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Rövid tartalmi leírás:
A kötet a kezdetektől, vagyis az időszámításunk előtti emlékektől kezdve kíséri végig a
szamurájok fejlődését. Stephen Turnbull, kelet-ázsiai hadtörténészként, először a
szamuráj réteg kialakulásának történetet meséli el, majd harctéri taktikáikat, fegyvereiket,
ruháikat, életüket, szervezeti felépítésüket mutatja be, de megismerheti az olvasó a 7-19.
század hős japán hadvezéreinek világát is. Részletesen feltárul azoknak az
államférfiaknak és szamurájoknak az életútja, akik a Japán háborúk és csaták
meghatározó alakjai voltak és egyes korszakokban uralták és irányították a
szigetországot. A szerző hasonló témájú könyve, a Zrínyi kiadónál 1994-ben megjelent
Nindzsa: Japán titokzatos harci kultuszának hiteles története című könyve.
Könyvborító
A könyv keménytáblás, védőborítóval ellátott. A tábla alapszíne sötétkék. Az első táblán
a könyv címe olvasható sárga színű betűkkel szedve, majd kurziválva és már fehér
színnel az alcímet, végül a tábla alján a szerző nevét találhatjuk, ez utóbbit szintén fehér
színnel, ám kissé szokatlanul, kisebb betűmérettel szedve. A táblán található illusztráció
egy szamuráj harcos öltözetét ábrázolja, ez a kép a védőborítón is megtalálható. A hátsó
táblán egy kisebb méterű művészi képet láthatunk, majd alatta a fülszöveget középre
zárva, sűrűn, fehér színnel szedve, de jól olvashatóan. Ezt a könyv ára és ISBN száma
követi, majd a hátsó borító alján a kiadó neve szerepel az oldalon a legnagyobb
betűtípussal és fehér színnel szedve. Alatta a kiadó webcíme és e-mail címe olvasható. A
könyv címe a gerincen is sárga színnel, míg a szerző neve fehér színnel szerepel. A gerinc
alján megtalálható a kiadó logója. A könyv előzéke fehér, ragasztása egyenletes.

A főszöveget megelőző járulékos részek
Szennycímoldal és Sorozatcímoldal
A szennycímoldalon csupán a mű címe található, a szerző neve hiányzik. Az oldal
betűtípusa visszafogott, betűmérete kisebb, mint a címoldalé és megegyezik a
fejezetkezdő oldalak betűméretével. A cím ritkítottan szedett, a betűközök egyenletessége
esztétikus, eleganciát sugall, elhelyezése összehangolt a címoldaléval. A szennycímoldal
versoján, a sorozatcímoldalon, egész oldalas korabeli, illusztrációt találhatunk. A művészi
kép azonnal felkelti az olvasó érdeklődését.

Címoldal
A címoldalon háromféle betűtípust találunk, ennek köszönhetően az oldal nem érezhető
zsúfoltnak. Kissé rendhagyó módon elsőként a cím, az alcím, majd ezt követően a szerző
neve olvasható. A kiadás éve nem, csak a kiadó neve és a megjelenés helye szerepel az
oldalon. A mű címe az oldalon található betűméretek közül a legnagyobb betűfokozattal
szedett, így egyértelműen a cím az uralkodó. Szedése egalizált, a betűk közötti távolság
egyenletes, könnyen olvasható, egyértelmű. A következő betűfokozattal a kiadó neve és a
kiadás helye szerepel, majd legkisebb betűmérettel szedett a szerző neve. Az alcím
kurzivált, betűtípusa megegyezik a főszövegben szereplő lényeges gondolatok kiemelését
szolgáló betűtípussal.
Copyrightoldal
A copyrightoldal különlegessége, hogy köszönetnyilvánítással indul, amely kurzivált, az
oldalon a legnagyobb betűmérettel szedett közlés, így az oldalon mindenképpen

uralkodónak tekinthető. Betűtípusa és mérete megegyezik a címoldal alcímével. A
copyrightoldal kolofon is egyben, így a köszönetnyilvánítást követően a kiadás alapjául
szolgáló eredeti mű adatai, a könyv létrejöttében szerepet játszó személyek – a fordító, a
szakmai gondozást végző szakember, a felelős kiadó, a szerkesztő, a műszaki vezető
neve, a könyv ISBN száma, majd a szerzői jogok tulajdonosai olvashatóak. Itt mond
köszönetet a kiadó a szerzőnek azért, hogy hozzájárult a Japán Archive-ban őrzött
képeinek közléséhez. A kiadó címe nem, web-címe és e-mail címe viszont szerepel. Az
információkat a tipográfiai szabályoknak megfelelően csoportosítva, középre zárva
találhatjuk meg, az adatcsoportok viszonylag jól elkülönülnek egymástól.
Tartalomjegyzék
A tartalomjegyzék csupán a fejezetcímeket tartalmazza, a további belső címekre nem tér
ki, így nem túl terjedelmes, könnyen áttekinthető. A könyvben ez az egyetlen
tartalomjegyzék, a fejezetek elején további, részletesebb tartalomjegyzék nem található.
A tartalom szedéstükre megegyezik a szövegtükörrel. Betűfokozata nagyobb, mint a
szövegbetűé, a fejezet szó pedig minden esetben kapitálisan szedett. A betűfajták
használata egyszerű, egyértelmű. A jegyzék egyetlen díszítőeleme a címsorban
elhelyezett, a betűmérettel megegyező nagyságú színes képrészlet. Ez a motívum
végigvonul a könyvön, a fejezetkezdő oldalakon mindenhol megtalálható.
Előszó és köszönetnyilvánítás
Az oldal a tipográfiai szempontból nem különbözik a főszövegtől, két hasábos szedés,
széles margó jellemzi, ahol kurziválva az oldal egy lényeges gondolata olvasható. Az
oldalt színesítő kéthasábos illusztrációs kép képaláírása a kép alsó harmadában, a széles
margóra szedve található. Az oldalszám a szedéstükör külső széléhez igazítva a könyv
címével kiegészítve található. Ez az elem a későbbiek lecserélődik az adott fejezet
címére, segítve a könyvben való eligazodást.
A főszöveg
Két hasábba szedett főszöveg egyik fő jellemzője a széles margó, valamint, hogy az adott
oldal egy-egy lényeges gondolatát kurziválva, a széles margóra szedve találhatjuk meg,
amelyek a páros oldalakon balra, a páratlan oldalakon jobbra zártak. A képaláírások a kép
alsó harmadában, szintén a széles margón olvashatóak. Az oldalszám a szedéstükör külső
széléhez igazítva, a fejezet megnevezésével együtt található. A margóra néhány oldalon
kép került.
A főszöveg címrendszere világos, egyszerű. A bekezdéses címek azonos betűfajtából és
fokozatból szedettek, balra zártak és változó hosszúságúak. A bekezdések változó
hosszúságúak, a behúzások elegáns kivitelűek.
A főszövegben kiemelésként kurzivált betűtípust találunk, félkövér, vagy kövér betűfajta
használata nem jellemző. Felsorolások nem szerepelnek a szövegben. A kéthasábos
főszöveg sorköze ritkított, az olvasás folyamatosságát azonban ez a megoldás nem
nehezíti, a könyvet könnyen áttekinthetővé teszi. A szövegen belül jegyzeteket, vagy
utalásokat nem találunk.

Képek és illusztrációk
A folyószöveget többféle méretű, egy, illetve kéthasábos képek színesítik, amelyek igen
változatos elhelyezkedésűek. A képek sorában egyaránt megtalálhatóak a művészi rajzok,
a grafikák és a jelenben készült fotók is.

A fejezetkezdő oldalak egységes kivitelezésűek: a páros oldalon találhatóak, a széles
margón kurziváltan szerepel a fejezet egyik kiemelkedő gondolata, alatta a kép alsó
harmadában a képaláírás. A fejezetcímoldalon megjelenő kép, egységesen rögzített
méretű, oldalpárján a fejezethez kapcsolódó, annak tartalmát előrevetítő, ahhoz szorosan
illeszkedő művészi rajzot, vagy pedig illusztrációs fotót találunk.

A képek, illusztrációk elhelyezésére általánosságban jellemző, hogy a képeknek megvan
a külön helye, azonban olyan megoldás is szerepel a könyvben, hogy a képet a
szövegmezőbe úsztatták.

Példát a jobb oldali hasáb szövegmezejébe úsztatásra találhatunk, ezzel kizárták az
esetlegesen keletkezhető szűk hasábköz problémáját. A sorok fogyása és növekedése
követi a kép vonalát, a folyószövegben csatornák nem jellemzőek.

A könyv különlegessége, a pausz lapok segítségével létrehozott négy áttetsző
mellékletrész, amely a következőképpen épül fel: az alapoldal a könyv eredeti lapja, erre
egyenként lapozhatja az olvasó a pauszra nyomtatott ruházati rétegeket. Így betekintést
nyerhet abba, hogy hogyan rétegeződtek egymásra a szamurájok ruhadarabjai és milyen
rétegekből álltak a páncéljaik. A mellékletrészek magukon hordozzák a könyv
képaláírásainak, képmagyarázatainak betűtípusát és azok elhelyezkedését.
A képek témájukat tekintve is igen változatosak: várak, paloták, szentélyek, buddhista
szerzetesek, vagy egy japán üzletember imamondás közben, egyaránt megtalálható a
könyvben, de szerepel kép a szamurájok rövid életét szimbolizáló cseresznyevirágzásról
is. A jelenben készült képek egykori csaták, jelentős események helyszíneit is bemutatják,
így szinte észrevétlenül végigkalauzolják az olvasót Japán napjainkban fellelhető
történelmi emlékhelyein. Ugyanakkor igazán emlékezetessé és színvonalassá a korabeli,
művészi rajzok, illusztrációk teszik a könyvet, amelyek párviadalokat, csatajeleneteket,
harci pózokat, kardforgatási technikákat, fegyvereket, páncélokat, a szamurájok
jellegzetes hajviseletét, legendás hadvezéreket és azok tetteit örökítik meg. A bemutatott
képek többsége nem közismert.

A főszöveget követő járulékos részek
Bibliográfia
A bibliográfia típusát tekintve leginkább a szakbibliográfiák közé sorolható, a
feldolgozott művek megjelenési időpontját tekintve retrospektívek. A bibliográfiai tételek
leírása egyszerűsített, a szerző nevét, a könyv címét, a megjelenés helyét és évét, valamint
a kiadó nevét adják meg. A bibliográfia alfabetikus, három hasábba szedett, betűtípusa
illeszkedik a főszöveg betűtípusához. Szedése tömör, de ugyanakkor világos, áttekinthető.
Kislexikon
A kislexikon japán szavak és kifejezések magyarázatát tartalmazza. A japán kifejezések
kiemelése kurzivált és félkövér, a szavak után kettőspont áll. A kislexikon szedése négy
hasábos, ez a szedésmód csak itt található a könyvben, az oldal díszítőeleme a címsorban
elhelyezett, a betűmérettel megegyező nagyságú színes képrészlet.
Mutató
A könyv mutatója név-és tárgymutató egyben, bár sem a nevek, sem a tárgyszavak
szedése nem különbözik egymástól. A tételek elhelyezése az oszlopos mutató főbb
jegyeit hordozza, könnyen áttekinthető, szedése öthasábos. A mutatón belül másik
címszóra történő utalás nem található. Az oldal díszítőeleme a címsorban elhelyezett, a
betűmérettel megegyező nagyságú színes képrészlet.
Függelék
A függelék időrendi táblázatot tartalmaz, címfokozata, betűtípusa megegyezik a
főszövegével. Az oldal díszítőelemeiként kör alakú illusztrációk szerepelnek, amelyekben
a könyv jellemző képrészletei találhatóak. Az évszámok egy a fejezetcím betűméretével
azonos sávban helyezkednek el.
Összegzés
A kötet szakmai, kulturális és esztétikai szempontból egyaránt kiemelkedő élményt nyújt.
Az ismeretek bővítését teljes körűen szolgálja, hiszen az érdeklődő olvasó számtalan
adattal, névvel, jelentős dátummal bővítheti tudását és betekintést nyerhet a fontosabb
eseményeket kiváltó okokba is. A szöveg megértését ugyanakkor számtalan színvonalas
kép és illusztráció segíti, amelyek révén azok számára is élvezetessé válhat a könyv, akik
nem érdeklődnek a harcművészetek, vagy Japán iránt.

