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A KÖNYV BEMUTATÁSA
Kötészet, borító, védőborító
A kötet B4-es formátumú, keménytáblás, cérnafűzött, vászonkötésű. A könyvet
védőborítóval látták el, ennek anyaga fényes műnyomó, külső oldalán fényes
fóliázott. Az első kötéstábla dombornyomott, stílusosan a művész aláírása és
egyben monogramja került rá. A gerincre aranyozott alapra, szintén
dombornyomással a kötet címét írták, a hátsó borító üresen maradt. Az
előzéklapot nem nyomták meg.
A védőborítót Dürer A tízezer legionárius vértanúsága Sapor perzsa király
uralkodása alatt c. munkájának egy részlete díszíti, azonban erre sem a
címnegyedben, sem a képek jegyzékében nincs semmilyen utalás, a festmény
címét csak a függelék átlapozásával lehet megtalálni. A kép alatt olvasható az
album címe szürke sávban, fehér betűkkel. A szerzőt csak a gerincen tüntették
fel; ott a neve mellett a könyv címét verzállal szedték. A hátsó fülre került a
kötet ára.

Címnegyed
A címnegyed első oldalán, a szennycímlapon csak a cím szerepel, a tükör felső
részéhez igazítva, középre szedve. A második oldal vákát. A címlapra a tükör
felső részéhez igazítva, középre szedve került a szerző teljes neve (keresztnév
majd vezetéknév), ez alatt a kötet címe. Ennek betűtípusa meglepő választás,
hiszen az albumban csak ezen az egy helyen használnak frakturt. Valószínűleg
díszítésként és a művész korára, származására utalásként használták ezt a
betűtípust. További díszítő elem az oldalon Dürer címerének fametszete, 1523ból. Ezt a képek jegyzéke már megjelöli, nem kell külön keresgélni az albumban.
A kiadó neve kapott még helyet a belső címoldalon a tükör alsó részéhez
igazítva, verzállal szedve. A szokatlan betűtípus választás ellenére a címlap
elemei összhangban vannak egymással.
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A copyright oldalon a kiadás alapjául szolgáló eredeti mű adatait, a
fordításra vonatkozó információkat találjuk. Kolofon hiányában ide kerültek a
magyar kiadás közreműködői és a terjedelemre, nyomdára vonatkozó adatok is.
A kötetben sehol nem tüntetik fel az ISBN számot.

Főszöveg
A könyv főszövegének első tartalmi egysége egy 42 oldalas áttekintés Dürer
életéről, munkásságáról. Ezeket az oldalakat ofszet papírra nyomták, egy
színnel, feketével.
A szöveg az ötödik oldalon kezdődik, első betűje iniciálészerű, azonban
csak fokozatában és fett kiemelésében tér el a kenyérszöveg betűtípusától. Sehol
nem alkalmaztak tompa bekezdéseket.
Az életmű ismertetését, a művészi fejlődés fontosabb állomásait
elkülönítették egymástól, az egyes részek címeit verzállal és a kenyérszöveg
betűjénél nagyobb fokozattal szedték. A szöveg betűmérete a könnyebb olvasás
érdekében lehetne néhány fokozattal nagyobb, azonban ez a lépték teljesen
megfelel a kiadáskori „szokásoknak”. Az oldalszámokat a lapok alján, a külső és
alsó tükörhöz igazítva helyezték el, az egész oldalas illusztrációkon nem
szerepel pagina.
Az oldalak két hasábban szedettek, gazdagon illusztráltak. Az egyes
képek mérete eltérő, vannak köztük egész oldalasak, egy, illetve két hasáb
szélesek is. Az illusztrációkhoz tartozó cím dőlttel, a készítési technika és
évszám álló betűvel szedett. Ez a sor legtöbbször az illusztráció felett
helyezkedik el, kivéve azoknál a képeknél, amelyek a tükör felső részéhez
igazodnak, itt alulra kerültek az adatok. Az életrajz, munkásság ismertetése
közben hivatkozott, nem szövegközi elhelyezésű Dürer műveket a hasábok
szélein, a szedéstükrön kívül jegyzetszámmal látták el, így a szöveg olvasása
közben a függelékből könnyedén kikereshetők az egyes munkák.

Képek
A szövegben hivatkozott művek technikai megoldása és alkotója szerint
különített el a szerző három fő részt: a Festményeket, az Akvarellek, Rajzok,
Grafikákat és a Függeléket.
Az első járulékos részt, a Festményeket belső szennycímoldal vezeti be, a
címet az első szennycímlapon látottakhoz hasonlóan a tükör felső részéhez,
középre igazítva helyezték el. Ezt követik maguk a képek, ezeket fényes
műnyomó papírra nyomták. Az első 24 oldal négy színnel, míg a következő 16
egy színnel került a papírra. Az oldalak nem viselnek paginát, a képekhez
tartozó adatok mindenütt alulra, a tükör alsó részéhez állítva kerültek. Az
illusztrációk sorszámot kaptak, a főszövegnél már említett hivatkozások miatt.
A képek címe itt is dőlttel szedett, míg a keletkezés éve álló betűs.
A következő rész belső szennycímlapján az Akvarellek, Rajzok, Grafikák
cím olvasható. Ezeket az illusztrációkat nem műnyomó, hanem ofszet papírra
nyomtatták. A nyomtatási elv itt is hasonló, mint a Festményeknél: az első
oldalak illusztrációi színesek, míg az azt követőek fekete-fehérek.
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A korábbiakhoz hasonlóan oldalszámokat itt sem találni. A képaláírások
rendszere is megegyezik az előző tartalmi egységnél ismertetettekkel.
A Függeléket szintén belső szennycímlap nyitja; ide olyan hivatkozott
művek kerültek, amelyeket nem Dürer készített, a főszövegben mégis
hivatkozott rájuk a szerző. Itt négy oldalon mindössze tizenhárom alkotás
szerepel. A képekhez tartozó információk közül mind az alkotót, mind a mű
címét dőlttel szedték. Oldalszámozás itt sem található.

A főszöveget követő járulékos részek
A képek jegyzéke páros oldalon kezdődik, a főszövegből már ismert kéthasábos
megoldás köszön itt vissza. Nagyobb fokozatú és verzál szedéssel különítették
el egymástól az előbb említett Festményeket, Akvarellek, Rajzok, Grafikákat,
Függeléket és Szöveg közti képeket. Az egyes művekről a jegyzék a következő
adatokat az alábbi elrendezésben, szedéssel tartalmazza:
Sorszám. Mű címe. Évszám. Technika. Méret centiméterben. Város, képtár neve
Az Irodalomjegyzék meglepő módon nem páros, hanem páratlan oldalon
kezdődik, ami a tematikailag teljesen egyező, A képek jegyzékével így nincs
összhangban. Ez utóbbi páratlan oldalon ért véget, így nem lett volna akadálya
annak, hogy az Irodalomjegyzék is páros oldalon kezdődjék. Az irodalomjegyzék
szintén két hasábos szedésű, tartalma pedig a következők szerint alakul:
Szerző neve: A mű címe. (Műfaj.) (Kiadás sorszáma.) Kiadás helye (város),
évszám
Az utolsó járulékos rész A képek forrása, amely azonban tematikailag
kisebb, kevésbé „hangsúlyos” egység. Ezt a tipográfia is mutatja, a cím nem
középre szedett, mint az előző két résznél. Tipográfiájában inkább a Dürer
életművének tagolásánál említett életszakaszokra hasonlít: verzállal és a
kenyérszöveg betűjénél nagyobb fokozattal szedett. Múzeumonként listázza az
albumban szereplő műveket, azok sorszámával azonosítva őket. A szöveg itt is
két hasábos.

Összefoglalás
A könyv belső felépítése könnyen követhető, logikus, az életmű alapos
összefoglalását adja. A kötet lapozgatása kellemes élményt nyújt, méretei,
terjedelme még éppen megengedik az otthoni környezetben való kényelmes
olvasgatást. Esztétikus, de klasszikus, már kissé „poros” művészeti album. Mai
nyomdatechnikával még fokozható lenne az olvasó élménye, a kiadványban
fekete-fehérbe „kényszerített” illusztrációk nyomását ma már gazdaságosan és
szépen meg lehetne oldani színesben.
Összességében az albumot ajánlom mindazok könyvespolcára, akik
érdeklődnek Albrecht Dürer munkássága és élete iránt.
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Melléklet
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Az album védőborítója
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A címoldal Dürer címerével
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Kéthasábos főszövegoldal illusztrációkkal
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Színesben nyomtatott festmény
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Egy oldal az Akvarellek, Rajzok, Grafikák részből
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A képek jegyzékének első oldala
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