
  Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. augusztus • 11

Közhírré tétetik – postánkbólKözhírré tétetik – postánkbólKözhírré tétetik – postánkbólKözhírré tétetik – postánkbólKözhírré tétetik – postánkból

A Könyvborítók felsõfokon
címû kiállítás megnyitója*

Bizonyára mindenki õriz otthonában olyan köny-
vet, amelynek megvásárlásakor nemcsak a tarta-
lom, hanem a szép kivitelezés is döntõ szerepet
játszott. Ez a jó tipográfus, azaz a tervezõgrafi-
kus munkáját dicséri. Õ határozza meg a könyv
küllemét, amelyet az átgondolt formátum és a
tartalmat beharangozó borítólap tesz vonzóvá
kulturált grafikájával, színeivel, a betûk ritmu-
sával, s a mindezeket szerkezeti egységbe ötvö-
zõ kompozíciós rendszerével. Õ választja meg a
kötést, amely veretes értékét nemcsak a felhasz-
nált drága anyagnak, hanem a hozzá tervezett,
egyedi stílusjegyeket hordozó rajzolatnak is
köszönheti.

Mióta Erhard Ratdolt augsburgi nyomdász az
elsõ címlapot megtervezte, a könyv címlapjának
mûvészi kialakítása a tipográfusok legszebb fel-
adata lett.

A könyv mindenkori formájában tükrözõdik
a kor, amelyben született, s megmutatkoznak
mindazok az ideológiai és stílusbeli összetevõk
is, amelyek az adott társadalmi, gazdasági és
technikai körülmények fejlettségébõl következ-
nek. Amikor a tipográfiai tervezõk új formákkal
próbálkoznak, a kor követelményeihez, a ben-
nünket körülvevõ anyagi civilizáció stílusegysé-
géhez igazodnak. Így van ez napjainkban is. A
mai technikai fejlettség biztosítéka lehet annak,
hogy egy jó tipográfus kezében a könyv mûvé-
szi formát hordozó tömegtermékké váljon.

A könyvnyomtatás stílustörténetét a könyv-
címlapok formai változásai érzékeltetik a leg-
jobban. Minden könyv – mint tipográfiai feladat
– egyéni jellegû és egyszeri megoldást követel.
Ez fõképpen a címlapokra vonatkozik. A könyv
egyéb alkotórészeihez képest a címlap tág terve-
zési lehetõséget nyújt a tipográfus számára. A jó
címlap – mint a nagy zenemûvek elõtt a nyitány

– érzékeltetheti mindazt az örömet és élményt,
amelyet a címlapot követõen egy-egy jó könyv
jelenthet számunkra.

Címlapról beszélek, de egy kicsit pontosíta-
nom kell, hogy mit is értek alatta. A könyv lap-
jait a könyvtábla fogja össze. Ez bõr, mûbõr,
vászon, szõtt textil vagy papírborítású lehet. A
könyvtáblatervezés évszázadokon át az iparmû-
vészet kategóriájába tartozott. Gondoljunk a régi
bõrkötéses, aranyozott, ékkövekkel díszített köny-
vekre.

Napjainkban a könyvtábla anyagát, színét stb.
a könyvtervezõ határozza meg, ami alapvetõ
könyvesztétikai feladat. A keménytáblás vagy
kartonfedelû könyvet gyakran védõburkolóval
látják el, hogy megvédjék a sérüléstõl. A címlap
szerves része a könyvnek, a védõborító viszont
csak külsõ köntöse. A védõborító mûvészi gra-
fikájával és tipográfiai kialakításával fokozott
mértékben hívja fel az olvasók figyelmét egy-
egy kiadványra. Megfigyelhetjük, hogy a védõ-
borítóval ellátott könyv címlapja grafikailag egy-
szerûbb, tömörebb, ünnepélyesebb. A védõborí-
tó lazább kapcsolatban áll a könyv teljességével,
és sorsa múlandó. De a mûvészi kivitelû védõ-
borító a könyv legjobb reklámja. Fontos, hogy
grafikai (vagy tipográfiai) megoldása tükrözze a
mû tartalmát, szellemét, színvonalát, kompozí-
ciója összecsendüljön a könyv belsõ elrendezésé-
vel, formai kialakításával.

Nagyon értékes könyvet gyakran könyvtok-
kal védenek. Ennek is mutatós külsõt adhatnak.
Színe, grafikai kivitele összhangban állhat a vé-
dõborító és a könyvtábla grafikai külsejével.

A fentiekbõl következik, hogy vannak köny-
vek, amelyeket csak könyvtábla fed, és ez egy-
ben a külsõ címlap is. A belsõ és hátsó címlap-
ról most nem beszélek, melyek természetesen
szerves részei a tervezésnek.

A könyvtábla és a védõborító megtervezése
tehát átgondolt munka eredménye. Az emberek
a könyvekben mint tárgyakban örömüket lelik,
ha nem csak tartalmuk, de testük is szép és ne-
mes. A szép könyv a tömegízlés nevelésének
magasrendû feladatát betöltõ eszköz is lehet.

Milyen eszközök segítik a tipográfust a fenti
cél elérésében? Elsõsorban a betû. Az érdekes-

* Elhangzott 2006. június 7-én a jászberényi Városi Könyv-
tárban, a 77. ünnepi könyvhét megyei megnyitóján.
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ség kedvéért említem, hogy több mint kétezer
betûtípust tartanak nyilván. Mivel minden típus-
ból tíz betûfokozattal számolhatunk, a világ la-
tin betût alkalmazó nyomdászai több mint húsz-
ezer betûtípus és fokozat közül választhatnak. A
betûtípusoknak egyéniségük van. Képesek mél-
tóságteljes, kecses, megnyugtató, izgató vagy
figyelemfelkeltõ hatást kiváltani. De igaz az is, hogy
ugyanaz a típus más-más érzelmi hatást kelthet at-
tól függõen, hogy a könyvtervezõ hogyan rendezi
el a szövegsorokat a papír síkján. A betûknek a
tartalommal is össze kell csendülniük.

A szín éppen olyan fontos hatóelem a tipog-
ráfiában, mint a betû. A fehér felület sem passzív
háttér, hanem a tipográfiai kompozíció fontos,
aktív eszköze. A szín nem csupán esztétikai elem,
hanem összetevõje a tervezésnek. (Például a cím-
sorok eltérõ színnel való kiemelése.) Fontos sze-
repet játszhatnak egyéb kiegészítõ elemek, köz-
tük emblémák, fotók, illusztrációk is. A felhasz-
nált eszközöket a kompozíció teszi teljessé.

Döntõ a tervezésnél, hogy milyen olvasóré-
teg számára készül és milyen tartalmat hordoz a
könyv. Más-más a feladat, ha gyerekeknek, diá-
koknak, felnõtteknek, szakembereknek vagy tu-
dósoknak szánják.

Igen fontos a gyermekeknek szánt könyvek
igényes tervezése. A betûtípust össze kell han-
golni az illusztráció jellegével, színességével,
vonalvezetésével, hogy a kép és a szöveg, a
könyv külsõ köntöse, a kötés, szerves egészbe
illeszkedjen. Hasonlóak az elvárások az ifjú-
sági könyveknél, sõt a tankönyveknél is. A for-
mai tekintetben színvonalasan kialakított gyer-
mekkönyvek szélesítik a gyerek tudásvágyát,
gazdagítják gondolatvilágát, fejlesztik szépér-
zékét.

Nézzünk néhány konkrét példát az elmondot-
takra a kiállított anyagból.

A Harry Potter-könyvek betûi különleges,
egyedi tervezésûek. Ezzel magukra vonják a fi-
gyelmet, könnyen megjegyezhetõk. A sorozat
minden újabb könyvén ismétlõdnek. A szöveg-
hez kapcsolódó képek is fantasztikus világra utal-
nak, lebegõ, repülõ formáikkal megragadják a
gyerekek képzelõerejét.

A csak betûkkel komponált borító is – mint
Szentkuthy Miklós Prae címû könyve – lehet
nagyon izgalmas, meggyõzõ és figyelemfelkel-
tõ. Ez jó példa arra, amikor a kevesebb több.

A tartalom és a forma egysége jól érvényesül
Tersánszky Józsi Jenõ könyvének borítóján, ahol a
groteszk megjelenik a grafikán és a betûformán is.

A fotó játszik fontos szerepet a Labancz Anna
gyilkossága címû könyvön. A fekete-fehér port-
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ré mellett az erõsen hangsúlyozott vörös betûk
sejtetik a tragikus tartalmat.

Hasonló színvilágú (fekete-fehér-vörös) Szécsi
Magda Idõtépõ címû kötete. A fekete keret, a
vörös szín erõteljes kontrasztja szintén tragédiát

sejtet, amit a grafikai ki-
egészítés könnyedebb
vonalvezetése sem old
fel.

A Németh László há-
rom regényét összefogla-
ló köteten is a szín ját-
szik fontos szerepet. A
vízszintes csíkok harmó-
niába fogják össze a vé-
kony karakterû betûkkel
komponált címeket.

A helytörténeti mun-
kák címlapjai közül ki-
emelném a Jászsági Év-
könyv borítóját. Függõ-
legesen szimmetrikus
kompozíció. A kék-fehér
sávot középen a címer
fogja össze. A függõle-

ges tagolást a fekete betûk vízszintes sora tartja
egyensúlyban. Világos, áttekinthetõ szerkezet.

Bathó Edit A jász viselet címû könyvének
borítója a cím elolvasása nélkül is azonnal sej-
teti a tartalmat. A borító felsõ részén vignetta-
szerûen elhelyezett képen egy fotókivágást lá-
tunk a népviselet jellemzõ részletével. A fi-
gyelemfelkeltés jó eszköze. Középtõl kicsit
lejjebb a szerzõ és a cím rajzos lendületû be-
tûkkel, amit kissé a térbe emel az „árnyékuk”.
Lent középen a sorozat emblémája. Az egyes
elemeket összefogják a lila finom árnyalatai
és a népi motívum.

Természetesen nem minden borító felel meg
az esztétikai elvárásoknak. Vannak ízlésrombo-
ló, zavaros, zsúfolt, áttekinthetetlen kompozíci-
ójú címlapok (talán a tartalom is hasonló...), ahol
a kereskedelmi szempontok a mérvadóak és egy
bizonyos fogyasztói igény kiszolgálása.

Igaz, a könyv használati tárgy, de a szép
tipográfia, a mûvészi könyv olyan kategória,
amelyben a szépség és a hasznosság, a mûvé-
szi megoldás és a gyakorlati cél azonos arány-
ban érvényesülhet. Megnyitómmal az volt a
célom, hogy az ösztönös megérzésen túl értõ
szemmel is figyeljünk a könyvek külsõ meg-
jelenésére – különösen a gyerekirodalom ese-
tében – és értékeljük a tipográfusok mûvészi
munkáját.

Szántai Katalin
nyugalmazott rajztanár


