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Bevezetés

A két útikönyv, amelyet összehasonlítok mind egy-egy sorozat része. Az egyik a Park
Könyvkiadónál megjelent Spanyolország útikönyv a Lonely Planet útikönyvsorozata alapján,
a másik a Panemex Kiadó gondozásában az Útitárs sorozat részeként megjelent
Spanyolország útikönyv.

A könyvek legfontosabb adatai:

Spanyolország, szerk. MARKWARTH Ágnes, Park Könyvkiadó, Budapest, 2006.

Spanyolország, szerk. SÁGHI Borbála – DÁVID Krisztina – SZABÓ Ildikó, Panemex, s.l.,
2009.

Borító

A Park Könyvkiadó kiadványa vágott A5 formátumú, ragasztott, puhakötéses, fóliázott.
1076 oldal terjedelmű, 67,25 nyomdai ívből áll. Gerincvastagsága 44 mm. A fedél címoldalán
a könyv címe, a kiadó neve, valamint a sorozatcím szerepel. A borító első oldalán egy
szerintem szerencsésen kiválasztott fotó mutatja Spanyolország egyik jelképét, egy bikát.
Ugyanez a kép köszön vissza kisebb méretben a kötet gerincén, ahol még a könyv címe, a
kiadó neve, és emblémája található. A gerincen a szöveg a magyar hagyományoknak
megfelelően alulról fölfelé tart. A fedél hátoldalán szereplő információk: a könyv ára, a
vonalkód, a kiadó neve, emblémája, a kiadó weboldala, a kötet tartalmát ismertető rövid
szöveg, egy ajánlás, egy kép, amely Spanyolországot elhelyezi a világban, és az Ibériaifélszigeten, egy fotó Madrid egyik ismert nevezetességéről, a Puerta de Alcaláról. (1. ábra)

A Panemex Kiadó kiadványa vágott B5 formátumú, cérnafűzött, puhakötéses, fóliázott.
Terjedelme 720 oldal, 45 nyomdai ívből áll. Gerincvastagsága 28 mm. A fedél címoldalán a
kötet címe, a sorozat címe, a sorozat szlogenje, a kötet tartalma szerepel címszavakban. Az
első borítón a legnagyobb kép egy fotó egy andalúz faluról, de találunk még itt két apróbb
képet is. Ez a három kép jól előrevetíti a kötet illusztrálásának módját, fajtáit. Az első borító
belső oldalán Spanyolország térképe található, amelyen a könyvben külön fejezetként tárgyalt
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körzetek különböző színekkel vannak jelölve. Szerepel itt az az információ is, hogy az egyes
körzetekről szóló rész hol olvasható a könyvben. Ugyanez az információ, a körzetek
színkódjával együtt szerepel az első visszahajló fülön is. Ahogy a másik útikönyvnél, itt is
látható a gerincen a címoldalon megjelenő fotó kisebb méretben, a könyv címe, szintén alulról
fölfelé olvasható. Szerepel még a gerincen a kiadó neve, bővített kiadás felirat, egy apró
illusztráció. A fedél hátoldalán újra feltűnik a sorozat szlogenje, a vonalkód, a kiadó
weboldala, a sorozat címe, az eredeti kiadó neve és emblémája, fotók, a kötet tartalma
pontokba szedve. Nem szerepel azonban a kötet ára. A hátsó borító belső oldalán Madrid és
Barcelona metrótérképe kapott helyet. A kötet visszahajló fülei használhatók könyvjelzőként
is. Az első fülön a könyvben való eligazodást segítő információk szerepelnek, a hátsó fülön
jelmagyarázat. (2. ábra)

Sok egyéb kiadvánnyal ellentétben e két borító híven tükrözi a belső tartalmat, összhangban
van a belívvel. Bár számomra az Útitárs sorozat kötetének borítóján túl sok információ
szerepel - nem követték a kevesebb néha több elvét,- mindez jól előrevetíti a belső tartalmat
és formát.

Címnegyed, tartalomjegyzék, kolofon

A Park Könyvkiadó útikönyvének címnegyede nem szokványos. Szennycímoldala nincs, a
címoldallal kezdődik. A címoldalon a szerzők neve, a kötet címe, a sorozat címe, a kiadó
neve, a borítón látható fotó szerepel. A címoldal verzóján a tartalomjegyzék szerepel. A
tartalom két hasábba van tördelve, egyszerű, átlátható. Alatta Spanyolország térképe látható,
amelyen jelölték, hogy melyik régiót hol tárgyalja a könyv. Ezt követi az előszó. A következő
két oldalon pedig Spanyolország domborzati- és közlekedési térképe található. A kolofon az
utolsó oldalon kapott helyet, a copyrightadatok is itt szerepelnek. A kenyérszöveg páros
oldalon, a 6. oldalon kezdődik.

A Panemex Kiadó útikönyvének szennycímoldalán a sorozat címe, a kötet címe, és egy fotó
szerepel. A címoldalon szintén a sorozat címe, a kötet címe látható, kiegészülve a kiadó
nevével és emblémájával. A 2. és 3. oldalt itt is egy fotó díszíti. A copyrightoldalon
megtalálhatóak az eredeti és a magyar kiadásra vonatkozó információk is, erre az oldalra
került a kolofon is. A tartalomjegyzék is átnyúlik erre az oldalra, és az 5. oldalon folytatódik
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négy hasábba tördelve, verzállal szedve. A tartalomjegyzékben fetteléssel kiemelt részek jól
jelzik a nagyobb tartalmi egységeket. Ennek ellenére a tartalomjegyzék nehezen átlátható, az
itt

található

négy

illusztráció

szerintem

szükségtelen,

feleslegesen

megtöri

a

tartalomjegyzéket, amely így kevésbé áttekinthető. A kenyérszöveg itt is páros oldalon, a 6.
oldalon kezdődik.

Főszöveg

A Park Könyvkiadó kötete belívének legnagyobb része ofszet papírra egyszínnyomással
készült, a belívbe egy-egy műnyomó papírra nyomott színes fotókkal teli oldal került. A
fejezetek páratlan oldalon kezdődnek. A fejezetcím nagyobb fokozattal van szedve. A
fejezetcím alatt mindig találunk belső tartalomjegyzéket is. A fejezeteket a lap szélén regiszter
is jelöli. Az élőfejben a páros oldalon alfejezetcímek, páratlan oldalon alalfejezetcímek vagy
ennek a logikának megfelelően (a páros oldalon mindig az átfogóbb, páratlan oldalon az
alárendeltebb címek) egyéb egységek címe szerepel. Az oldalszámok az élőfejbe vannak
szedve, a szedéstükör bal illetve jobb széléhez igazítva. Különböző kiemelésekkel él az
útikönyv. Az új fejezet nagyobb fokozattal van szedve. Fettelve vannak a fejezetcímek,
alfejezetcímek, a látnivalók. Kurzívan vannak szedve a spanyol szavak, helyek címe,
elérhetősége, nyitva tartása. A szövegben keretes szövegeket találhatunk, így van kiemelve
például a szerző ajánlata, az adott régióhoz, témához kapcsolódó kitekintések.
A kötet tartalmi elosztása: az első rész bemutatja Spanyolország történelmét, kultúráját,
építészetét, természeti viszonyait, ételeket, italokat. Ezt követően a 128. oldaltól 16 fejezeten
keresztül, a legterjedelmesebb részben spanyol régiónkénti fejezeteket találunk. A kötet utolsó
nagyobb egységében pedig hasznos információkat, útiszótárt találunk. A főszöveget követő
járulékos részek a név- és tárgymutató, illetve a jegyzetek.

Az Útitárs sorozat kötetének belíve műnyomó papírra készült, színes. Az egyes fejezetek
páratlan oldalon kezdődnek, a páros oldalon egész oldalas illusztrációval. A nagyobb mérettel
szedett fejezetcímek alatt itt is belső tartalomjegyzék található. A különböző fejezeteket a lap
tetején színes regiszter is jelöli. Az élőfejben a páros oldalon fejezetcím, a páratlan oldalon
alfejezetcím van. Az oldalszámozás itt is az élőfejben van, a szedéstükör bal és jobb széléhez
igazítva. Az új fejezetek iniciáléval kezdődnek. Fetteléssel vannak kiemelve a fejezetcímek,
alcímek, képaláírások, helyiségnevek, látnivalók. Kurziválva vannak az egyes fejezetek
kezdetén a bevezetők, a spanyol szavak, kifejezések, helyek címe, elérhetősége, nyitva tartása.
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A kötet tartalma négy nagyobb egységre tagolható: az első viszonylag rövid egység
általános összefoglalás Spanyolország történelméről, művészetéről, ünnepekről. A második
egység hét fejezetben mutatja be Spanyolországot régiók szerint. A harmadik részben a
szálláshelyekről, éttermekről, vásárlásról tájékozódhatunk. Az utolsó részben közérdekű
tudnivalók, útiszótár található. Ebben a kötetben a főszöveget követő járulékos részek a névés tárgymutató, és a köszönetnyilvánítás.

Illusztrációk

Ha az eddigiekben sok hasonlóságot figyelhettünk meg a két kötetben, mint például a
kiemelések használata, tartalmi felépítés, akkor az illusztrációk és a szöveg aránya az, ahol
nagyon különbözik a két kiadvány.

A Lonely Planet útikönyvsorozata alapján készült Spanyolország útikönyv nem az
illusztrációkra helyezi a hangsúlyt. Nagyon kevés a kötetben a színes illusztráció, fotó.
Megtalálhatunk benne azonban sok várostérképet, metrótérképet. (3. ábra)

Az Útitárs útikönyvében ezzel szemben túlburjánzanak az illusztrációk: több mint 2000
fotót, alaprajzot, keresztmetszeti rajzot, térképet talál az olvasó. Ez a kötet hű a sorozat
szlogenjéhez: Utazás előtt, alatt, után… helyett? A sok illusztráció miatt biztosan élvezet
annak forgatni ezt az útikönyvet, aki nem utazik Spanyolországba, de szeretné maga előtt látni
az ország városait, a városok épületeit, nevezetességeit. (4. ábra)

Oldalkép

A Panemex Kiadó kiadványának egy oldala általában három részre tagolt, képekkel
gazdagon illusztrált. Számomra kevésbé áttekinthető, túl sokféle betűfokozatot, kiemelést,
illusztrációtípust látunk egy-egy oldalon. (5.ábra)

A Park Kiadó kiadványában egy átlagos oldal négy részre tagolt, négy hasábra osztott.
Egyes oldalakon megtöri ennek monotonitását egy-egy keretes szöveg, térkép. A kiemelések
segítségével az oldalak jól átláthatók, funkcionálisak. (6. ábra)
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A szöveg néhol zsúfoltnak tűnhet, a kisebb betűfokozat vagy a kisebb margók miatt, ez
mégsem zavaró, hiszen nem folyamatos olvasásra szánták az útikönyveket.

Összegzés

Összességében mindkét útikönyv jó tipográfiájú, jól használható. Megfelelnek az
útikönyvekkel szemben állított elvárásaimnak. A borító, a belső tartalom és forma is jelzi,
hogy más a célközönsége a két kötetnek. A Park Kiadó kötetét olyan turistáknak szánták, akik
a kötet segítségével felfedezik Spanyolországot, a látványt meghagyják Spanyolországnak.
Így a kötet részletesebben ír az egyes régiókról, tematikus túraútvonalakat ajánl, és helyet
kapnak a kötetben a kevésbé járt utak, városok is. A Panemex Kiadó kötete kevesebb
szöveges információt tartalmaz, nagyobb hangsúlyt kapnak az illusztrációk. E kötetből a
fotókra hagyatkozva már az utazás előtt vagy helyett pontos képet kaphatunk
Spanyolországról.
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