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Kamaszkorom óta gyűjtök lakberendezési könyveket. A közel százötven, különböző nyelvű,
rendszerezési elvű és korú könyvet tartalmazó gyűjteményből választottam két könyvet dolgozatom tárgyául.

A könyvek adatai
A mű címe: Kert, ház, napfény
Szerző: Nádai Pál
Kiadó: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest
Kiadási év: 1932
Kötés típusa: félvászon, a táblákat festett alufóliával borította a kiadó
Oldalszám: 112 oldal
Formátum: 23,4 cm x 30,0 cm
Fogyasztói ár: 3 600–11 900 Ft (ma már csak antkikváriumokban kapható a könyv)
A mű címe: A lakberendezés kézikönyve. Célszerűség, kényelem, elegancia
Szerző: Terence Conran
Fordítás alapjául szolgáló kiadvány: Terence Conran´s New House Book, Conran Octopus
Limited, 1991
Fordító: Nyikos Lajos és Silberer Vera
Kiadó: Park Könyvkiadó
Kiadási év: 2003
Kötés típusa: cérnafűzött és ragasztott
Oldalszám: 352 oldal
Formátum: egyedi formátum: 24,0 cm x 28,3 cm
Fogyasztói ár: 9 800 Ft

Borító és gerinc
Nádai Pál lakberendező könyve ezüst fóliázott borítójának (1. ábra) központi eleme egy piros mezőből ezüsttel kihasított modern kockaház, melyet kertként öleli körül a két vékony zöld
vonal között a dekoratív verzál talpas antikva betűkkel szedett cím: a szerző neve legfelül balróljobbra olvasható, majd a cím a jobb felső sarokból indul, a ma már nem használt, dekoratív betűtípus 90°-al elfordulnak, a vízszintes vonalon ismét balról jobbra olvasandó a szöveg, majd pedig
a kötési oldalon alulról felfelé). A cím szavait piros csillagok választják el egymástól. A könyv
gerince barna vászon, vákát. A hátsó borító jobb alsó sarkában egy vörös folton a Királyi Magyar
Egyetemi Nyomda pecsétje látható. A borítót fekete színű előzék rögzíti a könyvtesthez.

Terence Conran könyvének már a borítója (2. ábra) jól illusztrálja a lakberendezésről kiadott
könyvek terén 1932-től napjainkig végbement változásokat. A fóliázott, keménytáblás borítót
erős vizuális hatások jellemzik. A borító felületét 4 háttérszín segítségével (sárga, szürke, kék,
okkersárga) negyedekre szabdalták, a szerző nevét balra igazítva, kék színű, kis kapitális, nagy
méretű – majd az egész borító szélességét kitöltő –, talpas antikva betűkkel helyezték el könyv
felső éléhez közel. A könyv címét kétféle kék színnel nyomtatva, kurrens antikva betűkkel, a
vízszintes felezővonal körül helyezték el, szintén a borító teljes szélességét kitöltve, a kezdő ’A’
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betűt mintegy iniciáléként kiemelve. Zavaró, hogy a középső sor betűszemei nem pontosan illeszkednek a felezővonalhoz, hanem kissé fölé csúsznak; és hogy a le- és felfelé futó betűszárak
aránytalanul nyújtottak, mely által a szöveg vizuálisan egymásba kapaszkodik (önmagában szép
ötlet, ezen a borítón azonban már sok). A könyv alcíme kisméretű, kurzív, kurrens antikva betűkkel, a bal alsó negyedben, a borító függőleges szimmetria tengelyére igazítottan, háromsoros
tördelésű (egy szó/sor). Ugyanebben a negyedben jelenik meg a kiadó neve egy negyedik típusú,
viszonylag kis méretű, kiskapitális, antikva betűtípussal, fekete színben. A különböző betűtípusok
nem harmonizálnak egymással. A szövegek által szabadon hagyott felületeket hat darab 4 cm x 4
cm-es, lakásbelsőkről és lakberendezési tárgyakról készült, véleltlenszerűen elhelyezett színes
kép szabdalja. A vizuális effektek halmozott használata miatt a borító összhatása zavaros. A borítót halvány kék színű előzéklap rögzíti a könyv testéhez.
A gerinc nyugodtabb megjelenésű. A kék és sárga színnel két részre osztott gerinc lábán található
a Park Kiadó zöld és fekete színű logója (4. ábra), felette alulró-felfelé futóan a szerző neve és a
könyv címe. A kétféle betű típusa megegyezik a címlapon megismert betűtípusokéval. Hiába szerepel a gerincen csak két betűtípus, az eltérő méretek itt is felrúgják a harmóniát.
A hátsó borító szintén két részre osztott (szürke-sárga), melyet a szövegtagolás ügyesen követ. A
felső részben található a könyv rövid ismertetője betűtípusa és mérete megegyezik a borítón található alcím betűtípusával és méretével, az alsó részben pedig egy reklám mondat (betűtípus, és
méret mint előbb) olvasható: „A lakberendezés kézikönyve 1. 2. most egy kötetben”, a kiadónak
a szerzőtől korábban megjelentetett könyveinek listája talpnélküli, lineáris verzál antikva betűkkel, ugyanezzel a betűtípussal, de annak kurrens változatával: a kiadó honlapjának. A hátsó borító
alján, egy sorba tördelve található: bal oldalon a vonalkód, középen a kiadó két színnyomású logója és jobb oldalt a könyv ára.
A borító színessége, stíluskavalkádja gyanút ébreszthet az olvasóban a könyv tartalmát illetően:
lehet, hogy minden tudnivalót okosan számba vesz majd a kézikönyv, de vajon segít-e az eligazodásban és a harmónia megtalálásában? Az étlapokat idéző betűtípus túlzott használata és rossz
kombinációja a többi betűtípussal, a vizuális ötletek túlburjánzása mást sejtet.

Címnegyed és kolofon
A kert, ház, napfény című könyv szennycímoldalának jobb felső sarkában a Magyar Könyvbarátok néven szervezett előfizetési akció emblémája (3. ábra) található. A sorozatcímoldal vákát.

A címodalon a borító tördelése ismétlődik meg, ám piros szín nélkül. A középen található épület
most fekete-fehér rajzként jelenik meg, a címet tagoló csillagok zöld színűek. A zöld és fekete
színek már előre jelzik a könyv főszövegének színvilágát, sőt a cím körül futó keret kijelöli a
főszöveg oldalainak szövegmezőit. A copyrightoldal közepén kettős, zöld keretben (5,3 cm x 5,7
cm) egy idézet olvasható: „Szakadatlanul sző, fon a selyemhernyó, hogy azután a fonadék közepén meghaljon. De tudjuk jól, hogy nem hiába font. (Egy régi keleti szőnyeg felirata)”
Az utolsó páros oldalon találjuk a könyv kolofonját. A szöveg a kiadó pecsétnyoma alatt, a lap
alján két sorba rendezett, tartalmazza a kiadó címét, telefonszámát, és a felelős vezető nevét.
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A lakberendezés kézikönyvének szennycímlapján csak a könyv címe található, a borítón szereplő iniciálés, háromsoros elrendezésben, a lap felső felének közepére rendezve. A betű típusa, és a
betűk színei megegyeznek a címlapon használt betűkével, csak a méretük kisebb. A sorozatcímoldalon nem szöveges információ található, hanem egy majdnem az egész szedéstükröt kitöltő
színes fénykép egy nappaliról.
A címoldalon a borítón már megismert színű és típusú betűkkel jelenik meg a könyv szerzőjének
a neve; a könyv címe – három sorba tördelve, iniciálészerű ’A’ betűvel, egymásba kapaszkodó
sorokkal; alcíme – itt most egy sorba szedve; és a lap alján balra szedve a kiadó neve. A szedéstükrön belül a szerző neve középre rendezett, a cím, és az alcím pedig balra. A szerző nevének
betűmérete a címlapéval megegyező, a címé kisebb, az alcímé nagyobb.
A copyright oldalon újabb betűtípusok jelennek meg, ezek már a főszöveg talpnélküli antikva
betűtípusai, de azoknál természetesen kisebb méretűek. Itt minden szöveg középre rendezett. Az
oldal felső felében található a munkatársak felsorolása, fejezetenkénti tagolásban. A lap alján
találjuk a fordításra vonatkozó információkat (a fordítók neve nagyobb méretű betűkkel és sorközökkel kiemelt), a kiadástörténeti információt, alatta a szerzői jogok felsorolását és a kolofont. A
könyv ISBN száma nincsen feltüntetve.

Tartalomjegyzék
„A tartalomjegyzéknek a magyar könyvkiadási hagyományban nincs szigorúan rögzített helye... Az a gyakorlat alakult ki, hogy a tudományos művekben általában a könyv elejére, míg
szépirodalmi művekben a könyv végére kerül” – írja Gyurgyák János a Szerkesztők és szerzők
kézikönyvében. Az általam elemzett két kötetnél a tartalomjegyzék a főszöveget megelőzi. Bár
ezek a könyvek nem szigorúan vett tudományos könyvek, az előre hozott tartalomjegyzékek
praktikusak, mert azonnal feltárják a könyvek szerkezetét s ezzel megkönnyítik az olvasó tájékozódását, aki többnyire egyes infomációékért lapozza fel a könyvet, és nem a regényszerű, folyamatos olvasásáért.
A kert, ház, napfény címü könyvben a tartalomjegyzék (Tartalommutató – verzál, talpnélküli
antikva betűk, sorkizárt cím, két oldalon pont díszítésssel) két oldal terjedelmű, világosan áttekinthető. Három címfokozatú, amit tipográfiai eszközökkel jelöltek: a részcímek nagyobb betűfokozattal szedettek és középre rendezettek, két sornyi távolságra tőlük a fejezetcímek két hasábba
szedettek, az oldalszámok kipontozott sorok végén szerepelnek. Az alfejezetek még kisebb betűfokozattal szedett címei 4-5 betűnyi távolsággal beljebb szedettek. A különböző címfokozatok
kurzív kurrens betűkkel szedettek.
A pagina már itt megjelenik a könyvben, a számok a bekeretezett szövegmező alatt, a vágási oldalon, zöld karikában jelennek meg a szöveg betűméreténél nagyobb méretben.

A lakberendezés kézikönyvében a tartalomjegyzék (Tartalom – lap tetején balra rendezett verzál talpas antikva betűk) egy oldal terjedelmű, három hasábba szedett. A címfokozatok megkülönböztetését nem segíti beljebb húzás, minden oszlop egységesen balra rendezett. A részcímek
(talpnélküli verzál antikva betűk) vonalak között futnak, a szöveget a lapszám egy leütésnyire
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követi. A félkövér kurrens talpnélküli betűkkel szedett fejezetcímek szorosan maguk alá gyűjtik a
kurrens talpnélküli betűkkel szedett alfejezetcímeket. A fejezetek egymástól történő elkülönítését
megnövelt sortávolság segíti. Az oldalszámok itt is egy leütés távolsággal követik a címeket. Az
oldalszámok tapadása, a kisméretű betűk, a keskeny sorközök és a háromhasábos tördelés miatt a
tartalomjegyzék nem látható át könnyen. Ezen az oldalon nincs pagina, akárcsak az ezt követő
Útmutató a könyv forgatásához című fejezet lapjain sem, amely a tartalomjegyzék kiegészítése,
hiszen átfogóan ismerteti az egyes részek felépítését. Az útmutató egy oldalpár terjedelmű, annak
ellenére, hogy az itt található szöveg kevesebb mint fél oldalt tölt meg: a 7. oldalon egy oszlopba
tördelt szöveget a 6. oldalt és a 7. oldal másik felét teljesen kitöltő kép egészít ki.
A tartalomjegyzékekből azonnal kiderül, hogy a könyveken beül tárgyalt témakörök hasonlóak,
azok tárgyalási sorrendje, illetve a könyvön belüli hangsúlya eltérő (1. táblázat).
Nádai Pál:
Kert, ház, napfény
Tartalommutató (2 oldal) *
A mai ember lakása
A lakás mint üzem
Szolgáink a bútorok
Hasznos és kellemes tárgyak
Életünk a természetben

oldal

7–31
32–55
56–77
78–87
88–112

%

4,6
20,5
18,7
8
21,4

Terence Conran:
A lakberendezés kézikönyve
Tartalom (1 oldal)

oldal

%

Útmutató a könyv forgatásához
Az egyszerűség eleganciája
1. rész: Otthonteremtés
2. rész: Az otthon díszítése
3. rész: Szobáról szobára
4. rész: Amit a házról tudni kell
Köszönetnyilvánítás
Tárgymutató

8
10–-39
42–110
114–189
192–323
326–347
348–349
350–352

2,0
8,2
19,3
21,1
37,2
5,9
0,5
0,8

1. táblázat: A tárgyalt lakberendezési könyvek tartalomjegyzékei,
az egyes részek terjedelmének százalékos megoszlásával
* A táblázatban nem szerepel A szerző utószava, mert nem szerepel a tartalomjegyzékben sem, és nem is számozott oldalon található.

Főszöveg
A kert, ház, napfény című könyv szövege öt részre tagolódik. Az új részek mindig új oldalon
kezdődnek, de nem mindig páratlan oldalon. A részcímek a szedéstükör tetején, sorkizártan, dekoratív verzál talpas antikva betűkkel szedettek, két oldalon pontdíszítéssel, két hasábos elrendezésben. A fejezetcímek mindig jobb hasábszélre igazítottak (a részcímekből már ismert betűtípus
kurrens betűivel szedve). A címrendszer összes fokozata iniciáléval kezdődik. Az alfejezetek
címei (vékony, kurrens, talpas antikva betűtípus) mindig a hasáb bal oldalára rendezettek. Az
alfejezeteken belül a szöveg helyenként további címnélküli szakaszokra tagolódik, ezeket hasáb
közepére rendezett csillagok választják el egymástól. A szöveg keskeny bodoni szerű betűtípusa
nehezen olvasható betűtípus. A bekezdések első vagy maximum három szava mindig, a részcímekből ismert betűtípus verzál félkövér változatával szedett. (7. ábra)
A szövegben gyakran találunk illusztrációkat: vonalas homlokzati rajzokat, szobabelsőket ábrázoló rajzokat, alaprajzokat vagy ergonómiai illusztrációkat (12. ábra). A fekete-fehér fotók műnyomópapíron, esetenként fél ív terjedelemben lettek a könyvbe beillesztve, mert a könyv erős pamuttartalmú papírja nem teszi lehetővé a fényképek jó minőségű nyomtatását. Az illusztrációk
többségét aláírás kíséri (verzál talpas antikva betűk): pontok közé zárt, rövid, szabatos megfogalmazás arról, hogy mit látunk a képen. Ezt egészíti ki egy rövid, szubjektív elemzés. Például:
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„Az úgynevezett »Etage fűtés« • Rendszerével egész emeletsorokat lehet egyetlen folytonégővel
fűteni. Nationale Radiator Gesellschaft.” (39. o.) Ha ismert a ház, vagy a bútor tervezője, akkor
ez is megjelenik a kép mellett. A kiegészítések szövegei nincsenek egységesítve: „Tervezte: Vieti
Luigi.” (19. o.) vagy „Ligeti Pál és Molnár Farkas tervezte.” (19. o.), vagy csak a tervező neve
jelenik meg: „Jan Vanek (Brünn)” (71. o.). A képaláírások helyzete a kép méretétől, illetve az
adott oldalon található többi kép méretétől és helyzetétől függően változik, elhelyezkedhet a kép
mellett lent vagy fent, de akár két kép között is. Az egységesítésre törekvés jól megfigyelhető. Ha
kétféle információ van egy képről, akkor az egyik információ a kép mellett fent, a másik a kép
mellett lent található (10. ábra). Háromféle információ esetében két információ van fent, és egy
lent (Például a 43. oldalon: a kép mellet, jobbra fent az áll, hogy „Dolgozó az ablak mellet. • Tervezte: Hermkes.” A képtől jobbra, lent pedig, hogy „Padozatbevonás: Deutsche
Linoleumwerke.”). A képaláírások minden összetartozó információját pont zárja. A könyvben
találhatók olyan magyarázó és műszaki ábrák is, amelyeknek a képaláírását nem a tördelő szedte,
hanem kézzel készültek és az ábra szerves részét képezik. (9. ábra)
A könyv olvasásakor meg-megakad a szemünk, mivel a szövegben szereplő felkiáltójelek, kérdőjelek és kettőspontok spáciummal követik a szavakat. Az idézőjelek is furcsák: a mai „A” jelölés
helyett „A“. Máshol a helyesírási ismereteink miatt torpanunk meg; a furcsának tűnő hosszú és
rövid magánhangzóhasználatok, a maitól eltérő egybe- illetve különírási szabályok, és az
idegenhangzású mássalhangzó-kettőzések okozta eltérő szóképek miatt: szimbolum, programm,
laboratorium, parföm, raffinált, belső építész stb. A könyv szövegében a kiemelt részek ritkított
szedésűek.
A lakberendezés kézikönyvében a bevezetés – Az egyszerűség eleganciája – és a fejezetek
szennycímlappárjának a tördelése hasonlít az útmutató tördeléséhez, csak ezeken az oldalpárokon
a szöveg helyett egy 6,2 cm x 6,2 cm-es középre rendezett színes kép található, illetve a lap alján
a nagy képhez tartozó szöveg (képaláírás: kurzív kurrens talpas antikva betűk). A bevezetés tördelése eltér a könyv fejezeteinek tördelésétől, a fele tükör szélességű szöveg középre rendezetten
fut, s ezt időről-időre különböző méretű színes képek szakítják meg, illetve itt-ott a szöveg mellett is megjelennek különböző nagyságú illusztrációk. A jó minőségű, ízléses és ötletadó képek
aláírásának (kurzív, kurrens talpnélküli antikva betűtípus) helye változó (akadnak olyan illusztrációk is amelyeknek nincs felirata), az egész könyvet átlapozva kissé koncepciótlannak tűnő: hol a
vizualitás, hol a praktikum irányítja az aláírások elhelyezését. Igaz, a szerző nehéz feladat elé
állította a könyv töredelőjét, hiszen rengeteg fénykép található ebben a kézikönyvben, melyek
ráadásul változó méretűek. A magyar fordítás esetében előfordul, hogy a kép elcsúszik a főszöveghez képest, s így nem tudja azt megfelelően alátámasztani (pl. 10. o.). A belső szennycímlapokon található illusztrációk aláírásainak betűtípusa eltér a fejezeteken belüli feliratok betűtípusától, ezek kurzív kurrens talpas antikva betűk. Vannak olyan oldalak, ahol egyáltalán nincs szöveg,
csak sok-sok kép. Ezekben az esetekben a képek a bal alsó sarkuk mellett aprócska számokkal
jelöltek, és a hozzájuk tartozó feliratok csoportosan kerültek elhelyezésre a szöveg-kép arányok
által kijelölt helyekre (pl. 255. o.). Magyar szemnek szokatlan, hogy a sorszámokat sem a kép
mellet, sem a szövegben nem követi írásjel (pont, vagy fél zárójel). A képaláírások szövege mindig ponttal záródik (11. ábra.).
A szöveget nemcsak színes fényképek egészítik ki, hanem hasznos kérdőívek (halvány sárga háttérrel), amik az egyes átalakítási tevékenységek előtt segítenek a teendők alapos áttekintésében
(pl. 288. o.), néhány ergonómiai ábra (pl. 108. o. – 13. ábra), egy-két összefoglaló táblázat (halvány kék háttérrel, pl. 329. o.), pár fekete-fehér vonalas ábra a fontosabb műszaki részletekről (pl.
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334. o) és néhány perspektivikus röntgenrajz a különböző rendszerek (pl. vízvezeték-hálózat,
338. o.) áttekintéséről.

A könyv négy fejezetében a szöveg tördelése három illetve négy hasábos (kurrens, talpnélküli
antikva betűk), a fejezet- és alfejezetcímek elhelyezése élőfejszerű (félkövér verzál illetve kurrens
talpas antikva betűk – 8. ábra), de nem ismétlődik meg a fejezet összes lappárján. Ez nagyon
praktikus, mert a könyv lapozásakor könnyen rátalálunk az általunk keresett információt tartalmazó nagyobb szövegegységekre. A szakaszcímek félkövér kurrens talpas antikva betűkkel szedettek, a bekezdéses címek a rendelkezésre álló hely függvényében vagy külön sorba kiemeltek,
vagy a bekezdés első kiemelt szavaként jelennek meg. Mindkét esetben megegyezik a betűtípusuk a szöveg kurrens talpnélküli antikva betűtípusával és méretével, de annak félkövér változata.
(8. ábra) A könyvben folyamatosan használt két betűcsalád együttes megjelenése nem harmonikus, s ezáltal rontanak a képek és szövegek sugallta elegancián.
Nádai Pál a kor legnagyobb hatású magyar iparművészet-kritikusaként a Huszadik Század1 köréhez tartozott. Könyvét lapozgatva az az érzésünk, hogy egy új stílusirányzat egyik első program- és tankönyvét tartjuk a kezünkben. Lakásunk ki- vagy átalakítása csak akkor sikerülhet jól,
ha a könyvet az elejétől a végéig elolvassuk, és minden betűjét szó szerint betartjuk. Dobjunk el
mindent amik közt eddig éltünk! Mindent ami régi, cseréljünk le dísztelen és praktikus újra, vagy
ha valamit mégis megtartanánk, azt alakítsuk át az új ideáloknak megfelelően! Ellenszenves felfogás. De érdemes úrrá lenni viszolygásunkon, mert csodálatos és időtálló megfigyelések
bukkanak elő a propaganda-mondatok közül: „Jó alaprajz a lakó boldogságának első feltétele...
Az alaprajzban mindennek érvényre kell jutnia, ami a lakónak fontos. Egészség, napfény, világítás, fűtés, meleggel való gazdálkodás. A gyermekek nevelésésének, közelségének, a férj s feleség
hivatásának, a főzésnek, a tisztálkodásnak, a cselédség munkájának, a közérzés zavartalanságának, mindennek a kívánalmait megoldja a jó alaprajz.” A konstruktivizmus jellemezte ízlésforma
melletti érvelések bútortörténeti érdekességekkel tarkítottak: „ A jó Dagobert király, akinek éppen ezer évvel ezelőtt készült karosszéke körülbelül az első megmaradt ülőbútor-emléke a világnak, még nem áhítozott kényelemre.”
„A modern építészek nagyon gyakran elfelejtenek valamit, amit a mediterrán mesterek mindig is
tudtak: olyan anyagokat kell használni, amelyeknek jót tesz az öregedés, hogy az épületek jobb
minőségűvé váljanak az idők folyamán. Tapasztalatból tudjuk, hogy a patina kedvező benyomást
kelt... Ám a házak élnek, és még a legvalószínűtlenebb modern anyagok is javulnak az öregedés
során. Ma már nagy becsben tartjuk a régi műanyag tárgyakat, régi autókat, még a rozsda is lehet
szép. Egyáltalán nem akarom lebecsülni a modern építészetet: a mai design kitűnő eredményi
közül sok mindent az 1920-as, 30-as évek nagy építészeinek köszönhetünk. Azok a szabályok,
amelyeket az anyagra, a forma és funkció kapcsolatára állítottak fel, ma is érvényesek, és hasznos
útmutatóul szolgálnak.” – írja Terence Conran a Lakberendezés kézikönyve előszavában. Majd
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G. FODOR GÁBOR: A Huszadik Század körének viszonya a liberalizmushoz (1900-1906). A probléma körülhatárolása, in
Nagyzási hóbort vagy politikai program?, http://www.c3.hu/scripta/szazadveg/20/fodor.htm: „Ezerkilencszáz januárjában jelent
meg a Huszadik Század elsô száma, Jászi Oszkárnak és barátainak a modern Magyarország megteremtése érdekében indított
folyóirata. A Huszadik Század léte és köre meghatározó szerepet játszott a Társadalomtudományi Társaság megszületésében is,
mely a lap indulása után egy évvel alakult meg, s késôbb erôteljesen összefonódott a lap történetével. A Huszadik Század volt az a
folyóirat, amely egy olyan »tudományos politika« kidolgozását tekintette feladatának, mely képes bevezetni Magyarországot a
»mûvelt népeknek gazdag, kultúrás és szabad, testvéri közösségébe«, és amely 1907-ben - hitük szerint ezen elvekre alapozva lefektette az »új Magyarország« megteremtésének politikai programját.”
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információk és ismeretek tengerét önti ránk sok-sok képpel, mely a könyv első átlapozásakor
rémisztően hat. Csak a második-harmadik átnézéskor látjuk, hogy az információk ügyesen és
alaposan rendszerezettek. Az egyes fejezetek felvezető szövegeinek közvetlen és sok-sok tapasztalatról árulkodó stílusa (mely nem véletlen, hiszen a szerző 1956 óta foglalkozik lakberendezéssel) rádöbbent bennünket a lakberendezés játékosságára, az önkifejezés lehetőségére – és arra,
hogy az esztétikum és praktikum, az antik és modern összeegyeztethető fogalmak. A könyv nem
azonnali megoldásokat, hanem lehetőségeket kínál. Utakat nyit. Arra ösztönöz, hogy járjunk nyitott szemmel, figyeljünk otthon, mások lakásaiban, közösségi tereken; jegyzeteljünk és álmodozzunk, s csak akkor fogjunk a változtatásokba, ha már mindent mérlegeltünk. Legyünk tudatosak!
Ne a divatot kövessük vagy a legújabb áramlatokat, hanem a szokásainkat, stílusunkat és vágyainkat. Legyünk kreatívak, de a problémák megoldásainál támaszkodjunk szakemberekre.

Járulékos részek
Nádai Pál könyvében a főszöveget a Szerző utószava (14. ábra) követi, melyben összefoglalja
munkájának célját: „Régente az ilyesféle könyvektől azt kívánták, hogy ízlésre neveljenek. Mi
inkább az egészséges, okos és magasrendű élet néhány pozitív alapkövét óhajtottuk lerakni.” és
megköszöni néhány folyóirat és az Egyetemi Nyomda közreműködését és segítségét. A könyvet
két hirdetés zárja: egy „Tájékoztató a Könyvbarátok Szövetségéről”, s egy a kiadó egyéb könyveiről
Terence Conran könyvében a főszöveget két oldal terjedelmű, négy hasábos Köszönetnyilvánítás zárja (15. ábra): a szerző itt sorolja fel azokat a fényképészeket, cégeket, és intézményeket,
akik hozzájárultak fényképeik közléséhez, illetve azokat a személyeket akik egyéb módon hozzájárultak a könyv elkészültéhez. Precíz felsorolás, miniatűr betűkkel, minimális kísérőszöveggel: a
80 évvel ezelőtt készült kötet köszönőszavaihoz képest rémisztően, de érthetően személytelen
stílusban.
A könyv utolsó része az öt oldal terjedelmű Tárgymutató. Négy hasábos elrendezésű, a hasábokat vonalak válsztják el. A sűrű szedés miatt a kereséskor a szem könnyen elfárad, az ábécé betűi
mint tájékozódási pontok nincsenek kellőképpen kiemelve: az adott betű első szavának kis kezdőbetűje félkövér. Általában elegáns, ám jelen esetben a betűméretéből adódóan használhatatlan
megoldás.
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És végül...
Nádai Pál műve könyv- és kultúrtörténeti csemege, izgalmas szellemi kaland, mely további
olvasásra ösztönöz a háború előtti gondokodásról és mindennapokról.
Dolgozatom elején, Terence Conran könyvborítójának elemzésekor, azon tűnődtem, hogy a
könyvcím ígérete vajon megvalósul-e a könyvben? Az író ezen könyve nem tartozik a könyvészeti remekművek közé, de a bennefoglaltak alapján úgy gondolom, hogy alapmű a
lakásátalakítók ezrei és a lakberendezést tanulók számára. Az igényesen válogatott fényképek
miatt azonban ez a kézikönyv a csak vizuális élményeket kereső olvasóknak is jó pár esős délutánra biztosít kellemes kikapcsolódást.

Felhasznált irodalom
ÉNEKES Ferenc: A kiadványszerkesztés. Alapok, második, jav. kiadás, Budapest, 2000, Novella
Könyvkiadó.
GYURGYÁK, János, Szerkesztők és szerzők kézikönyve, Budapest, 2003, Osiris Kiadó. /Osiris kézikönyvek/
VIRÁGVÖLGYI, Péter, A tipográfia mestersége számítógéppel, Budapest, 2004, Osiris Kiadó.
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1lyi_Magyar_Egyetemi_Nyomda
Magyarország a huszadik században/Ipari formatervezés
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Sir Terence Conran
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1. ábra: Nádai Pál: Kert, ház, napfény c. könyvének borítója

11

2. ábra: Terence Conran: A lakberendezés kézikönyve c. könyvének borítója
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9. ábra: Kézzel készült kép aláírás Nádai Pál: Kert, ház, napfény c. könyvében:
„Legkisebb fürdős ülőkád, zuhany. A kád mérete:104/70. Zárt W.C.-fülke, mosdó,
összesen 1.70x1.50 méretű alapterületen. (2.5 m2.)”
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