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BORÍTÓ
John Gallagher gésákról szóló könyve keménykötéses formában jelent meg, ami
teljesen magától értetődő, tekintve a könyv méretét és súlyát. A könyv műfaji
jellege is megköveteli a kemény táblás kötési módot, mivel rengeteg képet
tartalmaz, így a belívek alapvetően műnyomó papírból készültek.
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Természetesen védőborító védi a kötet külsejét, melyen a borítóval teljesen
azonos adatok és a képek láthatóak, így tehát ez nem szolgál plusz
információkkal, csupán a védelem funkcióját látja el. A B1-en (a borító első,
külső oldala) és a védőborító elülső felén is a könyv címe, alcíme, és
természetesen a kötet szerzőjének neve található. A gerincen olvasható a szerző
neve, a mű címe (alcím nélkül), valamint a kiadó logója is látható itt. A
védőborító fülei üresek, a fülszöveg nem ide, hanem a B4-re került.
A borító négyszínnyomással készült, egy gésáról készült gyönyörű színes
kép, valamint annak a háttérbe tolt, árnyékszerű reprodukciója látható rajta (lásd
a címoldalon). Az előzék fehér, tehát nincs színnel megnyomva, teljesen üres. A
B4-en (a borító hátsó, külső oldala) egy fekete-fehér kép található, ami szintén
egy gésát ábrázol. Alatta olvasható a fülszöveg, mely két bekezdésből áll. Az
első bekezdést egy hangzatos kis bevezető szöveg képezi, mely nagyon röviden
összefoglalja a gésákkal kapcsolatos ismereteinket és előítéleteinket. A második
bekezdés - erre reagálva - magyarázza, mért is van jelentősége e kötet
megjelenésének. Bemutatja azt is, milyen témákat fog érinteni.
A B4-en természetesen fel van tüntetve a könyv bolti ára, az ISBN szám
és az ehhez szorosan kapcsolódó vonalkód. Ami számomra kicsit furcsa, hogy a
könyvkiadó neve csak itt olvasható, a B1-en pedig nem. Valószínűleg azért jó
megoldás ez, mivel a kiadó weboldalának címét és az e-mail címét is fel akarták
a nevén kívül tüntetni, ennek pedig a B1-en semmiféleképpen sincs helye. Így
egyben mindent feltüntettek a borító hátoldalán.
CÍMNEGYED
A kötet címnegyede teljesnek mondható. A szennycímoldalon a könyv címe
olvasható (alcím nélkül), ízlésesen, a szedéstükör felső részéhez igazítva.
A sorozatcímoldalon nem található szöveg, eszerint a kötet nem tagja
semmiféle könyvsorozatnak. Ehelyett egy egész oldalas kép látható az oldalon,
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amin egy piros rúzzsal kifestett száj, a gésák egyik alapvető külső ismertető
jegye látható. Ez a megoldás számomra újdonságként hat, de véleményem
szerint igen imponáló az összhatás, mivel a sorozatcímoldalt együtt tekintjük
meg a címoldallal.
A címoldalon természetesen a kötet címe és alcíme látható, ezen kívül a
szerző neve, a kiadó neve, és a kiadás helye. Az adatok fontosságuk szerint
tipográfiailag is meg vannak különböztetve. Ez azt jelenti, hogy a legfontosabb
adat nem csak az oldal tetején foglal helyet, de a betűméret szerint is ki van
emelve. Ezen kívül a verzál betűtípust is a kiemelés eszközeként használta a
kötet tipográfusa.
A copyrightoldalon a kiadással kapcsolatos adatok kaptak helyet.
Feltűnnek itt a kiadás alapjául szolgáló idegen nyelvű könyv adatai. A fordító
fontos munkát végzett a kötet jelenlegi kiadásában, illetve jogdíj illetheti őt, így
helyet kap az ő neve is ezen az oldalon. Ezen kívül még egy személy neve is
feltűnik, mégpedig azé, aki szakmailag gondozta a szöveget. Természetesen a
copyrightoldal azért „copyright”, mert itt tüntetjük fel a kötettel kapcsolatos
bármiféle jogot birtokló személyek, kiadók nevét. Ennek megfelelően
olvashatjuk itt is a megszokott adatokat.
Manapság szokássá vált a kolofon oldalt áthelyezni a copyrightoldalra,
annak alján megjeleníteni a nyomdai, illetve műszaki adatokat. Így történt ennél
a kötetnél is, ezért a könyv ISBN száma is itt kapott helyet. A még ezen kívül
szokásos adatok is feltűnnek, azaz a felelős kiadó neve, a műszaki vezető neve,
a kiadó elérhetőségei, stb.
A FŐSZÖVEGET MEGELŐZŐ EGYÉB JÁRULÉKOS RÉSZEK
Az ötödik oldalon található a tartalomjegyzék. Számomra igen szimpatikus
módon, a fejezetek sorszámai nem számmal vannak feltűntetve, hanem betűvel,
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(Bevezetés/Harmadik fejezet/Kislexikon stb.), jobb oldalán pedig az, hogy mi
az aktuális rész címe, ha van neki (a Mutatónak természetesen nincs külön
címe). A két hasáb tipográfiailag nincs megkülönböztetve, mégis úgy érzi az
olvasó, hogy átlátható az oldal. Természetesen az oldalszámok sem maradtak le
a tartalomjegyzékből.
FŐSZÖVEG
A Bevezető véleményem szerint szokatlanul hosszú (38 oldal). Már ebben a
kezdő fejezetben jól látható az az izgalmas szerkesztési séma, mely a köteten
végig uralkodó véleményem szerint. Ezen elv szerint a szöveghez képest a
képek vannak középpontban. Olyan érzése van az olvasónak, hogy a szöveg
leginkább ott helyezkedik el, ahol hely van erre. Vannak olyan oldalak,
melyeken teljes oldalas kép látható, ezek a képek sokszor túl is nyúlnak, azaz
kifutnak a szedéstükör határain, ilyenkor a túloldalon olvasható képaláírás
hozzájuk. Ezek a képek leginkább az esztétikai érzékünket örvendeztetik meg,
nem pedig kiegészítő, illusztráló jellegük miatt érdekesek. A műszaki
szerkesztő attól sem riadt vissza, hogy két oldalon futtasson végig egy képet.
Szerintem ez rendkívüli stílust ad a kötetnek.
A főszöveg alapvetően két hasábra van osztva, ezen kívül a tükör felső
részéhez igazított képekhez tartozó képaláírás mintegy harmadik, keskenyebb
hasábként szerepelhet. A képek a legtöbb esetben két vagy három hasáb
szélességében vannak elhelyezve. Megesik az is, hogy ennél szélesebben,
kifutva a szedéstükör oldalsó határán helyezkednek el. Találunk olyan oldalt is,
ahol csak az egyik hasáb határain belül esnek a kép határai is. A kép és a szöveg
egymáshoz viszonyított elhelyezkedése tehát nem egy azonos séma szerint
nyilvánul meg a kötetben. Ráadásul egyes oldalakon olyan hatást kelt a kép
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elhelyezkedése a szöveghez képest, mintha egy napilapot olvasnánk, a képnek
ugyanis nincsen kerete (lásd. 35. oldalon). Ezek a képi megoldások tipográfiai
értelemben abszolút modernné teszik ezt a kiadványt.

Ez a fajta tördelési mód a napilapokra
jellemző.

A

könyvészetben

való

alkalmazása véleményem szerint minden
ízében

modernné

teszi

a

kötetet.

A főszövegben szereplő legkülönlegesebb tipográfiai megoldás is a képek
szintjén valósul meg. A módszer alapja, hogy egy-egy cselekvés lépéseit külön
képekben jeleníti meg. A képek külön oldalakon egy-egy pausz papírra vannak
nyomva, ezeket lapozgatva mindig egy újabb részletet láthatunk. A végén,
egymásra hajtva a lapokat, megkapjuk a végeredményt, így láthatjuk, milyen
lépésekből áll egy kimonó szabályos felvétele, vagy akár egy gésa sminkjének
elkészítése. Végül szemünk elé tárul egy komplett sminkben vagy kimonó
öltözetben pompázó gyönyörű gésa.
Az oldalszámozás megjelenése egyébként számomra érdekesen alakul.
Természetesen a lap alján, a tükör alatt, a vágási oldalon van feltűntetve, az
oldalszám arab számokkal, de mellette a páros oldalakon a könyv főcíme, a
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páratlan oldalakon pedig az aktuális fejezet címe is szerepel. Mivel fejléc nincs
a kötetben, így oldották meg a részletek feltűntetését.
A főszövegben olvasható fejezetek címoldalai rendkívül ízlésesek.
Miután nagy méretű, verzál betűvel fel van tűntetve a fejezet száma (pl. ELSŐ
FEJEZET), a fejezetek címe is szerepel az oldalon. Ez alatt minden esetben
szerepel egy csodálatos színes kép. Az illusztráció mellett egy-egy
szövegrészlet olvasható, mely a fejezet szövegéből való, mint egy ajánló
szerepel a belső címoldalon.

Belső címoldal. Nagyon ízléses. A fejezet
címén kívül egy, a szövegből való rövid
részletet,

két

képaláírást

(ugyanis

a

túloldalon egy teljes oldalas kép látható)
és egy mottóként szolgáló idézetet is
tartalmaz ez az oldal.

Természetesen a képaláírás sem marad el az oldalról, tulajdonképpen két
képhez tartozó magyarázatot is olvashatunk itt, ugyanis a belső címoldal inkább
duplának mondható, mint egyoldalasnak. Minden ilyen oldal páratlan sorszámú
párján egy teljes oldalas kép látható, a képhez tartozó szöveg pedig a mindig
páros oldalon található címoldalon olvasható. Emellett minden belső címoldalon
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olvasható egy bizonyos személytől származó mottó, idézet a kép alatt. A
képaláírások leginkább a képek mellé kerültek ebben a kötetben.
FŐSZÖVEGET KÖVETŐ JÁRULÉKOS RÉSZEK
A 249. oldalon befejeződik a folyószöveg, így a 250. oldalra került az első
főszöveget követő járulékos egység első oldala. A Kapcsolatfelvétel című
járulékos rész megint csak alátámasztja személyes véleményemet arról, hogy a
kötet ízig-vérig egy modern darab, ugyanis a szóban forgó kétoldalas rész
könnyed, szórakoztató stílusa olyan, akár egy hosszabb újságcikké. Elkalauzolja
az olvasót a mai Japánba, és olyan részleteket oszt meg velünk, mint hogy hol
és milyen rendezvényeken érdemes részt vennünk (akár azt is, hogy mennyi
pénz szükséges ehhez), ha úgy döntünk, hogy ellátogatunk a „virág és a fűzfa
világá”-ba. Egy, a szövegből kivett idézet egyből magyarázatot ad arra, mért
tartotta a szerző szükségesnek azt, hogy megírja ezt a járulékos részt. A
hanyatlás

rákenyszerítette

Japánt,

hogy

zárt

világát

megmutassa

az

odalátogatóknak is. Ennek megfelelően számos vendégváró esemény kerül
megrendezésre a szigetországban, ahova özönlenek a turisták, hogy láthassák a
gésák csodálatos világát. Az odalátogatók eligazodásban segít a szerző, ezáltal
kicsit útikönyv jelleget is kap a kötet.
A következő járulékos rész az Időrendi táblázat. Aki valóban érdeklődik
Japán iránt, az valószínűleg élvezettel olvassa el annak történelmi eseményeit
röviden, időrendi sorrendben.
Súlyos hiba szerintem, hogy ugyanezen rész alatt miniatűr betűkkel van
feltűntetve a Hivatkozások listája, mint egy újabb bekezdése az időrendi
felsorolásnak. Alig észrevehető, hogy ott tartalmilag egy új rész következik.
A Bibliográfia szintén ebben a fő részben található, némileg jobban
kiemelve, mint a Hivatkozások listája, de még mindig nem megfelelő módon.
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Köszönetnyilvánítás és a Képek jegyzéke is.
Külön oldalon található ezen kívül egy Kislexikon is, ami szerintem
túlzott figyelmet kapott az előző egységekkel szemben. Úgy gondolom, hogy
érdemesebb lett volna kicsit másképp megállapítani a fontossági arányokat,
ugyanis az összesen 51 szócikk ki sem tölti az oldalt, majdhogynem pazarlás ez
ahhoz képest, hogy az időrendi táblázatban szereplő adatok alig olvashatóak
amiatt, hogy egy fejezetbe lett besűrítve ennyi szöveg. Ez által ugyanis a
betűméretet addig csökkentették, hogy az már az olvashatóság kárára ment.
Természetesen Mutató is található a kötetben, az utolsó páros oldalon. Az
utolsó oldal vákát. Ez tulajdonképpen egy tárgy- és névmutató, ami
véleményem szerint a célnak megfelelő.

Összegzés
Ez a nagyméretű, képekben rendkívül gazdag kötet kifejezetten arra való, hogy
az ember kirakja könyvespolcának leginkább látható pontjára, és olykor-olykor
elővegye, majd nagy érdeklődéssel forgassa minden egyes ilyen alkalommal. A
gyönyörű képek rendkívüli mód élvezhetőek, köszönhetően a nyomdászati
eljárásnak és a felhasznált műnyomópapír kiváló minőségének.
Súlya és mérete miatt tehát kifejezetten otthoni olvasásra való
képeskönyv ez. Az olvasó szinte falja a benne lévő képeket, és a tökéletes,
könnyed stílusban megírt szöveget. Magával ragadja a „virág és a fűzfa világa”,
mellyel részletekbe menően megismerkedhet a kötet forgatása közben. A könyv
izgalmas szerkesztési elve, mely sokszor szakít az eredeti könyvészeti
hagyományokkal

abszolút

modernné,

élvezhetővé teszi a kötetet.
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Felhasznált irodalom:
GYURGYÁK János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve. Budapest, Osiris Kiadó,
2005.
10

