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Bevezető 

Mindenképpen művészeti témájú művet szerettem volna az elemzés tárgyául választani.  

Könyvesbolti múltam során rengeteg, szebbnél szebb album megfordult a kezemben. Egyediek, 

ízlésesek, szívesen forgatja őket az ember, és nem mellesleg gazdagon illusztráltak. Közülük 

egynek sikerült boldog tulajdonosává válnom, ez pedig a Mérték Kiadó gondozásában megjelent 

Nagy művészek élete sorozat Klimtről szóló darabja.  A kötet negyedik a sorban, Gauguin, 

Leonardo, Monet után jelent meg, és Giotto, Brueghel követte.  

Habár művészekről szóló sorozatról van szó, nem albumformátumúak a kiadványok. Inkább egy 

kisebb alakú, szemet gyönyörködtető képekkel hódító könyv, amely méretének megfelelően kis 

helyen is elfér, akár utazáshoz is könnyen magunkkal vihetjük. 
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Borító és fülszöveg 

Első fedél 

Puha kötésű borítóval ellátott kötet, az első fedelet Klimt egyik, talán legismertebb alkotásának, 

A csóknak részlete fedi. A kép túlfut a borítón, át a gerincen, egészen a hátsó fedél negyedéig.  

A festmény alapján következtethetünk a könyv tartalmára, hangulatára, a festő stílusára, mint 

sok más művészeti témájú kötetnél. Borítóját és felépítését tekintve a sorozat tagjai 

természetesen egy sémára épültek. Ami megkülönbözteti őket a fedélen található művön kívül, 

az a különböző kiegészítő szín használata, például esetünkben, a sorozatcímben, behajló fülön és 

hátsó borítón visszatérő piros.  

 

A borítón áttetsző fehér sávon elhelyezve található a sorozat címe piros színnel, verzállal szedve, 

90°-kal elfordítva, a borító bal szélének vonalát követve, piros aláhúzással. A sorozatcímbe, két 

kifejezés közé, immáron vízszintesen ékelték be balra rendezve magát a kötetcímet. Ez Aharoni 

betűtípussal, fehér színnel szedett, nyújtott. A felirat nagysága körülbelül 40 pont. 

Hátsó fedél, behajló fül, és fülszöveg 

A hátsó fedélen fülszöveg található, melyet egy Klimt-idézettel vezetnek be, és egy rövid, 

általános jellemzéssel folytatnak a korról, Klimt munkásságáról. Esik pár szó a sorozat céljáról, 

továbbá megemlítik az eddig megjelent és az előkészületben levő három-három kötetet. 

Megjegyezném, hogy itt Brueghel és Dalí neve is hibásan szerepel (*Bruegel, *Dali). Nem vet jó 

fényt a kiadványra, ha már annak kinyitása előtt hibába botlunk. A fedelet ISBN-t is magába 

foglaló vonalkód zárja. 

A kötetet behajló füllel látták el, a megosztott fülszöveg első része tölti ki ezt a helyet. Piros 

alapon fehér betűtípussal szedve a festő életéről olvashatunk. Mind a behajló fülön, mind a hátsó 

fedélen található szöveg tördelése mellőzi az elválasztásokat és a sorkizárást. Ezáltal 

elkapkodottnak, egyenetlennek tartom.  
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Gerinc 

Az első fedelet beborító festmény a gerincet is fedi. Alulról fölfelé tart a szöveg, felülre került 

fekete betűszínnel a kötetcím, verzállal szedve a sorozatcím, alul pedig a kiadó logója fehér 

színnel. 

Technikai kellékek 

Oldalszámozás, élőfej 

A könyv paginázása a 8. oldallal indul, arab számokkal, élőfejben elhelyezve. Alatta finom, két 

színben (vörös és fekete) játszó lénia fut. Páros oldalakon az oldalszámot részcímek, páratlan 

oldalakon fejezetcímek is kísérik. Címnegyed, teljes oldalas illusztrációk, fő részek címét 

tartalmazó oldalak, és a főszöveg utáni járulékos részek kezdő oldalain sincs élőfej. 

Címnegyed 

Szennycímoldal  

Az oldal közepén hosszában piros vonal fut végig, hasonlatosan a borítóhoz. Erre került rá 

szintén elforgatva a sorozatcím, feketén, verzállal szedve, s közbeékelve, középre rendezve, 

azonos színnel a kötetcím.   

Sorozatcímoldal 

Itt egész oldalas részlet található Klimt Vízi kígyók 

című festményéből. Az oldal adatokat nem tartalmaz.  

Címoldal 

A koncepció ugyanaz, amit már a szennycímoldalon 

láthattunk. Itt azonban már nem tüntetik fel a sorozat címét, helyette először jelenik meg a 

szerző neve. Jelen esetben is indokolatlanul kis méretben, a kenyérszövegnél épphogy nagyobb, 

körülbelül 13 pont nagyságban, a címmel megegyező Aharoni betűtípussal. A kötetcímen és 

szerző nevén kívül, a tükör alján helyezték el a Mérték Kiadó logóját.  

Copyright oldal 

A tükör tetején, balra rendezve első információként a második oldalon felhasznált illusztráció 

adatait láthatjuk: kép címe, dátum, múzeum neve. Ezután az eredeti kiadás adatai (szerző, kiadó, 

kiadás éve és helye, szerzői jogok tulajdonosa), a magyar fordító neve, fordítás éve. Ezt követően 

a jogokra vonatkozó információk megerősítéseként rövid szöveget olvashatunk. A tükör alsó 
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felén a kiadó neve, kiadás helye és éve található, ezután felelős kiadó, irodalmi vezető, nyomdai 

előkészítés, nyomda szerepel.  Majd a kizárólag terjesztő, címmel, két honlapcímmel kiegészítve. 

Legvégül pedig a könyv ISBN száma. A kötet nem tartalmaz külön kolofonoldalt. Az itteni 

adatokat is a copyright oldal tartalmazza. 

Tartalomjegyzék 

A címnegyed után, a könyv ötödik oldalán kapott helyet a 

rövid tartalomjegyzék. Minden egyes cím fel van tüntetve itt, a 

fő részek és a fejezetcímek is. Négy fő részre tagolódik a mű, a 

tartalomjegyzékben ezek, és a jelölt járulékos részek vastagon 

szedettek. A fő részek alatt három-öt belső címet soroltak fel, 

ezeket 0.5 cm behúzással látták el. Oldalszám csak a fő címek 

mellett található. Az egyes fejezetek címe számmal nincs 

megkülönböztetve, mellettük azonban egy-egy, Klimt életét 

meghatározó, tartalomnak megfelelő időszak kezdő és záró 

évszáma tűnik fel. Az évszámokat, oldalszámot, és címeket két-

három betűhely választja el egymástól, pontsort nem 

alkalmaznak. 

Mivel a tartalomjegyzék nem hosszú, így könnyen alkalmazható az, a talán angolszász hatású 

gyakorlat, hogy az oldalszámok megelőzik a címeket. Ettől a tartalomjegyzék egyedivé, 

esztétikussá válik.  

Főszöveg 

Belső címek 

Amint a tartalomjegyzék során már említettem, négy fő részre oszlik a tartalom. Ezeket 

rendszerint egy-egy, a teljes páros oldalt kitöltő festmény-illusztráció előzi meg. A páratlan 

oldalon részcím, nagyméretű betűkkel, előtte pedig a korszakot jelző évszám látható. Ezt pár 

centiméter szünet követi, majd a kenyérszöveg kezdődik két hasábba rendezve. Az első hasáb 

elején verzállal szedve, körülbelül 15 pontos méretben a fejezetcím található. Ez az oldal nem 

tartalmaz paginát.  
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Kenyérszöveg 

Igényesen tördelt, többnyire két hasábban rendezve fut, de néhol egyre korlátozódik számuk, itt 

képek töltik ki a helyet. A margó nem széles, mindössze 13 mm. Betűmérete kicsi, 11-12 pont. 

Illusztrációk, képaláírások 

Tekintve, hogy egy festőt bemutató kötetről van szó, elvárhatjuk az illusztrációk terjedelmes 

jelenlétét. Nem lehet panasz rá, kielégítő mennyiségű festmény és vázlat bemutatásra kerül, de 

egyéb képeket is találunk, például az életrajzban szereplő alakokról, épületekről, mintegy 

szemléltetésképp. Méretüket tekintve változóak, a kenyérszövegbe beékelt pár centiméterestől 

egészen a teljes oldalpárt elfoglalóig terjednek. Elhelyezkedésük elsőre esztétikusnak és 

rendezettnek tűnik, de jobban megvizsgálva észrevehetünk elcsúszásokat, kicsúszásokat.  

Klimt szülőháza, Bécs 

A folyószöveg, illusztrációk és képaláírások egysége 

mintha néhol megbomlott volna, így aszimmetria 

figyelhető meg. Legtöbb esetben a képektől balra, 

illetve azok alatt találhatóak a képaláírások. Egész 

oldalas illusztrációk esetében jellemzően az előző 

oldalra került az információ. Ezek vastagon szedve 

tartalmazzák a kép címét, alatta a dátumot, esetleg a 

múzeum nevét, várost, ritkán méretet, vagy típust 
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(„olaj, arany platina vászonra”), és egyéb kiegészítő adatot („megsemmisült”). Amennyiben nem 

Klimt saját alkotásáról van szó, természetesen a művész nevét is közlik.  

Egy hiányosságot megemlítenék itt: a képaláírások számozás nélküliek. Így a több képet 

tartalmazó oldalak esetében talán nem elég egyértelmű, melyikhez tartoznak. Lehetőségeikhez 

mérten ugyan próbálták úgy elhelyezni az adatokat, hogy világos legyen, úgy gondolom azonban, 

ez mégiscsak hiányolható. 

Szöveges keretek 

Az illusztrációkon kívül szöveges keretek is megjelennek a kötetben. Általában egy oldalt 

foglalnak el, tartalmukat tekintve kiegészítő információkat tartalmaznak: művészeti irányzatok 

rövid bemutatását vagy Klimt egy-egy korszakát, témáját emelik ki, úgymint Klimt és 

Olaszország; Klimt és az iparművészet; Klimt modelljei, társnői, szerelmei.  

         

Ezek a részek egy világos háttérszínnel különülnek el, emellett más betűtípus jellemzi őket. 

Címei verzállal szedettek. A keretek is tartalmaznak képeket, ezek rendre túlfutnak a keret 

szélén, ettől diszharmonikussá válik az összkép. A diszharmóniához hozzájárul itt is –

fülszöveghez hasonlóan – a sorkizárás, illetve az elválasztások hiánya. Összesen tizenegy ilyen 

keretet tartalmaz a kötet. 
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Főszöveget követő járulékos részek 

Időrendi áttekintés 

Három oldalas kronológia követi a főszöveget. Ez áttekinthető, kifejezetten esztétikus, két 

hasábba rendezett. A két hasábot egy szürke sáv választja el, ezen sorakoznak feketén, vastagon 

szedve az évszámok 1862-től 1918-ig. Az adott évszámhoz tartozó életrajzi és munkássággal 

kapcsolatos események a jobb hasábban, az egyéb, befolyásoló, korszakra jellemző történések a 

bal hasábban követik az évszámok vonalát. 

Név- és tárgymutató 

Oszlopos név-és tárgymutató egészíti ki a kötetet, ezt a 157—158. oldalon találjuk. Itt szerepel 

személyek neve, festmények címe. A képekhez tartozó oldalszámok vastagon szedettek. Más 

címszavakra való utalás nem jellemzi a mutatót. 

Ajánlott irodalom 

Irodalomjegyzék helyett ajánlott irodalmat találunk a mű utolsó páratlan oldalán, a 159.-en. 

Klimtről szóló magyar nyelvű irodalmat és általános művészettörténeti írásokat sorolnak itt fel.  

Képek forrásjegyzéke 

Szintén a 159. oldalon, a tükör alján kapott helyet pár sor, ahol a képek forrását jelölik. Mivel az 

illusztrációkat egyébként a főszövegben ellátták a kellő információkkal, itt pár galériát sorolnak 

fel, képeket tartalmazó oldalszámmal. Továbbá szerepel egy megjegyzés, miszerint magángyűjtő 

tulajdonosoknál nincs forrás feltüntetve. 
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Összefoglaló 

Első ránézésre egy kellemes kinézetű, a tartalmat illusztrációkra építő művészeti monográfiát 

tartunk a kezünkben.  Amint viszont kicsit tüzetesebben megvizsgáljuk a formát, észrevehetünk 

hiányosságokat, esztétikai hibákat. Jó minőségű, műnyomó papírra nyomott kiadványról van szó, 

a képek minősége is kifogástalan, tartalmaz valóban igényes részeket, de sajnos így sem tudják 

elfeledtetni velünk a tördelés szétszórtságát. Habár tartalmi vizsgálatot nem hajtottam végre, 

megeshet – az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve – hogy ott is hasonló a helyzet.  

Úgy gondolom tehát, hogy több idő ráfordítása az ellenőrzésre, átnézésre javára vált volna a 

kiadványnak, mielőtt kiadásra bocsátják. 

 

 

Adele Bloch-Bauer képmása I. (1907) 

 


