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A könyv rövid tartalmi ismertetése:
Megismerhetjük Japán múltját, jelenét, sőt bepillanthatunk a jövőjébe is. Bevezet minket a
Japán kultúrába, az étkezési szokásokba, a hagyományos építészetébe. A könyv alapján
bejárhatjuk a nemzeti parkokat, a ritka korallzátonyokat és végig járhatjuk a zarándokutakat.
A könyv segítségével klasszikus-, kevésbé járt-, és tematikus útvonalak között választhatunk.
Ezen kívül praktikus tudnivalókat kapunk a közlekedésről és tippeket a kinti lét
mindennapjairól; mint például a tartózkodási engedélyről, szállásfoglalás és bejelentkezés
hogyanjáról, a japán üzletekről és bevásárlóközpontokról és a természeti veszélyekről. Majd
néhány japán kifejezést tanulhatunk a könyv által, mely segíti az utazás gördülőkénységét.

A könyv borítója:
A könyv kartonált puha fedeles, ragasztott kötésű. A borító alapszíne zöldes-kék, rajta az
illusztráció; egy gésa lábát kimonóban és getában ábrázolja. Szokatlan módon a címlap felső
részén a könyv alcíme olvasható verzálban szedve, fehér színnel és azonos betű mérettel,
ráadásul a - Lonely Planet - külön kiemelve szerepel. Majd fehér színnel, nagyobb betű
mérettel és kövér betűvel szerepel a cím, végül a lap alján szerepel a könyvkiadó neve
verzálban és kiemelve, kisebb betűmérettel, szintén fehér színnel.
A hátsó borítón egy kisebb méretű képen a hósipkás Fuji-hegy és egy chubui templom
részlete látható. Mellette szintén a könyvborító felső részén egy földgömböt és Japánt
ábrázoló kép is látható. Középen, jobb oldalra zárva található a fülszöveg. Figyelem felkeltés
céljából a betűk sárga színnel kezdődnek, majd fehér színnel folytatódnak. Emellett a
baloldalra zárva áll egy ajánló, nagyobb betű mérettel szedve. A fülszöveg alatt rövid,
figyelemfelkeltő mondatok állnak, felsorolásba szedve. Ezt követi a könyv ISBN száma, a
könyv ára és a kiadó emblémája és webcíme.
A könyv címe a gerincen is fehér betűvel szerepel. Felette kis képben a borítót ábrázoló
illusztráció, a gerinc alján pedig a kiadó emblémája.
A főszöveget megelőző járulékos részek
Címnegyed:
Szennycímlap:
A szennycímoldal tetején található a szerzők nevei, visszafogott betűmérettel, fekete színnel.
Alatta a borítón megegyező betű kiemeléssel a cím, de eltérő színnel - itt zöld színű -. Alatta
kis méretben a borítót ábrázoló fénykép. Végül a lap alján a könyv alcíme, ugyanolyan
szedéssel, betű mérettel, mint a címlapon, de fekete színnel. Ugyan ilyen elvvel a könyvkiadó
neve, a borítón látott mérettel és szedéssel, de szintén fekete színnel.
Az első oldal verzója, melynek vákát-nak kellene lennie, nem üres, hanem Japán térképe
látható rajta - színes illusztráció -. A belső címlapon is folytatódik a Japánt ábrázoló térkép,
vagyis a hagyományos információkat nem tartalmazza. Sőt a copyright oldal helyett is
fényképek vannak, plusz még további nyolc oldalon keresztül is.

Tartalomjegyzék:
Mint hogy nincs ajánlás vagy mottó és
ráadásul útikönyv is ezért, elől találhatjuk
meg a tartalomjegyzéket. A
tartalomjegyzék tartalmazza a
fejeztcímeket és a további belső címeket
is. A főfejezet címeket kiemeléssel látták
el és aláhúzással, így esztétikus és
könnyen átlátható a tartalomjegyzék. A
könnyebb tájékozódás segítésére a belső
címeknél is kiemelten - verzálban szedték Japán tartomány neveit. Így
észrevehetőbb és az olvasó azonnal ahhoz
a tartományhoz lapozhat, amelyet őt
személy szerint érdekel. A betűfajták
használata egyszerű, egyértelmű, a
főszöveggel megegyező. A
tartalomjegyzék első oldalának
szedéstükre nem egyezik meg sem a
főszövegével sem a tartalomjegyzék további oldalaival sem. A tartalomjegyzék első oldala két
hasábos jobbra igazítva, a további oldalak három hasábosak. A tartalomjegyzék utolsó oldalát
- a lap alján, jobbra szedéssel - egy regionális térkép díszíti, melyben megtalálhatóak az
oldalszámok, hogy hol találhatóak meg a könyvben az arról szóló fejezetek.
Szerzők bemutatása:
A fejezetcím betűszedése megegyezik a főszöveg fejezetcímeinek szedésével. Fekete színnel,
félkövér betűvel és nagyobb betűmérettel, mint a folyószöveg. A rövid életrajz mellet
megtalálhatóak a szerzők arcképei is, a folyószövegtől balra igazítottan. A szerzők neveit
verzálban, kövér betűvel emelték ki, a nevek mellett pedig, jobbra zárva feltüntetik, hogy a
szerző a könyv melyik részét/fejezetét írta. Ezeket félkövér betűvel emelték ki. Emellett még
pluszt add, hogy a kötet koordinátorának életrajza alatt feltüntetik a kedvenc útvonalát,
mellette egy kis térkép kiemeléssel.
A főszerzők után kép nélküli életrajzot közölnek a közreműködő szerzőkről, de a szedés és a
betűk mérete nem változik.

Címnegyed összegzése: Az első oldalon lévő szennycímlapon kívül nem szerepel, a
könyvekben hagyományos címnegyed. A második oldaltól kezdve színes fényképek vannak a
tartalomjegyzékig. A fényképeken szereplő oldalszámozások színesek és kiemeltek, a
szedéstükör külső széléhez igazítva. A tartalomjegyzéktől a könyv végéig – a további
illusztrációk kivételével -, fekete színnel szedve, szintén a szedéstükör külső széléhez igazítva
áll, a fejezet címekkel kiegészítve. A kézi könyvekhez hasonlóan a tartalomjegyzék a könyv
elejében található, de nem a főszöveggel megegyező szedéstükörrel.
Főszöveg:
A főszöveg szedése egyáltalán nem egységes. Körülbelül az első 80. oldalon - a Tokió
fejezetig - a szedés egy hasábos és széles margók jellemzik. Az oldal széleken találhatunk
plusz érdekességnek szánt információkat és kiemelt gondolatokat is. Az információkat
kurrens betűkkel szedték, a kiemelt gondolatokat árnyékolt betűkkel. Ezek a kiemelések a
páros oldalakon, baloldalon vannak szedve, a páratlan oldalakon pedig a jobb oldalon
helyezkednek el.
A 90. oldaltól - a Tokió-i
fejezettől - a könyvvégig két
hasábba van szedve a főszöveg,
ahol a keskeny margók jellemzik a
szedéstükröt. A fejezetcímek
megjelennek a szedéstükrön kívül
is, méghozzá szürke kis téglákban,
fehér betűkkel, párhuzamosan a
lapszéleken.
A fejezetcímek és a szövegen
belüli bekezdéses címek félkövér
betűvel íródtak. Egy-egy fejezet
alfejezetét félkövér, verzál betűvel
hangsúlyozzák ki. Ezenkívül a
folyószövegben lévő kiemeléseket
is félkövér betűtípussal szedték.

A bekezdések általában egy hosszúságúak így egységesen tagoltak. Éppen ezért a főszöveg
jól tagolt, egységes betűtípusával és kiemelésével jól áttekinthető.
Előfordul, hogy a folyószöveget megtörik kis képek, vagy többlet információt tartalmazó
bekeretezett négyzetek. Általában a szedéstükör felső részében vagy az az alsó részének jobb
oldalán helyezkednek el.
A főszöveget fekete-fehér térképek és egy-egy oldalas színes melléklet is megtöri, illusztrálva
az adott fejezetben leírt látnivalókat.
Képek:
Rögtön a könyv elejétől színes fényképek
vannak. A 2.-3. oldalt egy színes Japán
térkép helyezkedik el. A 4. oldaltól a 12.
oldalig színes fényképek találhatóak.
Azokon az oldalakon, ahol fényképeket
mutatnak be, azok más papírból készültek,
mázolt felületű műnyomó papírból. Egyegy illusztrált oldalon három kép kapott
helyett. Mindig más és más
elhelyezkedésűek. A fényképek oldalának
lap tetején mindig van fejezetcím, félkövér
betűvel kiemelve. A képek mellé, alá vagy
felé mindig pár mondatos megjegyzést
írnak. Ezen kívül ezeken az oldalakon
találhatunk, verzálban szedve, félkövér
betűstílussal egyéb látnivalók című
információkat. Ezeket mindig
felsorolásban írják le. A képek információja mellett általában megtalálhatóak az oldalszámok
zárójelben.
A főszöveg folyamán egy-egy oldalas színes melléklettel is találkozhatunk. E oldalaknak
ugyanaz a szisztematikájuk, mint a könyv elejében lévő illusztráció csokornak. A képek
száma, elhelyezkedése és megjegyzéseik betűfajtája és mérete is megegyező.
A könyvben megjelenő fényképek nem közismertek.

Szótár:
Közvetlenül az utolsó fejezetben találhatunk egy nyelvi szótárt. Ahogy a fejezet első része,
úgy a szótár része is két hasábra van szedve. Hasznos szavak, kifejezések és mondatok
vannak leírva Japánul (fonetikusan is, ahogy azt egy hagyományos idegen nyelvű szótárban is
szokás). A magyar kifejezések félkövér betűtípussal íródtak, az alatt pedig dőlt betűvel
olvashatóak japánul lefordítva. Mellettük jobbra zárójelben a fonetikus kiejtés szerint, és a
lefordított szó alatt pedig a japán írásmód szerint is fel vannak tűntetve.
Főszöveget követő járulékos részek:
Kis Szótár
A kis szótárban, abc sorrendben, le vannak írva
a könyvben megjelenő japán kifejezések,
félkövér betűstílussal. Mellettük pedig egy
szóközzel kihagyva magyarul a jelentésük.
Ahogy a nyelvi szótárban úgy itt is két
hasábosra van szedve a szöveg.
Mutató
A könyv mutatója név-, és tárgymutató egyben.
Sem a szavak sem a nevek szedése nem
különbözik. Abc sorrendben haladva - itt is
félkövér kiemeléssel -, a tételek oszlopos rendbe
vannak fűzve. Az oldal szedése három hasábos,
könnyen átlátható betördeléssel.
A mutatóban szereplő félkövér számok térképre
utalnak, de ezekre fel is hívják a figyelmünket.
A mutató utáni utolsó oldalon helyezkedik el a
kolofon, de megosztozva a térképek jelmagyarázatával. Az oldal két hasábra van szedve, jobb
oldalon a térképek jelmagyarázata helyezkedik el és a baloldalra zárva kapott helyett a
kolofon információi.

Összegzés:
A kötet szakmai és kulturális szempontból kiemelkedő élményt nyújt. A Japánról szóló
ismeretek bővítését teljes kőrűen szolgálja, és az utazáshoz való kedvét is fellendíti az
olvasónak, még akkor is, ha eddig nem szándékoztunk Japánba eljutni.
A szöveg könnyen olvasható és a sok színes fénykép segíti az olvasottakról való elképzelést.

Esztétikai szempontból azonban van némi kivetni valóm, ugyanis a könyv lehetett volna
egységesebb is, ha egy féle szedési technikát követtek volna a könyv végéig. És az egész
kiadvány szebb lett volna, ha végig mázolt papírból készül el a könyv. Úgy színesebben hatott
volna, így sajnos túl szürke lett a kötet belseje. Természetesen egy 900 oldalas könyvnél
értem, miért nem ezt a megoldást választották, pláne, hogy a kiadvány már így is 9000 Ft-ba
került. Mégis úgy gondolom esztétikai szempontból maradhatott volna a hagyományos
útikönyvek vonalán.

