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A könyvek összehasonlítása formai szempontok alapján
Mindkét kiadvány a Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő kiállítás kísérő
katalógusa. A katalógus szerkesztője mindkét esetben a kiállítás kurátora is egyben. Az
első (Zichy Mihály, a „rajzoló fejedelem”) külső és belső formai jegyei alapján a Magyar
Nemzeti Galéria megszokott kiállítási katalógusainak sorába illeszkedik. (A kiállítás a
szentpétervári Ermitázs és a Magyar Nemzeti Galéria közös kiállítása, 2007. december
14. és 2008. március 23. között volt látható.) Ezzel ellentétben a Kovásznai című
monográfia a Kovásznai Kutatóműhely nagyívű programjának részeként jelent meg, amely
programba a megrendezett kiállítás is illeszkedik. A kiadvány ebben az esetben nem a
Magyar Nemzeti Galéria, hanem a Vince Kiadó gondozásában jelent meg. (Kovásznai
György életmű-kiállítása a Kovásznai Kutatóműhely és a Magyar Nemzeti Galéria közös
kiállítása, 2010. június 5. és 2010. szeptember 26. között lesz látható.)
A két katalógus részletes elemzése előtt fontos megjegyezni, hogy az első formai
jegyeit tekintve jóval egyszerűbb, magyar nyelvű kiadvány angol nyelvű rezümékkel. A
második,

külön védőborítóval,

valamint
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DVD

és

1 CD

melléklettel

ellátott

nagymonográfia, csak magyar nyelven.
Borító:
A Zichy Mihály, a „rajzoló fejedelem” című kiállítási katalógus puhafedelű, matt fóliázott,
cérnafűzött kiadvány. Mivel a katalógus szerves részét képezik a színes fotók, a kiadvány
belívénél is matt műnyomót használtak. A fedélen a cím, valamint a megrendezésre kerülő
kiállítás időpontja látható, a katalógus szerkesztőjének nevét nem tűntették fel. A gerincen
a címet és a Magyar Nemzeti Galéria logóját találjuk. Visszahajtott fül nem tartozik a
kiadványhoz, fülszöveg nem szerepel a hátsó táblán sem. A borítón Zichy Mihály
befejezetlen önarcképe látható. (Ábra 1.) (Ábra2.)
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A Kovásznai című kiállítási katalógus igazán egyedi. Puhafedelű, fényes fóliázott és
meglepő, de ragasztott kiadvány. A fedélen a cím mellett a szerkesztő, valamint az előszó
írójának neve is fel van tűntetve, ám ebben az esetben a kiállítás időpontja nem. A fedélen
Kovásznai György Sárga kompozíció című festménye látható. A hátsó táblán Kovásznai
György méltatását olvashatjuk, Rényi András művészettörténész, Hammer Ferenc
szociológus, György Péter esztéta és Mélyi József művészettörténész tollából.

A

gerincen a cím és a kiadó logója szerepel. A színes fotók miatt a belív ebben az esetben is
matt műnyomó. A borítóhoz 23 cm-es visszahajtott fül, valamint egy átlátszó műanyag
védőborító is tartozik, amelyen a fülszöveg, valamint a kiállítás címe van fehér színnel
megnyomva. A védőborító visszahajtott füle csak 13,5 cm. Maga a borító füle azért is
hosszabb, hogy megvédje az első fül alá, külön védőtokban beragasztott 4 CD-ből és 1
DVD-ből álló mellékletet. A fülszöveg tehát az átlátszó védőborító fülére lett nyomva, ami a
borító sötétkék színe mellet válik olvashatóvá. Különleges és igazán szép ez a megoldás,
ám ennek nyomdai ára jóval magasabb lehet egy átlagos kiadványénál. Az első fülön a
kiadvány megjelenésének apropójáról, valamint a megrendezésre kerülő kiállításról
olvashatunk, míg a hátsó fül a katalógus szerkesztője, a kiállítás kurátorának rövid
életrajza található. (Ábra 3.), (Ábra 4.), (Ábra 5.)
Címnegyed:
Mindkét kiadvány esetében a címnegyed a címoldal után, a 4. oldalon található. Előzék és
szennycímlap egyik kiadvány esetében sincs. A Zichy katalógus címnegyede tartalmazza
a szokásos információk mellett a kiállítás rendezésében közreműködő munkatársak nevét,
valamint köszönetnyilvánítást azoknak az intézményeknek és magánszemélyeknek, akik
műtárgyaikat a kiállításra kölcsönözték. A címoldalon a kiadó adatai nem szerepelnek, az
ISSN szám igen. A Kovásznai katalógus címoldalának szerkezete hasonló, ugyancsak
köszönetet mondanak mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak a kutatás sikeréhez,
valamint a katalógus, az animációs film és a kiállítás elkészítéséhez. Az Zichy
katalógussal ellentétben, a kiállítás adatai nem a borítóra, hanem a címoldalra kerültek,
emellett még a kiadó adatait, valamint az ISBN számot is megtaláljuk. (Ábra 6.), (Ábra 7.)
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Tartalomjegyzék:
A tartalomjegyzéket a Zichy katalógus esetében az 5. oldalon, közvetlenül a címnegyed
után találjuk, 1 oldalas terjedelemben. A Kovásznai katalógus 5. oldalán egy festményfotót
láthatunk, a tartalomjegyzék pedig a 6-7. oldalra került. Az első katalógus esetében a
tartalomjegyzék szerkezete és megjelenítése is egyszerű, míg a második esetében
különleges, egyedi megjelenítést választottak. (Ábra 8.), (Ábra 9.)
Főszöveg és járulékos részek:
A két katalógus felépítése hasonló, a beköszönő beszéd illetve előszó után, találjuk a
főszöveget. A Zichy katalógus beköszönő beszédét Berecky Lóránd a Magyar Nemzeti
Galéria főigazgatója írta, melyet Róka Enikő a kiállítás kurátorának tanulmánya követ. A
tanulmányok után közvetlenül jegyzeteket, majd az angol nyelvű rezümét olvashatjunk. A
főszöveget követi a Műtárgyjegyzék, a Bibliográfia, a Kiállítás jegyzéke, valamint a
Rövidítések jegyzéke. A kolofonoldalon a Magyar Nemzeti Galéria, valamint a kiállítás
támogatónak logóját találjuk. A Kovásznai katalógus Hegyi Lóránd előszavával indul,
melyet a kiállítás kurátora, Iványi-Bitter Brigitta bevezetője követ. Ebben az esetben nem
különálló tanulmányok sorát találjuk, hanem az életmű feldolgozásának az alapja az
időrendiség. A főszöveget követi a Függelék, Életrajz, Filmográfia, Bibliográfia –
Kovásznai György írásainak jegyzéke, Általalános bibliográfia. A Kovásznai-kutatásokhoz
felhasznált irodalomjegyzék, Dokumentumok a 3. 4. fejezethez és végül a Mutató. A
kolofonoldalon ebben az esetben is csak kevés információ, a kiadó és a kiadás éve
szerepel. (Ábra 10.), (Ábra 11), (Ábra 12.), (Ábra 13.), (Ábra 16.), (Ábra 17.), (Ábra 18.),
(Ábra 19.)
Tipográfia, tördelés, képszerkesztés:
A két kiadvány közül, ahogy már korábban említettük, a Zichy katalógus képviseli a
klasszikusabb tipográfiát. A borító letisztult, egyszerű. A főszövegben a tanulmányok címe
az oldal tetején, középre rendezve, nagyobb betűmérettel olvasható, alatta a szerző neve
kisebb betűmérettel. Minden oldalon több kép is szerepel, alattuk pedig a képaláírások
kurziválva. Pagina az oldal alján található, mellette minden páros oldalon az adott
tanulmány szerzője, a páratlan oldalon pedig a tanulmány címe látható, halványabban
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szedve. A tanulmányok végén található Jegyzetek apró betűvel szedve, jól elkülönülnek a
főszövegtől. A katalógus tördelése letisztult, a címek, képaláírások, jegyzetek, jól
elkülönülnek egymástól. A katalógus végén található Műtárgyjegyzék világos, átlátható,
minden szükséges adatot tartalmaz. A Kovásznai katalógus tördelése, tipográfiája eltér a
megszokottól. A főszövegben a tanulmányok címe balra rendezve, nagyobb betűmérettel
szedve olvasható. Felette, az oldal legtetején, ugyancsak balra rendezve a szerző nevét
találjuk. Minden fejezetcím felett élénk színnel a fejezet számát olvashatjuk a többinél jóval
nagyobb betűmérettel szedve. Képzőművészeti kiadván lévén, itt is hangsúlyosak a
képek. Méretük, elrendezésük is igen változó. A Zichy katalógussal ellentétben, itt több
nagyobb, egész oldalas képet is találunk. Minden kép alatt (egész oldalas képek esetében
az előző oldalon) képaláírást olvashatunk. Pagina az oldal tetején, a lap széléhez közel
található, alatta pedig, minden páratlan oldalon az adott fejezet címét olvashatjuk. A
Kovásznai katalógus mérete valamivel nagyobb, a betűtípus illetve betűméret miatt a
szövegek jobban olvashatók. (Ábra 11.), (Ábra 12.), (Ábra 14.), (Ábra 15.)
A könyvek tartalmi elemzése
A Zichy katalógus esetében a beköszönő beszédben a főigazgató a kiállítás apropójáról is
szól. Az ötvenéves fennállását ünneplő Magyar Nemzeti Galéria jubileumi tárlatainak
méltó befejezéseként került sor a kiállítás megrendezésére. A beköszönő beszédben is
szó esik a művész jelentőségéről, ám ennek bővebb kifejtésére a kiállítás kurátorának
tanulmányában kerül sor. Ez az átfogó tanulmány, a művész jelentőségét és pályájának
fontosabb állomásait, fejlődésének folyamatát taglalja. A katalógus koncepciója szerint, az
egyes, különböző szerzők tollából származó tanulmányok foglalják egységbe az
életművet. Az életrajz a tanulmányok sorában utolsó helye, közvetlenül a járulékos részek
előtt olvasható. Minden tanulmány természetesen önmagában is megállja a helyét és egyegy kiemelt témát jár körbe részletesebben.
A tartalom az alábbiak szerint alakul:
Beköszöntő; A „rajzoló fejedelem”; Egy romantikus allegória. Zichy Mihály főművének
inspiráló; „Un monstre de génie”. Zichy Mihály és Théophile Gautier; Az illusztálás démona
és a démon vonzó arca. Doré és Zichy; Zichy Mihály művészi pályája Oroszországban;
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II. Sándor vadászjelenetes kártyái; Életrajz; Műtárgyjegyzék; Bibliográfia; Rövidítések
jegyzéke.
A Kovásznai katalógusban, ettől eltérően az előszó és a bevezető után nem
különálló tanulmányokat olvashatunk, hanem az időrendiséget követve ismerhetjük meg a
művészi pályát. A művésztől és másoktól származó idézetek teszik színesebbé és
érdekesebbé a szöveget. Képzőművészeti album jellegét tekintve, mindkét kiadványt
rengeteg színes kép jellemzi. Koncentrálhatunk csak a képekre, használhatjuk egyes
festmények, grafikák beazonosítására, vagy akár az adott kiállítás megtekintése előtt,
vagy után gazdagíthatjuk ismereteinket.
A tartalom az alábbiak szerint alakul:
Előszó; Bevezető; A kezdetektől 1957-ig; A marxista és a modernista utópia találkozása
Kovásznai György művészetében; 1958–1970; A művészetelméleti, koncepcionális,
kérdések a hatvanas–hetvenes évek fordulóján, 1970–1979; 1980–1983: az életművet
összefoglaló, szintetizáló alkotások; Az életmű hatástörténete; befogadástörténete;
Függelék: Életrajz; Filmográfia; Bibliográfia – Kovásznai György írásainak jegyzéke;
Általános

bibliográfia.

A

Kovásznai

kutatásokhoz

felhasznált

irodalomjegyzék;

Dokumentumok a 3. 4. fejezethez; Mutató
Tapasztalatok, értékelés
Azért választottam ennek a két kiadványnak az összehasonlító elemzését, mert bár
mindkét kiadvány a Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő kiállítás kísérő
katalógusa, megjelenésükben, tipográfiájukban, szerkezetükben azonban teljességgel
eltérnek egymástól. A Kovásznai katalógus minden elemében a különlegesre, egyedire
törekszik (átlátszó, műanyag védőborító szöveggel megnyomva, harsány színek,
különleges betűtípus és tipográfia, egyedi formátum, DVD és CD melléklet), ezzel
ellentétben

a

Zichy

katalógus

a

maga

egyszerűségében,

letisztultságában,

szerkesztésében a klasszikus kiállítási katalógust képviseli. Fontos megjegyezni, hogy
ezzel tökéletes összhangban van/volt a két kiállításnak maga a rendezése is. A Kovásznai
kiállításban különleges megvilágítást, neon fényeket, fal színeket, elrendezést használtak
filmvetítéssel kiegészítve, míg a Zichy kiállítás rendezésekor is a klasszikusra törekedtek.
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Ábra 1. (Zichy – Fedél)

.
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Ábra 2. (Zichy – Hátsó borító)
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Ábra 3. (Kovásznai – Fedél)
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Ábra 4. (Kovásznai – Első, visszahajtott fül)
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Ábra 5. (Kovásznai – Hátsó borító)
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Ábra 6. (Zichy – Címnegyed)
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Ábra 7. (Kovásznai – Címnegyed)
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Ábra 8. (Zichy – Tartalomjegyzék)
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Ábra 9. (Kovásznai – Tartalomjegyzék)

16

Ábra 10. (Zichy – Fejezetcím)
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Ábra 11. (Zichy – Belső oldal 1.)
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Ábra 12. (Zichyi – Belső oldal 2.)
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Ábra 13. (Kovásznai – Fejezetcím)
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Ábra 14. (Kovásznai – Beleső oldal 1.)
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Ábra 15. (Kovásznai – Beleső oldal 2.)
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Ábra 16. (Zichy – Műtárgyjegyzék 1.)
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Ábra 17. (Zichy – Műtárgyjegyzék 2.)
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Ábra 18. (Kovásznai – Életrajz)
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Ábra 19. (Kovásznai – Bibliográfia)
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