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Összehasonlító könyvelemzés – Schenk Borbála

Elemzésem tárgyául két jogi könyvet választottam. Mindkettőt jól ismerem: az
egyikből éveken keresztül tanítottam (Bokorné Szegő Hanna: Nemzetközi jog, Aula,
2003), a másikat (A JOGERŐ legyen veled! Izgalmas jogi kérdések, Neves jogászok
válaszai, Schenk Borbála [szerk.] Dialóg Campus Kiadó, 2008, továbbiakban: Jogerő)
szerkesztettem. A következőkben kicsit más, könyvészeti szemmel szemmel nézem
őket.
Mindkét könyvnek meg kell felelnie a műfajából adódó tipográfiai, szerkesztési,
szedési követelményeknek. Milyen elvárásaink lehetnek?
A Jogerő 9-14 éves gyerekeknek szóló kézikönyv, célja, hogy a kora-tizenéves
korosztály számára érdekesen és érthetően mutassa be azokat a jogterületeket és
szabályokat, amik az ő mindennapjaikban fontos szerepet játszanak. A könyvtől
előzetesen azt várjuk, hogy „külseje” és „belseje” egyaránt figyelemfelkeltő legyen,
legyen benne valami „extra”, hiszen a jog nem az a témakör, ami önmagában
lázba hozza a gyerekeket. A könyv mindenképpen legyen illusztrált, ízléses legyen és
lehetőség szerint humor oldja a téma komolyságát. Rövid egységekből álló, tagolt
szedést várunk, hogy a gyerekek könnyen be tudják fogadni az információkat, ne
veszítsék el a türelmüket.
A Nemzetközi jog jogi tankönyv, illetve szakkönyv. A tankönyvírók felé
megfogalmazott legfontosabb kívánalom az, hogy tudjanak szelektálni: tudják
eldönteni, hogy a tananyagból mi az, amit a könyvnek tartalmaznia kell, és mi az,
amit az előadáson kell hozzátenni. Ha ez megtörtént, akkor lép életbe a második
számú elvárás: a kellően kiválogatott anyagot a lehető legtanulhatóbb formában
adják át a hallgatóknak.
Az elvárások után nézzük a megvalósulást.
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Mindkét kötet keménytáblás, színesborítós, de a külső borító szerepe mindkét
könyvnél más. A Jogerő számára a borító igen fontos, hiszen ezzel az első
benyomással akarja bevonzani olvasóit. A borító ezért élénk színekkel és formabontó
formákkal operál. Hangsúlyos szerepet kap a cím, az alcím, egy mozgalmas, színes
illusztráció és látványos helyen tűnik fel a kiadó neve is. Mivel a cím, alcím és a
hangulat a legfontosabb közvetítendő dolog a borító számára, a szerkesztő neve
kevésbé fontos, elsőre fel sem tűnik. A borító megtervezésekor sok mindenre
figyeltünk, egy fontos dologra azonban nem: a B/1-en nem, csak a B/4-en szerepel,
hogy voltaképpen kiknek („gyerekeknek”, „9-14 éveseknek”) szánjuk a könyvet.
Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a könyvesboltosok számára állandó zavart
okoz, hová, melyik polcra tegyék a Jogerőt.
A Nemzetközi jog borítóján rögtön szembetűnik a szerző neve, ez nem is igényel
különösebb magyarázatot, hiszen a sok azonos című, témájú könyv közül a hallgatók
a szerző neve alapján választanak. A borító a szerző nevén és a könyvcímen kívül
más információt nem tartalmaz (még a kiadót sem), egy meglehetősen fantáziátlan
és rondán kivitelezett grafika ül rá az összképre.

A Nemzetközi jog szennycímlapján nagy betűkkel szedve látjuk: „V. javított kiadás”.
Jogi könyvek és tankönyvek esetében különösen fontos, hogy az olvasó lássa: a
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lehető legaktuálisabb kötetet veszi a kezébe. Szintén a műfaji jelleg indokolja a
szakmai lektor szerepének kiemelt helyen való feltüntetését. A Jogerő
szennycímlapja és annak verzója a B/1-hez képest két érdemi új információt
tartalmaz: a Kiadó website-jának címét és az illusztrátor nevét. Gyerekkönyvről van
szó, ezért a netes elérhetőségnek és a grafikának kiemelt szerepe van. A Jogerő
szennycímlapja jogikönyves berkekben formabontó, de a gyerekkönyveknél gyakran
látott megoldáshoz nyúl: a szennycímapon is találunk – színes – grafikát.

Érdekes megoldást alkalmaz a kolofon elhelyezésére a Nemzetközi jog: a
szennycímlap verzójára került. Nem túl szerencsés megoldás, és nem is indokolja
semmi – maximum az, hogy így az olvasók mielőbb szembesülnek azzal, hogy a
könyv kiadója a Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetemmel áll
kapcsolatban. Igaz, ehhez nem is kell a kolofon, hiszen ez a tény külön, kiemelten ott
díszeleg ugyanazon az oldalon kicsit feljebb. A kolofon tartalmazza a Kiadó részéről
közreműködő szakemberek nevét, valamint a nyomda adatait. A Jogerő kolofonja a
hagyományos helyen, az utolsó oldalon található, felsorolja az összes fontos adatot
(Kiadó elérhetőségei, könyv készítésében résztvevő munkatársak, nyomásra
vonatkozó információk).
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A Nemzetközi jog a tankönyvektől szokatlan módon tartalmaz ajánlást is, a tankönyv
szerzőjének őszinte, megemlékezését édesapjáról: „Apám, dr. Szegő Ernő emlékére.
A jog tiszteletére nevelt – a jog megtagadóinak áldozatává lett.” Nagyon hatásos
egy személytelen könyv elején ilyen személyes vallomást olvasni. Ezután Előszó
helyett „Előszó helyett” címmel kapunk rövid bevezetőt. A Jogerő előszavának már a
címében – „Előszó szülőknek, gyerekeknek” – látjuk az igyekezetet, hogy
megfogalmazza saját küldetését, „szájba rágja”, kinek is szól. A személyességet
grafikus megoldással erősíti a könyv: a kiadó igazgatója és a szerkesztő egy kis
paragrafusjelen lógó, fényképes névtáblát kapott. Ez a megoldás végigvonul az
összes fejezeten: mivel minden fejezetet más-más szerző jegyez, a címek mellett egy
kis névtáblán látjuk a szerző nevét, titulusát és fotóját, ezzel is a fiatal olvasók
figyelmét és szimpátiáját akarja megragadni.

A bevezetőben taglalt műfaji elvárásoknál említettem, hogy a tankönyvnek
nemcsak az anyag gondos válogatásával, de tálalásával is a minél könnyebb
tanulhatóságra kell törekednie. Sajnos a Nemzetközi jog nem kap ötöst ezen a
vizsgán. A fejléc léniáját leszámítva semmi különös nincs benne, szedése egyhangú,
monoton, sehol egy táblázat, térkép, áttekintő ábra. A Jogerő főszövege a
gyerekkönyv-jelleg miatt erőteljesen tagolt, az egyes gondolati egységek világosan
elkülönülnek egymástól. Az alcímek színe és szedése is különbözik a főcímtől, illetve a
szövegtörzstől, és színben hozzáillő aláhúzás emeli ki méginkább. A szövegben is
vannak kurzivált részek, általában egy-egy kifejezés, de néha egy-egy mondat is
lehet. Sok színes illusztráció gazdagítja a szöveget, és kisszínesként kis színes
piktogramok találhatók az oldalszámoknál, minden fejezethez más-más, tartalomban
hozzáillő képecske. Lábjegyzet egyik műben sem található, a lábjegyzetmániában
szenvedő jogászok dicséretes módon most nem feledkeztek el a műfaji
sajátosságokról, és megtartóztatták magukat.
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Sokat gondolkodtunk, tervezgettünk, mielőtt megtaláltuk a Jogerőhöz illő betűtípust.
Könnyen olvasható, dinamikus fontot kerestünk a főszöveghez, és ugyanilyen jellegű,
írott formában is szépen mutató betűtípust a fejezetcímekhez. A Nemzetközi jognak
sajnos nem sikerült kiszabadulnia a Times New Roman kátyújából, ami igaz, jól
olvasható, de tömény unalmat áraszt magából.
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Bokorné Szegő Hanna Név- és tárgymutatót, illetve Bibliográfiát is csatolt könyvéhez,
ezért a hallgatók csak hálásak lehetnek. Nem volt ilyen előzékeny a Jogerő
szerkesztőgárdája: az interneten fellelhető jogi források mellett pluszban csak a
szerzők bemutatását kapjuk, a következő kiadásban érdemes lesz egy
szómagyarázatot, tárgymutatót fűzni a könyvhöz.

A tartalomjegyzék mindkét könyvben legelöl található. A Jogerő esetében
különösen fontos, hogy az érdeklődők mielőbb lássák, milyen témákkal foglalkozik ez
az „ismeretlen könyv”, a tankönyveknél pedig szintén fontos, hogy a hallgatók,
oktatók, érdeklődő szakemberek mielőbb tudják, az adott tudományterület milyen
aspektusait veszi sorra a munka. A Jogerő tartalomjegyzékének szedése is érvényesíti
a könyv egészén végighúzódó elgondolást: a külső legyen színes-szagos,
figyelemfelkeltő. Összekacsintásként az egyes fejezetcímek mellett megtaláljuk
ugyanazt a kis piktogramot, amit az oldalszámok mellé tett a tördelő.
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Általános értékelés
A Nemzetközi jog jól olvasható, és ezt nem véletlenül emelem ki az első helyen. Az
olvasható betűtípusért, szedésért sok, éjszakákon át tanuló egyetemista hálás, mint
ahogy azért is, hogy a törzsszövegben viszonylag kevés és egységes a szerző által
belerakott kiemelés. Kevés annál bosszantóbb érzés van, mint amikor a kihúzóval és
tollal felszerelkezett tanulni vágyó kinyitja a könyvet és azzal szembesül, hogy a
kiemelést a szerző már elvégezte helyette, a szeme előtt hemzsegnek a kurzívok,
fettek és verzálok. Meg kell találni egy optimális középutat, ez esetünkben sikerült.
Sokkal jobban ki lehetett volna viszont aknázni a műfajban rejlő lehetőségeket
szerkesztésileg és tipográfiailag, itt a már említett táblázatok, folyamatábrák,
illusztrációk fájó hiányára gondolok. A végeredmény: külsejét és belsejét tekintve
letisztult, célnak és műfajának megfelelő, de elég unalmas, fantáziátlan könyv. Mind
a téma, mind a szerző ennél jobbat, modernebbet érdemel. A hallgatók mindettől
függetlenül szeretik – talán azért is, mert a forma minimalizmusa tág teret enged saját
önkifejezésüknek…
A Jogerő szép – remélem, elfogultságomat leszámítva, ez a vélemény megállja a
helyét. Az olvasói visszajelzésekből szemezgetve: igényes, újszerű, „gusztusos”,
figyelemfelkeltő, de nem hivalkodó, tipográfiájában is konzekvens munka. Több
dologra azonban sokkal jobban oda kellett volna figyelnünk. A Jogerő készítésekor a
legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy egy meglehetősen heterogén
korosztályt céloztunk meg. Ezt mind tartalomban, mind külcsínben komoly fejtörést
okozott, a megoldás pedig nem lett minden szempontból 100 százalékos. Van,
akinek már „dedósak” az illusztrációk, van, akinek a rajz tetszik, de a tartalomhoz
még kicsi. Nagy hiba, hogy a B/1-en nincs feltüntetve a célcsoport, a rajzos-színes
külső, tegező formula pedig nem egyértelműen utal gyerekkönyvre. A végeredmény
tehát egy vonzó könyv, ami jó pár szempontból finomítgatásokra szorul.

Bokorné Szegő Hanna: Nemzetközi jog, Aula, Budapest, 2003, B/5, keménytáblás, 384
oldal
A JOGERŐ legyen veled! Izgalmas jogi kérdések, Neves jogászok válaszai Schenk
Borbála [szerk.] Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2008, B/5, keménytáblás, 128
oldal

8

