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Dolgozatomban a nagysikerű Szemtanú sorozat két kötetét, a Találmányokat, illetve a Van
Gogh című alkotást hasonlítom össze és elemzem, elsősorban tipográfiai szempontok alapján.
A Szemtanú egy átfogó, ismeretterjesztő sorozat, főleg gyerekek számára, rengeteg képpel
és ábrázolással, rövid, érthető és tömör megfogalmazásban. Olyan általános témákat mutat be
részletesen, mint például az emberi test, kultúra, technika, vagy vallás. A sorozat a Park
Kiadónál jelent meg. Az általánosabb témákon belül előfordul, hogy egy kötet az adott
tudományos területen belül egy-egy különleges esettel foglalkozik. Így jött létre többek között
a vallás témán belül az Iszlám, a földrajzon belül az Afrika és a történelmen belül a
Találmányok. A Van Gogh című alkotás a Szemtanú sorozaton belül a Szemtanú Művészet
széria egyik tagja.
A két 1993-ban megjelent Szemtanú kötetről már a legelején megállapítható, hogy
keménytáblásak és cérnakötésűek. Keménytáblás voltukat jellemzi, hogy ugyan ez a
legdrágább eljárási mód a kötészetben, mégis elegáns és tartós marad a könyv. Hasonlóan
nagy tételben készített könyvek esetén költséghatékonyan alkalmazható. A cérnafűzéses
módszer szintén munkaigényes eljárás, ezért meglehetősen lassú és drága, ugyanakkor az
eredmény ebben az esetben is igen tartós és esztétikus. A ragasztásos és tűzéses eljárásokkal
szemben cérnafűzésnél a könyv teljesen kinyílik, ezért kemény táblás könyvek esetében
kedvelt kötészeti eljárás. A sorozat mindkét tagja méretét tekintve is megegyező, szélességük
215 milliméter, hosszúságuk 280 milliméter, ami a hivatalos amerikai levél mérettel egyezik
meg. A könyvgerinc vastagsága 1 centiméter mindkét esetben. Jelzőszalagot nem
tartalmaznak, és envelopeos védőborításuk sincs.
A két kötet borítója hasonló tematikájú, bár legelső ránézésre fellelhető egy nagy
különbség, mégpedig a borító lapjainak színe. Míg a Találmányok borítója fehér, a másik
inkább sárgás színű, régies hatású. A lapok mind a négy oldala körül fut keret, ami két
vonalból tevődik össze. A belső vonal vékony, míg a külső vastagabb, és a könyv jobb
szélétől, a gerinctől, alulról és felülről is fél centiméterre húzódnak. A sorozatcím, a
Találmányok kötet esetében a Szemtanú, illetve a Van Gogh könyv esetében a Szemtanú
Művészet a lap tetején helyezkedik el, középre zárva, a kerettől fél centiméterrel lejjebb. Maga
a könyvcím mindkét esetben közvetlenül a sorozatcím alatt található. A betűköz, betűk színe,
mérete és stílusa természetesen nem egyezik száz százalékban, de mindkettő kapitális. Ha jól
megfigyeljük, a Van Gogh betűi között szemmel láthatóan nagyobb hézagok vannak, a betűk
színe piros, szemben a Találmányok világoskék betűivel és kevésbé szoros betűközeivel. A
könyvcímek alatt rövid ismertető szöveg helyezkedik el, a Találmányok esetében ez a
szokásostól hosszabbra sikerült, már-már fülszöveg jellegű. A Van Gogh kötetnél ez sokkal

rövidebb, tömörebb és pluszban a borító alján egy idézet is helyet kapott, ami természetesen a
holland festőművésztől származik. Legalul, de még az alsó keret fölött található mindkét
könyvnél a Park Kiadó logója. Mindkét esetben kisebb illusztrációk találhatók a borításon,
amik követik a keret vonalát, csak néhány esetben törik azt meg és lógnak át kissé. Az előbb
említett illusztrációk többnyire Van Gogh alkotásai, a másik könyvnél pedig találmányok.
Középen helyezkedik el egy-egy nagyobb kép, konkrétan Van Gogh arcképe, illetve a korai
vetítőgép (1. ábra).
A két kötet gömbölyített könyvgerincét is hasonló információkkal töltötték fel, a
normáknak csaknem teljesen megfelelően. Itt találhatjuk a könyv címét, valamint a sorozat
címét. Ami érdekes a két gerinccel kapcsolatban, hogy mindkettőről hiányoznak olyan
információk, amelyek általában alapkövetelmények. A Van Gogh könyv gerincéről hiányzik
például a sorozatszám, ami hasonló jellegű könyvsorozatokra mindig rá szokott kerülni, míg a
Találmányokon ugyanez megtalálható, viszont a mű szerzőjének a neve hiányzik. A
Találmányok alsó harmadán egy ábra is található (2. ábra).
Végül, de nem utolsó sorban következik a hátsó borító, melyről szintén érdemes pár szót
váltani. A két kötetnél ez a rész is nagyjából megegyező felépítésű, ám vannak köztük
eltérések is. Ami már elsőre szembetűnő, az az, hogy itt is megjelenik az első borítónál
használt dupla keret. Ezen belül jelennek meg azok az információk, amelyek hátsó borítókon
jellemzően előfordulnak. A Találmányoknál a háttérben, a keret által körülhatárolt terület
mögött jelennek meg képek, míg ezzel szemben a Van Gogh kötetnél maga a bekeretezett rész
van a háttérben és a képek ez elé lettek beillesztve. Ezek az illusztrációk hasonlóan a borító
elejéhez Van Gogh műveit, illetve találmányokat ábrázolnak. Közelebbről megnézve a
kereten belüli területet, legfelül találjuk mindkét borítónál a könyv címét, a már ismert
betűtípusokkal és karakterstílussal. Ezalatt kapott helyet maga a fülszöveg, ami kronológia
sorrendben tekinti át a főbb eseményeket mind Van Gogh életében, mind a találmányok
létrejöttének folyamatában. A fülszövegen belüli egységeket fekete pontokkal választják el. A
kerettel körülhatárolt részeken belül található legalul a bolti ár, ISBN szám és vonalkód,
valamint a Park Kiadó neve és logója. A Van Gogh kiadványnál extra információként jelenik
meg egy könyvajánlás, amelyben a már megjelent Gauguin, Monet és Perspektíva köteteket
tüntették fel, illetve szintén helyet kapott a már előkészületben levő következő Szemtanú
Művészet kötet, A Szín címmel (3. ábra).
A borítók áttekintése után áttérhetünk magára a könyv belsejére, illetve a címnegyedre.
Mivel keménytáblás kötetekről beszélünk, ezért mindkettőnél található előzék. A Van Gogh
kötetnél mélyvörös színű, míg a Találmányok kötetnél kisebb illusztrációk találhatóak

mozaikos elrendezésben, amelyek az ollót és Bell telefonját ábrázolják. A szennycímlap
elrendezése a két könyvnél teljesen megegyezik, legfelül található a sorozatcím, alatta
kapitális betűkkel maga a kötet címe, és végül alattuk egy-egy illusztráció lelhető fel a
könyvek témájával kapcsolatban. Minden középre igazítva és a tükör tetejére zárva szerepel.
A szennycímlap versójától kezdve illusztrációkat találhatunk mindkét alkotásnál (4. ábra).
Hol Van Gogh festményeit, hol az életrajzával kapcsolatos képeket láthatunk, míg a másik
kötetnél találmányok képeit nézegethetjük. Ez szokatlan megoldás, mivel a könyvek
legtöbbjénél a szennycímlap versója általában vákát. A képek alatt normál betűstílusban írt
magyarázatokat is találhatunk, évszámokkal és természetesen dőlttel szedett műcímekkel
kiegészítve. Ez az ábrázolásmód egészen a címnegyed utolsó oldaláig tart.
A címnegyed harmadik oldalán, a címlapon, mint az előbb is említettem, folytatódnak a
képek elszórt elhelyezései, illetve olyan adatokat sorolnak fel, mint például a sorozatcím,
kötet címe, szerző neve valamint a kiadó neve és logója (4. ábra).
A negyedik oldalon találhatjuk az alkotói munkák megnevezéseit, illetve a közreműködők
felsorolását, egészen konkrétan a fordítót, szakmai ellenőrzőt, fényképészt, valamint a fordítás
alapjául szolgáló kiadás pontos leírását. Ez alatt találhatjuk még a copyright adatokat, az ISSN
számot, szerkesztőt, műszaki szerkesztőt, szedőt, valamint a nyomdával kapcsolatos
információkat. Ezek az adatok mindkét kötetnél szinte száz százalékban megegyező helyen
vannak elrendezve, jóllehet maguk a közreműködők nem ugyanazok a személyek (5. ábra).
A címnegyed ötödik, egyben utolsó oldala mindkét esetben a tartalomjegyzék, ahol az
oldalszám alatt találjuk a keresett fejezet címét. Még ezen az oldalon is találunk képeket. A
címnegyed páros és páratlan oldalain végig közös keret fut végig, itt azonban már a borítókon
megismert dupla vonallal ellentétben egy vékonyabb vonal található. A két tartalomjegyzék
teljesen megegyező szerkezetű, szinte az egyetlen különbség közöttük az elnevezés, mivel az
egyiknél tartalomként, a másiknál tartalomjegyzékként szerepel. Legfelül található tehát az
előbb említett megnevezés, a könyv gerince felé igazítva, alatta két hasábban pedig a
fejezetcímek helyezkednek el, felettük számmal jelölve az oldalszám (5. ábra).
Ezután mindkét könyvnél a hatodik oldalon elkezdődik a kenyérszöveg, vagyis az első
fejezethez érkeztünk. Ha a két kötet első páros és páratlan oldalára rátekintünk, a tartalmon
kívül nem sok különbséget vehetünk észre. Mivel a sorozat főleg gyermekek számára készült,
ezért mindkettőben rengeteg képet találunk, fontos, hogy a saját szemükkel is lássák, hogy
éppen miről van szó. A képek elrendezése kötetlen, elszórtan találhatjuk őket, hol kisebb, hol
nagyobb méretűek. Az ábrákhoz magyarázatok is tartoznak, amelyek vékony vonallal
csatlakoznak a megfelelő képhez. Ezek az irányadó nyilak főleg a Találmányok kötetnél

kerülnek előtérbe, amikor is a találmányok részeit sorolja fel a könyv, de a másik könyvben is
nagy hasznát veszik (6.-7. ábra).
A könyvekben javarészt ugyanannyi számú fejezet található, egy-egy fejezetre pedig két
oldalt szenteltek az alkotók. A páros és páratlan oldalakon a címnegyedben bevezetett közös
keret található. Szintén egységes jellemzőjük, hogy a fejezetcím alatt található az első oldalon
a főszöveg, amiben a cím által meghatározott témáról írnak (például a Van Gogh kötet esetén
,,Ifjúkor és család”, vagy a másik könyvben a ,,Mit nevezünk találmánynak?” kezdetű rész).
Mindegyikük iniciáléval kezdődik, ami két sor magasságú. Maguk a címek nagyobb méretű
betűkkel szerepelnek. A főbb szövegeken kívül találunk kisebb terjedelmű szövegeket is,
amelyek konkrét Van Gogh művekkel vagy találmányokkal foglalkoznak. Ezek az egységek
is saját címmel vannak ellátva, amik vastagon szedettek és végig kapitális betűvel
szerepelnek, míg a szöveg a fejezetkezdő főszövegtől kisebb méretű betűvel van szedve.
Előfordulnak még ezen belül évszámok, festmény- és helynevek, amelyek dőlttel vannak írva.
A Van Gogh kötet egyedi jellemzője, hogy egy különleges ikont is bevezettek, ami egy kis
ecsetet ábrázol. Ez festmények képei mellett jelenik meg, és feladata, hogy a festmények
értelmezéséről szóló részeket egységesítse (6.-7. ábra).
A kenyérszöveg után a Találmányok kötet esetében rögtön a tárgymutatót találjuk, ahol
ABC sorrendben tudunk címszavak és oldalszámok alapján keresni bizonyos bejegyzésekre.
A betűk vastagon szedettek, alattuk pedig az oldalszámok és címek találhatók. A könyvek
végén előforduló kolofon hiányzik mindkét kötetnél, a kolofonban szereplő információkat a
címnegyed negyedik oldalán találjuk. A Van Gogh kötetnél azonban még a tárgymutató előtt
olyan egységekkel is találkozunk, amik a másik könyvből hiányoznak. Ezek gyűjtemény
jellegű részek.
Az első ilyen egység a hatvankettedik oldal felső felén található, ,,főbb életrajzi dátumok”
címmel. Itt időrendi sorrendben foglalják össze a művész életének fő állomásait, négy
hasábba szedve.
A következő hasonló rész a ,,Van Gogh gyűjtemények” nevet viseli, és az oldal alsó felén
található. Egy sárga színű, világoskék körvonalú világtérképet találunk, amelyen fekete
pontokkal vannak bejelölve a főbb városok, ahol Van Gogh festményeket tekinthetünk meg.
A térkép mellett egy hasábban felsorolják a konkrét múzeumok neveit is.
A ,,kisszótár” a következő oldalon található. Itt a magyarázatra szoruló kifejezés vastagon
van szedve, a definíció pedig már normál betűtípussal szerepel. A ,,művek lelőhelye”
ugyanezen az oldalon van, az alsó részen. Ez alapján a könyvben előforduló művekre
kereshetünk rá oldalszám alapján. Az oldalszám és a jelmagyarázat vastagon szedett, míg a

műcímek természetesen dőltek. A tárgymutató után az illusztrációk jogtulajdonosait is
felsorolják, mivel konkrét művészeti alkotások fotói jelentek meg a kiadványban (8. ábra).
Dolgozatomban végig törekedtem arra, hogy egy átfogó tipográfiai jellemzést adjak a két
kötetről, és kihangsúlyozzam a köztük lévő eltéréseket. Mindent összevetve megállapíthatjuk,
hogy a két kötet tartalmukat kivéve szinte teljesen megegyezik. Ez nem is meglepő, hiszen
nemcsak, hogy egy könyvsorozat tagjai, de még a kiadásuk éve is megegyezik. A borító eleje
és hátulja, a címnegyed és a kenyérszöveg oldalai is mind-mind ugyanazon a szerkezeti
átgondoláson alapszik, tipográfiailag egységesek, csupán apróbb különbségek fordulnak elő.
Ezek főleg betűstílussal kapcsolatos eltérések, mint például betűméret, betűszín vagy betűköz,
de találhatunk differenciát például a könyvgerinceken lévő információk elhelyezése között is.
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