelenik meg a Nagy-Britannia útikönyv esetén a „Ho-

gyan használjuk útikalauzunkat” című kétoldalas útmutató és a „Bemutatjuk Nagy-Britanniát” 

című – történelmet, társadalmi, kulturális, művészeti, építészeti témákat röviden ismertető – 

hatvan oldalas fejezet. Az Erdély útikönyvben a „Gyakorlati tudnivalók” téma tizenkilenc 

oldalon keresztül látnivalók, szállás, evés-ivás, közlekedési tanácsok, egyéb tudnivalók témá-

kat tartalmaz. A következő harminc oldal Erdély történelméről és kultúrájáról szól. Nagy tar-

talmi egység a látnivalók bemutatása. A Nagy-Britannia útikönyvben négyszáznyolcvan oldal 

hét nagy fejezetet tartalmaz az ország területi egységei alapján, melyből egy a fővárost jelenti. 

Az Erdély útikönyvben hat fejezetben háromszáz oldalon keresztül ismerhetjük meg a terület-

részeket. A tartalom szétosztásában különbözik a két könyv. Az Erdély útikönyv főszövege az 

egyik területrész bemutatásával fejeződik be, csak a főszöveg elején olvashatunk általános 

információkat. A Nagy-Britannia útikönyvben a főszöveg elején és végén keretet alkotnak a 

területrészhez nem köthető információk. Az utolsó országrész bemutatása után száztíz oldalas 

az „Amire az utazónak szüksége van” praktikus elnevezésű rész és harminc oldalas „Közér-

dekű tudnivalók” olvashatók.  

Illusztrációkban nagyon gazdag a Nagy-Britannia útikönyv: a különböző méretű fotók, raj-

zok, ábrák, térképrészletek színesek. Az Erdély útikönyv négyszer két lapon tartalmaz színes 
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fotókat. Ezen kívül fekete-fehér térképek és a keretes írások vonalas ábrái bontják meg a szö-

veges részeket.  

A főszöveget követő járulékos részek az Erdély útikönyvben a felsorolás sorrendjében: a 

féloldalas köszönetnyilvánítás, a hétoldalas helység- és címmutató, a kétoldalas névmutató és 

a szótár három oldalon. A Nagy-Britannia útikönyv főszöveget követő részei: a huszonöt ol-

dalas név- és tárgymutató, valamint a három oldalas köszönetnyilvánítás. Jegyzet, utószó, 

irodalomjegyzék egyik útikönyvnek sem része.  

Hiányzik mindkét könyv végéről a kolofon is. A hagyományosan a kolofonban olvasható 

adatokat a könyv elején találjuk.  

 

A könyvoldal elemei 

 

Az útikönyvek nem folyamatos olvasásra szánt irományok. A könyvek tipográfiai elemeit 

megnézve láthatjuk, hogy számos alapszabályt ezekben a könyvekben nem is alkalmaztak. A 

könyvek egy-egy oldalpárja jól mutatja a jellegzetességeket.  

 
Nagy-Britannia útikönyv 
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Erdély útikönyv 

Egy könyv alapvető tipográfiai eleme a betű. Mindkét könyvhöz talpas betűcsaládot vá-

lasztottak. Az Erdély útikönyv betűméretei kisebbek, mint a szépirodalmi könyvekben szoká-

sos, a sorköz is sűrű. Az egy sorban szedett betűk szabályát a két hasábbal, az oldalon elhe-

lyezhető sorok korlátját a kis könyvmérettel sikerült szabványosra hozni. A szövegen belül 

előforduló három betűnagyság inkább zavaró, mint segítene a különböző tartalom elkülöníté-

sében. A kiemelések félkövér, félkövér dőlt betűkkel nem sikerültek kellően hatásosra, ez 

részben annak is az eredménye, hogy a betűtípus, betűnagyság, sorköz kombinációja eleve 

egy sötétebb foltként hat az oldalon, a kiemelések ebben eltűnnek. A Nagy-Britannia könyv 

betűje vékonyabb és a látnivalók ismertetésénél nagyítót igénylően kicsi. Utóbbi esetben az 

oldal három hasábot tartalmaz.  

A könyvekben esztétikai és olvashatósági szempontból fontos a szöveges és az üres részek 

aránya. A szedéstükör és a margók nagysága alapján a vizsgált útikönyvek egy-egy oldalát 

zsúfoltnak minősítenénk. A vágási oldalon és a lábnál a margó 0,8 cm. A Nagy-Britannia úti-

könyv esetében ez alól kivételt képeznek az egész oldalas és a kifutó képek. Szintén ebben a 

könyvben a szedéstükrön kívül is előfordulnak széljegyzetek. Az Erdély útikönyv ilyen „sza-

bálytalanságot” nem enged meg magának, de ez nem feltétlenül előnye. Mindkét könyvben a 

belső oldal belső margói igen keskenyek, de nem felelnek meg az „ukrán margó” kritériumai-

nak, a könyveket széttörés nélkül lehet olvasni.  
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Úgy tűnik, az útikönyvek oldalait hatékonyan kell információkkal kitölteni, de törekedtek a 

zsúfoltság mérséklésére. Mindkét könyvben használtak élőfejet a tartalmi egységek feliratozá-

sára (verzál betűvel) és a vágási oldalhoz igazított pagina megjelenítésére, az élőfejet vékony 

lénia választja el a főszövegtől. A betűköz ritkítása miatt a fejléc elegánsabbra sikerült a 

Nagy-Britannia útikönyvben.  Az Erdély útikönyvben a könyvoldal zsúfoltságának, a szöve-

ges rész monotonitásának oldására a következő praktikákat vetették be: van tizenkilenc kere-

tes írás egy-egy vonalas rajzzal, huszonnyolc térképvázlat számozott látnivalókkal. A keretes 

írások és a térképek megtalálását a tartalomjegyzékben felsorolásuk segíti. A Nagy-Britannia 

útikönyv egy mesekönyv szépségével vetekszik.  Ez a könyv előnye és hátránya is egyben: 

néha elveszítjük az olvasás fonalát az – olykor az oldalpáron átfutó – ábrákhoz, képekhez tar-

tozó aláírások, keretes írások, folyószöveg között. 

Mindkét könyvben a sorok tompán kezdődnek. Bekezdések használata a tartalom jellege és 

a rövid sorok miatt nehéz is lenne. A Nagy-Britannia útikönyvben az országrészek bevezetői 

egyszerű, szürke, három sort átfogó iniciáléval kezdődnek.  

A Nagy-Britannia útikönyvben az egyenletes szóközök létrehozására – a rövid sorhosszú-

ság miatt helyesen – lebegő sorvégek módszerét választották. Ennek hatására a tömbös szedés 

egyes helyeken nem szép, adódnak nagyon rövid sorok. Ezt még tovább erősítette, hogy hasz-

nálták az alakos képek szöveggel körbefuttását, esetenként ez az olvashatóságot nehezíti. Az 

Erdély útikönyvben „sorkizárással” oldották meg a sorvégek egyenletes végződését, ennek 

hatására előfordulnak nagyobb rések, a sorvégi elválasztójelek a betűkkel egyenrangúak.  

A Nagy-Britannia útikönyvben a fejléc lénia alatt színes kifutó jelek segítik a zárt könyv 

vágási oldalán az egyes tartalmi elemek közötti tájékozódást. Az Erdély útikönyvben a telepü-

léseket kettős lénia keretezi alul és felül.  

  

Összegzés 

 

Mindkét útikönyv használható arra a célra, amire létrehozták. A könyvek különbözőségére 

a legtöbb esetben az ár magyarázatul szolgálhat. Az Erdély útikönyv bruttó ára 3.000 forint, a 

Nagy-Britannia útikönyv 9.800 forintba kerül. A Nagy-Britannia útikönyvben a tipográfiai 

eszközök széles skáláját alkalmazták, amitől a könyv valóban művészeti értéket képvisel, az 

olvashatóságot azonban még lehetett volna jobban előtérbe helyezni, érvényesülhetett volna a 

„kevesebb néha több” elv. Az Erdély útikönyv szerényebb költségvetése nem szolgál kellő 

magyarázattal az esztétikai hibákra. 


