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2 ÉS FÉL HÉT JAPÁN KALANDOZÁS
- Tapasztalatok és élmények 1. rész

AniMagazin/AniPalace

Írta: Saci (Animológia)

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

89

Távol-Kelet
Az első és talán a leggyakoribb kérdés,
amit Japánba utazásom után megkaptam
animés társaimtól, hogy tényleg olyan,
mintha egy animében lennél? Örömmel
tudatom veletek, hogy igen. Az egész utazás során olyan eksztázisban voltam ettől
a gondolattól, ami egyszerűen leírhatatlan. Mivel jó magam is nagy anime rajongó
vagyok, így már csak ezért az elképesztően
fantasztikus érzésért megérte ellátogatni
a szigetországba. Azonban amondó vagyok, kezdjük az elején a kalandozást.

A kezdetek
Annak a gondolata, hogy Japánba
szeretnék kilátogatni már vagy 15 éve
megfogalmazódott bennem. Tudom, nem
siettem el. Viszont ezzel csak azt akarom
mondani, hogy sose késő megvalósítani az
álmainkat, csupán kitartás kell hozzá.
Az álom 2016 októberében vált valóság közelivé, amikor megvettük a testvéremmel és az egyik legjobb barátommal

a repülőjegyünket. Hármasban terveztünk
ugyanis egy teljesen magunk által szervezett utat, amiről így utólag kijelenthető,
hogy többszörösen is megérte.
Amikor elérkezett a nagy nap, 2017.
május 19., fel se fogtam hova megyek, mit
csinálok, és hogy életem vágyálmát fogom
beteljesíteni. Pedig a testvérem előtte
napi szinten megkérdezte: „Japánba megyünk, felfogtad?”. Azonban én csak a
repülőn ülve eszméltem rá, hova is tartok,
amitől olyan örömmámor kezdett hatalmába keríteni, mint még soha. A későbbiekben pedig csak fokozódott ez az érzés.
Viszont, hogy ne csak a pozitívumokat
említsem, szeretném javasolni nektek,
hogy bár a legolcsóbb a kínai légitársaság a
Japánba utazáshoz, inkább áldozzatok pár

tízessel többet a repülőjegyre és válas�szatok mást. Az állami korlátozásaik miatt
semmilyen elektronikai eszközt nem lehet
használni a gépeiken, és az a kaja… szeretem a kínai kosztot, de a repülős kajájuk
nem nyerte el a tetszésem, hogy finoman
fejezzem ki magam.
Tehát úton voltunk a csodálatos Japánba, ahol 20 fantasztikus napot sikerült
eltöltenünk, hármasban, egy saját szervezésű úton, és teszem hozzá remekül sikerült minden.

Első benyomások
Amikor megláttam a repülőből az éjszakai fényekben pompázó Tokiót, már
akkor elkapott a sírógörcs, ami egyébként
napokig kitartott. Az a rengeteg fény,
egyszerűen káprázatos volt, és ami utána
következett csak még csodálatosabb volt.
Mindenhol japánok, japán beszéd és nem
egy helyen animés helyszínek. Ismerős,
mégis új volt minden, hiszen az animék nézése által nem volt már idegen ez a világ.

„...én csak a repülőn ülve eszméltem rá, hova is tartok,
amitől olyan örömmámor kezdett hatalmába keríteni,
mint még soha. A későbbiekben pedig csak fokozódott
ez az érzés.”
A nyelvet mi nem beszéltük, így csak
az angolra hagyatkozhattunk. De nem
kell megijedni, ha semmilyen idegen nyelven nem beszélsz, akkor is könnyen lehet
tájékozódni. Nem mellesleg a japánok se
beszélnek nagyon angolul, csak kevesen és
ők is eléggé akcentussal társalognak, így
ez se feltétlen segítség. Ellenben tényleg
elég segítőkészek, még ha nem is tudtok
közös nyelvet, a mutogatás ősi nyelvét
mindenki érti.
Ami viszont meglepett és ellentétes
volt az elképzeléseimmel az az animékben,
filmekben, képeken tapasztalt cosplayrengeteg teljes hiánya.
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„Tokió igazi nagyváros,
nem mellesleg a külső
kerületeivel együtt több
mint 30 millióan lakják (...)
akármikor akárhova mentünk, mindig sok ember
volt, de érdekes módon
mégsem tapasztaltuk
nagyon a tömegnyomor
érzését.”

Egyáltalán nem volt jellemző Japán utcáira, hogy jelmezben flangáljanak az
emberek. Sőt nagyon kirívó ruhákat sem
viseltek. Kivételt képeztek persze az éttermi és maid café negyedek, ahol minden
üzlet előtt egy cosplay-be bújtatott, többségében hölgy, invitálta be a járókelőket
az adott helyre. Személy szerint én azért
több megdöbbentő külsejű egyénre számítottam, de ez valahogy igen csak minimalizálódott. Azonban a kimono, jukata és
ezek férfi változatát viselők számtalanszor
jöttek velünk szembe, a leglehetetlenebb
helyeken találkoztunk velük. Na de ők
tényleg mindenhol ott voltak, és a nap
bármely szakában lehetett legalább egyet
látni.
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Összességében azért pozitív volt az
első benyomás minden tekintetben, bár ez
nem meglepő. Ahogy az se meglepő, hogy
ég és föld a mi világunk és az ő világuk. Napokig, hetekig vagy hónapig sorolhatnám,
mennyi különbség van a két ország, az
emberek, a viselkedés stb. között. Egyébként az egyik alkalommal, amikor egy szentélynél botorkáltunk leszólított minket
egy iskolás lány csoport, akik külföldieket
interjúvoltak, feltehetően nyelvtanulás
szempontjából. Végtelenül kedvesek és
aranyosak voltak, és ők még egész jól beszélték az angolt, mert több ilyen csoporttal is találkoztunk, akik viszont nem annyira. Tehát a kislánykák egyik kérdése is a mi
országunk és az ő országuk különbségeire

ment volna rá, de úgy döntöttünk, inkább
nem soroljuk, így rávágtuk, hogy amiben
különbözik a kettő, az „minden”. Különben
tényleg érdekes élmény volt ez is, hogy a
nyelvtanulást a való életben végzett házi
feladattal, élő tapasztalattal fejlesztik
nem csak száraz, elméleti anyagokkal. Bár
ez nem mindenhol jellemző, feltehetően
kivételes esetről volt szó.

Tokió – „csodaország”

Tehát jogosan gondolhatjátok, hogy elfogult vagyok, mert istenítek egy olyan
várost, aminek legalább annyi hibája van,
mint más fővárosoknak. Azonban én mégis
csodálatosnak, lélegzetelállítónak tartom,
egyszerűen beleszerettem és az utazásunk
végén alig vártam, hogy újra ott lehessek.

Soha életemben nem tapasztaltam
még olyan csodát, mint Tokió. Bár elfogult vagyok, mert hát a csatornaszag ott is
terjed néhány részen, egy-két hajléktalan
elvétve fel-felbukkan, illetve főváros lévén
a tömegközlekedési viselkedés inkább a
külföldire hajaz, mintsem a japánokról
hallott mély tiszteletre és udvariasságra.

Tokió igazi nagyváros, nem mellesleg
a külső kerületeivel együtt több mint 30
millióan lakják, ami a legnépesebb fővárosok közé emeli. Ez meg is látszott, mert
akármikor akárhova mentünk, mindig sok
ember volt, de érdekes módon mégsem
tapasztaltuk nagyon a tömegnyomor érzését.
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Sőt voltak olyan esték, amikor tíz-tizenegy
környékén élelemért és vízért kutatva a
7eleven elnevezésű éjjel-nappali bolthálózatukban és Aszakusza utcáin egy lélek se
volt már, ami igen csak elképesztő, tekintve az említett népességét a városnak.
Szóval Tokió folyamatosan képes volt
meglepni minket, annak ellenére is, hogy
már rengeteget tudtunk az országról. De
nem csak Tokió, hanem Japán minden
egyes része, minden egyes nap mutatott,
adott valami újat, amit eddig még sose
éreztem, láttam vagy tapasztaltam és ez
kiemelkedő élménnyé tette. Számos európai országban jártam már nem egyszer, de
közük nincs Japánhoz.
A városon belüli utazást általában
metróval vagy nyeregvasúttal tettük meg,
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amit az automatából vásárolt SuICa kártyára töltött pénzzel finanszíroztunk. Talán
nem is kell említeni, hogy nagyságrendileg
minden megoldott technikailag az egész
országban. A csippantós belépő-kilépő
kapukon keresztül, a rendelést felvevő robotokon és mindenféle terméket árusító
automatákon át, egészen az okosvécékig.
A nyeregvasutat különben mindenképp ajánlom kipróbálásra, mert végigsiklani a főváros belsejében egy metrószerű
szerelvénnyel eszméletlen. Az egyik városban köralakot leírva ment végig a nyeregvasút és remekül körbenézhettünk vele.
Már kívülről nézve is fantasztikus látványt
nyújtott, és igen csak animés pillanatokat
idézett, hiszen nem egyben láthattunk
már ilyet.

Amit még feltétlen ajánlok megnézésre, azok a magas helyek. Mindenki gyűrje
le a tériszonyát, mert pl. a Tokyo Skytree
450 m-es magasságáról végigpásztázni
egész Tokiót, leírhatatlanul szép. Mi is,
amire csak lehetett felmentünk, teszem
hozzá mindegyik nagyobb városban van
valamilyen kilátó, így nem nehéz találni.
Sőt Tokióban több is fellelhető, mint a már
említett Tokyo Skytree vagy a Tokyo Tower. Előbbi jól meglepett minket az Attack
on Titan tematikájú szintjével, meg azzal,
hogy 350 m-ig egy jegy, 450 m-ig még egy
jegy. Borsos ára volt, csak erre az egy látványosságra majd’ 5 ezer jent otthagytunk,
szóval jól tájékozódjatok a látványosságok
áráról mielőtt kimentek.

A Tokyo Towerre visszatérve el kell
mondjam, hogy szintén egy animés helyszínről van szó. Aki látta pl. a Death Note
animét az tudja, miről beszélek. Már csak
ezért is meg akartam nézni magamnak.
Nem mellesleg egy One Piece Theme park
is található a lábánál, szintén nem túl olcsón, de a rajongóknak feltétlen kötelező.
Akihabara negyedében viszont csalódtam, legalábbis vagy rossz részén voltunk,
vagy egyáltalán nem olyan, mint amilyennek én elképzeltem. Sokan hallhattátok
már, hogy a technológia fővárosa, rengeteg animés cuccal stb., stb. Utóbbi még
igaz is, mert tényleg sok animés relikviát
találtunk ott, és persze vásároltunk is, de
hogy mi ott a technológiai rész, azt mai
napig nem tudom.
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Ugyan volt sok üzlet, ami ilyen termékeket
árult, de ezenkívül csak a maid cafék döntöttek csúcsot. Erről majd a későbbiekben
mesélek még, mert van mit...
Shibuya viszont a híres kereszteződésével és a Hachiko szoborral bedobta magát a szívembe. Rendkívül hangulatos volt
ott lenni és végigsétálni a világ egyik leghíresebb kereszteződésén, ahol napi több
millió ember fordul meg. Sajnos bár sokan
voltak, az igazán nagy tömeg itt is elkerült
minket, ami ebben az esetben szomorú érzést keltett bennem. Ennek ellenére azért
élvezetes volt. De ami még ennél is élvezetesebb volt, vagy legalább annyira, az az
Asakusa Sanja Matsuri.
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A kiutazásunk nem a legideálisabb
turista időszak volt, mert lényegében
semmilyen fesztivál, esemény, rendezvény nem esett ekkorra. Gondoltuk ezt
addig, amíg az első szálláshelyünk liftjében
szembe nem jött velünk egy Matsuri, azaz
egy fesztivál hirdetése. Én nagyon megőrültem neki, és be is iktattuk a másnapi
programba. Azonban az öröm csak addig
tartott, amíg szembe nem találkoztam az
első meztelen japán férfi seggel. Persze ha
fiatal, izmos és daliás férfiakról lett volna
szó, nem panaszkodtam volna, de nagy
többségben idősebb emberek hátsófelét
láttam mindenhol. Rengeteg volt belőle,
és mai napig traumaként élem meg, persze ez csak poén. Elviselhetőek voltak,
bár kultúraidegen, ahogy szokták mondani. Legalábbis nálunk ez nem annyira
elfogadott, mint náluk. Sőt ez nem csak
fesztiválok idején van így, mert Japánban
az lényegtelen, mennyire rövid a szoknyád
vagy a nadrágod, nem megbotránkoztató,
de ha a kezed felsőrésze vagy a vállad látszik ki, na az már főbenjáró és túl szexis.
Teszem hozzá, a hölgyek mellkasánál kibuggyanó dolgok is ez utóbbinak megfelelő
ítéletet kapnak. A pucér hátsófeleket leszámítva viszont kellemes élmény volt egy
japán fesztivált első ízben tapasztalni. Ami
ezen belül még nagyon tetszett, azok a
vásári kifőzdék és ételek, a lezárt utcák, és
a hangosbemondókból áradó hangulatos,
ekte japán zene. Bődületes, mikre nem képesek a japánok ünneplés terén és a han-

gulat fokozása érdekében. Egyébként a
hangulatos zene már reggeltől észlelhető
volt Aszakusza egész területén.
Végtelenül sokat tudnék még Tokióról
áradozni, és persze részletezni az élményeket, hiszen rengeteg helyen jártunk,
sok mindent tapasztaltunk, de érdemes
a többi várost is megemlíteni, ezért jöjjön
most Oszaka, ahova utolsó tokiói napunk
estéjén buszoztunk át.

Oszaka – a fordított Tokió
Először is megosztanám veletek, hogy
japán távolsági buszon tölteni egy teljes
éjszakát nem is annyira megrázkódtató,
mint azt elsőre gondolná az ember…
Háhá, gondolod ezt addig, amíg nem két
egymást követő éjszakán teszed ezt úgy,
hogy két hete megállás nélkül mész, és
alig 6 órát alszol minden este. Addig a pillanatig én is úgy vélekedtem a buszon való
alvásról, hogy nincs gond vele. Igazság szerint sose volt problémás számomra buszon
aludni, hiszen aki tényleg fáradt, annak egy
idő után mindegy, hol van. Ezt a japán utcá-

kon is sűrűn tapasztaltuk, mivel ők bárhol
és bármikor képesek elaludni, lényegében
szokásnak is mondható ez náluk. Viszont
visszatérve az első buszos éjszakánkhoz,
nem panaszkodhatok. Tényleg egész kényelmesek voltak az ülések, volt töltési
lehetőség, lehajtható fényellenző, így
összességében túl lehetett élni. Azonban,
ahogy már előbb mondtam, az utazásunk
utolsó ilyen alkalmait már nehezebben
viseltem. Sőt azok már megrázkódtatóak
voltak, pedig összesen csak 5 ilyen esténk
volt. Lelkem rajta, hogy nem ez volt a fő
dolog, ami foglalkoztatott, hanem maga
az élményszerzés, ami Oszaka városában
is volt bőven.

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

93

Távol-Kelet
Tudni kell, hogy Oszaka Tokió fordítottja, mert enyhén szólva a helybéliek
nem igazán szívlelik a fővárosiakat. Még
egy olyan pólót is láttunk, ahol át volt
húzva a Tokió felirat és alatta nagyban
ráírták, hogy Oszaka. Nem mellesleg, míg
a fővárosban pl. baloldalt kell állnod a
mozgólépcsőn, vagy haladnod valahova,
addig Oszakában jobboldalt. De csak itt!
Őrületes volt, hogy mire megszoktunk
egy nálunk nem annyira jellemző mozgási
irányt, addigra programozhattuk vissza az
agyunkat és újra a mi országunknak megfelelően kellett közlekednünk. Persze ez
az autóutakon nem volt kivitelezhető, úgyhogy ott maradtak a baloldalt közlekedő
járművek. Hihetetlen ez az ország…
Ha már az autóutak, térjünk rá egy
kicsit az autókra, amik szintén a fejlett ország képét mutatják Japánról. Leszámítva
a fura, kis kocka kocsikat, amik olyanok voltak, mint egy Smart autó sarkosítva, rengeteg hibrid és elektromos személygépkocsit fedeztünk fel a szigetország utcáin.
Rendkívül pozitív benyomást tett Japán
már a szelektív kukáival is, amik mindenhol
jelen voltak, de ez még rátett egy lapáttal.
Szerintem sürgősen és százszázalékos be

kéne vezetni ezt a gondolkodásmódot az
egész világon.
Azért egy jó tanács a különleges külsejű autókkal kapcsolatban: a hófehér,
sötétített üvegű, amerikai stílusúakat
kerüljétek el jószerivel. Gondolom sejtitek, miért, de ha nem akkor elmondom,
hogy ez egyértelműen jakuza autó, amit
külföldiként ugyan megbámulhatsz, közel
mehetsz hozzá, de nézz körbe és utánozd
a környéken kószáló japánok viselkedését
inkább, akik még a másik oldalra, akár
másik utcába is hajlandóak átmenni, hogy
elkerülhessék. Konkrétan ilyen esettel
nem találkoztunk, de a sötét ablakú autók
meg-meg fordultak a környékünkön. Idegen országban jobb félni, mint megijedni,
úgyhogy tartsátok nyitva a szemeteket.
Félre ne értsétek, nem akarok senkit
sem riogatni, mert különben Japánban
olyan szintű biztonságérzetem volt, mint
még soha sehol. A táskámat sem féltettem, hogy esetleg kipakolják, míg sétálok,
ami itthon sajnos igen csak elképzelhető,
vagy más európai országban, hogy ne mindig csak kis hazánkat hozzam fel negatív
példának. Sőt ez pont az Osaka Station

egyik részén tudatosult bennem, hogy
nem szükséges otthoni stílusban védelmeznem a dolgaimat, amikor is észleltem,
hogy az emberek vagy 2 méteres körben
kerülnek valamit. Egy napszemüveg volt,
amit a tulaja feltételezem véletlen elhagyott, de mivel nem a járókelőké volt, így
ők nem is nyúltak hozzá, inkább kikerülték.
Mert nem az övék! A mások tulajdonának
tisztelete egy mesebeli világ képét vetítette elém, ami Japánban már megvalósult.
Elképzelhető persze, hogy nem százszázalékos ez a jelenség náluk, de akkor is
igen közel van hozzá. Főleg akkor örültem
ennek a dolognak, amikor véletlen az egyik
ingyenes, ismétlem ingyenes nyilvános
mosdóban felejtettem a táskámat. Bár
nem sokkal a helyiséget elhagyva merült
fel bennem a hiányérzet, így nem telt el
sok idő, mert gyorsan visszaszaladtam, de
közben azért jöttek-mentek jó páran és a
táskám mégis érintetlenül volt pontosan
ott, ahol hagytam.
Az ingyenes mosdó fogalma különben
nem idegen az országban, mert mindenhol
van.

„Oszaka Tokió fordítottja, mert enyhén szólva a helybéliek nem igazán szívlelik a fővárosiakat. Még egy
olyan pólót is láttunk, ahol át volt húzva a Tokió felirat
és alatta nagyban ráírták, hogy Oszaka.”
AniMagazin/AniPalace
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Az aluljáróktól kezdve, az utcákon és a plázákon át, egészen az állomásokig, szóval
ahol csak akarod. Mondjuk egy ital automatákkal telepakolt országban illő is, hogy
biztosítsanak ilyet, mert szükséges. De
nem is az volt meglepő, hogy viszonylag
tényleg sűrűn lepték el a várost, meg még
az se annyira, hogy ingyenesek, hanem ami
igazán meglepett ezekkel kapcsolatosan,
hogy normálisan néztek ki. Nem voltak lelakva, összefirkálva, összetörve, vagy bármi, amit itthon sok esetben tapasztalunk
(vagy tapasztalnánk, ha lennének ilyenek),
hanem szépek voltak, rendezettek, tiszták,
és mindenhol volt wc papír és kézmosó
folyadék. Tényleg megdöbbentő, hogy
Japánban ez is működő rendszer. Viszont
emellett a kérdés is felmerül, hogy máshol
miért nem? De inkább ne feszegessük ezt a
gondolatmenetet.
A szállásunk Oszakában egy közel 100
éves ház volt, átalakítva hostellé. Talán
nem is meglepő, hogy ezért a klasszikus
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japán alvási módon feküdtünk le este,
méghozzá a földre. Érdekes tapasztalat,
viszont legközelebb inkább kihagyom.
Kényelmetlennek nem mondanám, de kényelmesnek sem. Ajánlom kipróbálásra és
döntsétek el, ti milyennek ítélitek. Egyébként a recepciósunk egy rendkívül aranyos,
fiatalabb lány volt, aki elég jól beszélt angolul. Ezt kihasználva sok mindent kérdeztünk tőle és örömmel konstatáltam, hogy
a kedvenc animéje a Fullmetal Alchemist.
Ajánlott is pár manga és anime üzletet a
környéken, amiből volt is betervezve eb-

ben a városban is bőven, de anime fanként
úgy gondoltuk, sosem lehet elég.
Szintén ő ajánlott estére egy szusi bárt
a közelben, ami egyszerűen remek volt.
Nagyon kicsi, szűk, pár fős helynek bizonyult, ahol kb. 6-7 ember, ha elfért. Természetesen a pult előtt ültünk le, szerencsére
senki sem volt ott, úgyhogy nyugodtan
tudtunk beszélgetni a szusi mesterrel, aki
viszont olyan minimális angol szókinccsel
és persze akcentussal rendelkezett, hogy
nekem fogalmam se volt, miről beszél a
testvéremmel. Néhány japán szót is elsütöttünk azért, hogy érthetőbb legyen
a mondandó, így félig japán, félig angol
szavakkal és nagyon sok mutatgatással,
hümmögéssel, de megértettük egymást.
Annyira, de annyira cuki volt az a bácsi, és
rendkívül finom szusit készített. Viszont,
amikor megkérdezte kérek-e majonézt
a maki falatkáimra, akkor ledöbbentem.
Hogy mit??? Tisztázzuk, hogy a japánok
imádják a majonézt, olyan nekik, mint
nekünk a só (ja mert, hogy ők nem iga-

zán sóznak). Mindenesetre ilyen kérdést
sose gondoltam, hogy feltesznek egyszer
nekem, főleg egy szusi mester… ismétlem, ledöbbentem. Természetesen nem
kértem rá, mert minek is kértem volna? Elrontotta volna az amúgy mennyei ízét, hisz
isteni csemege volt. Nem véletlen, hogy a
szusi hazája Japán. Köze nincs a Magyarországon vásárolható szusihoz, bár ez talán
egyértelmű. Azonban azt nem gondoltam,
hogy ennyire nagy a különbség és nem
csak ízben, méretben, összetételben is. Japánban a nigirihez nagyon minimális rizst,
és relatíve óriási szelet halat adnak, nálunk
meg sok rizs és egy hajszálvékony halacska
a jellemző. Nem is ragoznám tovább.
Térjünk vissza Oszaka városára, ami
szintén csodálatos felhőkarcolókkal büszkélkedhetett. Illetve kilátóban, parkokban,
szentélyekben és érdekességekben itt se
volt hiány. Az egyik napon random programváltoztatást hajtottunk végre, ami a
hordozható wifi készülékünknek hála sosem okozott problémát.
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Míg a testvérem a szomszédos Kobe
városába kívánt átugrani, addig mi a haverommal Oszaka rejtelmeit kutattuk
tovább, olyan programot keresve, ami
nem volt betervezve, de ütős. Így alakult,
hogy kézrátéttel megéreztem csodálatos
kalandunk következő állomását, és nagy
meglepetésemre nem nyúltam mellé. Úgy
látszott az oszakai tudományok múzeuma
hatással volt a természetfeletti képességeimre.
A térképet fürkészve felfedeztem
egy helyet, ahol park, aquarium, és még
egy csomó „fogalmam sincs, mi lehet ez”
dolog volt egy helyre besűrítve, és úgy határoztam, menjünk oda. A városrész neve
Osakako volt, amit szégyen, nem szégyen,
de nem bírunk a mai napig nevetés nélkül
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kimondani, főleg azután az akcentus után,
ahogy a metrón bemondták. Lényeg a
lényeg, hogy nagyon sok érdekességet
fedeztünk fel ott, mint Japán legnagyobb
óriáskerekét, ami így utólag szégyen, hogy
majdnem kimaradt az utazásunkból. Bár
szerintem a haverom inkább kihagyta volna, mert csak miattam volt hajlandó felülni
rá, tekintve, hogy tériszonyos. Viszont azok
után, hogy a világ első (dubai) és második
(tokiói) épületében is volt már, nem fogadtam el nemleges választ. Különben is ez
csak 112,5 méter, mi ez a 450 méterhez
képest. Azonban be kell, hogy valljam,
nekem nincs tériszonyom, de azért volt
egy pont, amikor a kilengés, a szél és a magasság együtthatója engem is kicsit elbátortalanított. Élménygazdag helyválasztás
volt az már bizonyos. Még egy kikötőben
halászó japánt is megcsodálhattunk a parton sétálva.
Na de kanyarodjunk vissza a történetünk elején említett maid cafékra, ugyanis
a Japánban élő magyar barátunkkal, Dobri
Andor vlogerrel (interjú AniMagazin 31.)

való találkozásunk alkalmával egy ilyen
helyre látogattunk el Oszakában. Jó volt
egy helyi magyarral társalogni, aki megosztott velünk érdekesebbnél-érdekesebb információkat japán életéről és a japánokról.
Nem mellesleg, mint említettem egy „csodálatos” maid caféba vitt el minket, ami
szerintem igen csak turista különlegesség.
De esküszöm, többet soha nem megyek
ilyen helyre és félre ne értsétek nem azért,
mert borzalmas vagy béna vagy szörnyű
lett volna, hanem azért mert tuti vagy 50
pontot zuhant az IQ-m tőle. Képzeljétek
el, hogy cuki, tizenéves, lolinak öltözött
kislányok nyivákolnak nektek órákon át,
amitől a kawaii faktor is kiakad. Férfiként
ez lehet elviselhetőbb, az útitársaim és
Andor számára biztosan az volt. Mindenesetre én ezt a frekvenciát nehezen viseltem. Tapasztalatnak jó volt, meg egy bizonyos ideig elviselhetőnek is mondanám,
de azt hiszem, legközelebb inkább más
érdekességet nézek meg. Nem beszélve
arról, hogy már azért fizetni kellett, hogy
beülhess...
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Nevetséges, és arról nem is szólva, hogy
mindenféle „perverz” szolgáltatást lehetett ezektől a kislányoktól igényelni. Állj!
Nem olyanra gondolni! Inkább akkor úgy
mondom cuki szolgáltatások, amik szerintem totál a perverzeknek szóltak. Bár ha
belegondolok, kik voltak ott még rajtunk
kívül, talán nem is olyan meglepőek ezek.
Az egyik japán férfi? fiú? pasas? konkrétan
skinheadnek volt öltözve… nagydarab,
fekete ruhás, kopasz (vagy legalábbis nem
volt sok haja) és mindezt megspékelte egy
halálfejes kendővel a fején. Tehát értitek,
miről beszélek… Viszont mindezek ellenére azt javaslom nézzetek meg egyet magatoknak, ha kimentek. Országszerte vannak
ilyenek, úgyhogy biztos bele fogtok futni
akarva akaratlan.
Oszaka városában nem csalódtam, legalább annyira jó, mint Tokió, ámbár kicsit
nyugisabb és barátságosabb. Ha Japánba
költöznék, lehet, hogy lakóhelyemnek inkább ezt választanám, mint a fővárost. De
az akkor is még mindig a szívem csücske.

Hirosima – szépség
és csúfság egyben
Hirosima városát nagy nehezen préseltük bele az útitervünkbe, mert sajnos
Nagaszakival együtt igen csak kiestek a
körutunkból, de addig hadakoztam, hogy
látni szeretném, míg végül a tesóm belepasszírozta a megnézendők listájába. Kis
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kitérővel Oszaka és Kiotó között, valamint
egy újabb „csodálatos” éjszakai buszozás
után elértünk Hirosima városába, ahol egy
teljes napot töltöttünk el.
Mikor a városban császkáltunk eszméletlen volt belegondolni, hogy mi is történt
ott. A kisugárzása a helynek mostanra már
teljes mértékben baráti, de azért az enyhe
negatív, múltbéli hatása ott motoszkált
bennem. Rendkívül szépen felújították
a várost, mintha mi sem történt volna.
Azonban a hirosimai emlékmúzeum tett
róla, hogy ne feledjük a múltat. Nagyon
jól reprezentálták az ottani tárgyak, képek,
videók és miegymás a történelmet, ami
leírhatatlanul elkeserítő volt számomra.
Viszont jót mosolyogtam, mikor a telefonomat böngészve láttam, hogy pont
abban az időszakban hirdették meg Budapesten az Atombomba kiállítást, ahol Hirosima és Nagaszaki emlékeket mutattak be.
Érdekes véletlen.
Hirosimában városszerte megtalálhatóak az emlékművek, majdnem minden lépésnél bele lehetett futni egybe. Akárcsak

a híres, megmaradt épületbe, amit élőben
látni és átérezni szintén megmagyarázhatatlan érzés, egyszerre gyönyörködsz a
látványban és fancsalodsz el a gondolattól, amiért ilyen csodálatos emléket őrzött
meg a múlt sötét oldala.
A városban különben számtalan helyi
turista is megfordult. Mint tudni illik, a
japánok nem szívlelik annyira a külföldieket, mert kiszámíthatatlanok, és még sok
más miatt sem… Illetve aki fehérbőrű, az
rögtön amerikainak van titulálva, akik esetében egyértelmű az ellenszenv oka. Azonban mégis valamilyen úton-módon kuriózumnak számítanak, és számítottunk mi is.

„Hirosimában városszerte
megtalálhatóak az emlékművek (...) Akárcsak a híres,
megmaradt épület, amit
élőben látni és átérezni
szintén megmagyarázhatatlan érzés, egyszerre
gyönyörködsz a látványban
és fancsalodsz el a gondolattól, amiért ilyen csodálatos
emléket őrzött meg a múlt
sötét oldala.”
Vissza a Tartalomjegyzékhez!
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Lehet, hogy ez utóbbi az oka, hogy amikor
az egyik emlékműnél véletlen összeütköztünk egy idősebb, japán hölggyel, nem
sokkal utána közös fényképet kért velünk.
Jót kacagtam, mert sose gondoltam, hogy
ilyen megtörténhet velem, de persze belementünk, és mint olvashatjátok emlékezetes pillanat volt.
Viszont, ami igazán tetszett ezen a
napon az a Hirosima déli részén található
kis sziget, Mijadzsima volt. Ha bárki megkérdezi melyik volt a legemlékezetesebb
vagy éppen kedvenc helyem Japánban,
akkor én mindig ezt hozom fel Tokió mellett. Miért? Számomra feledhetetlen élmény volt ezen a kis helyen az a rengeteg
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pozitív, csodás dolog. Igazán szabadnak és
boldognak éreztem magam, lenyűgözött
a sokszínűsége, a látványvilága, a számos
érdekessége. Lehet ezzel csak én voltam
akkor így, de ott összejött minden jóság,
ami összességében egy csodálatos, feledhetetlen emléket adott nekem.
A jobb érthetőség érdekében részletezem egy kicsit. Először is mikor a kompról leszálltam idilli kép tárult elém: dimbes-dombos táj, rengeteg zöld területtel,
mindez pedig a tengerbe torkollott. Őzikék szaladgáltak mindenfelé, mint a Nara
parkban, ahova végül csak a testvérem
látogatott el. Utólag viszont így nem is
bántam. A tenger rendkívül kellemes volt,
aminek a partján mezítláb sétáltam végig,
hol a selymes homokban, hol a hűsítő vízben. Egészen az egyik leghíresebb toriig,
amit már biztos mindannyian láttatok. Egy
hatalmas, piros kapu, ami a sintó vallás
egyik híres jelképe és nem mellesleg a
szellemvilág átjárójának is tartják. Mivel félig-meddig vízben volt, így praktikus ötletnek bizonyult a cipőt levenni, aminek hála
könnyedén átsétálhattam a több méteres
tori alatt. Nem is tudom, talán nem is lehet
szavakba önteni az élményt. Mindennek és
még a sok más pozitív hatásnak köszönhetően az egyik legkellemesebb emlékem
maradt mai napig.
Ellenben kicsit kedvemet szegte este
annak a gondolata, hogy az előző esti buszos utazás után most egy újabb ilyen út
vár ránk. Ezenfelül még egy normális szu-

sibárt sem találtunk a közelben, vagyis találtunk, de mikor beléptünk jelezték, hogy
nincs se angol, se képes menüjük, így más
helyet kellett keresnünk magunknak, ahol
jól lakhattunk az ismételten egész napos
sétálgatásunk után.

Kiotó – a szentélyek városa
Sose gondoltam volna, de Kiotó nem
hagyott akkora nyomot bennem, mint a
kalandozásunk többi állomása. A maga
módján különleges és szép volt, de jesszus
mennyi szentély található ebben a városban… Mivel már jó pár napja csavarogtunk
Japánban találtunk és megnéztünk elég
sok vallási helyet, de Kiotóban annyi van

egy helyen, mint összesen az egész országban. Ezzel önmagában nem is lenne
gond, de nekem egy idő után mindegyik
egyformának tűnt. Mellesleg nem rajongok kimondottan a régebbi, régies stílusokért, ami viszont Kiotót jellemezte. Ennek
is meg volt a varázsa, de számomra nem
volt elég különleges, vagy nem oly módon,
ahogy én azt szeretem. Lényeg, hogy vártam már a következő állomást, de azért itt
is szereztünk némi élettapasztalatot.
Elsőnek a szálláshelyünket említeném
meg, ami egy fedett, piacszerű hely belső
részében volt. Több árus is volt azon a fedett folyosón, amin végighaladva elértünk
a szállásunkra. Itt tényleg érezhető volt a
tömegnyomor, de nem az emberekre gondolok. Hanem amikor kimentem, teszem
hozzá igen nagy nehezen, a teraszunkra,
akkor láttam meg, hogy egymás hegyén-hátán vannak az épületek. Konkrétan
nem volt semmi, bármerre is néztem, csak
háztető vagy szomszéd, aki éppen teregetett és inkább visszament a lakásba, mikor
meglátott minket.
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A külföldiek ijesztőek… lehet ezért nem
ültek le mellém a tömegközlekedési eszközökön sem többségében. Különös nép,
különös szokásokkal és számunkra ismeretlen, sokszor érthetetlen dolgokkal.
Ahogy kell, Kiotóban is megmásztunk
minden magas épületet, ellátogattunk
egy tucat szentélybe, parkba, és végigsétáltunk a Philosopher’s Path hosszú
ösvényén. Emellett animés üzletekbe is
benéztünk, hogy csökkenjen a teher a
pénztárcánkban. Japánban ugyanis az
esetek többségében csak készpénzzel
lehetett fizetni. Érdekes, hogy a technikai fejlettségéről híres országban nem
lehet, csak elvétve kártyával fizetni. Fura
kontraszt, de ez minden dolguknál megfigyelhető. Az animés üzletek különben
fenomenálisak voltak, csak elszomorított,
hogy a mainstream, hype, illetve a legújabb anime sorozatokon kívül nem igazán
találtam mást. Sajnos az én kedvenceim
nem tartoznak ezekbe a csoportokba, így
sokszor vagy semmivel vagy csak nagyon
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minimális szuvenírrel távoztam ezekből az
üzletekből. Viszont többségében igyekeztem találni valamit, hogy azért mégse üres
kézzel keljen egy ilyen remek kis boltot
elhagynom.
Azonban, ami nagyon tetszett Kiotóban a régi császári palotán kívül, az a
Kyoto Manga Museum. Bár nem éppen így
képzeltem el, de azért nem is csalódtam.
Megszámlálhatatlan mennyiségű mangát
őriznek abban a régi iskolaépületben,
amit most múzeumnak használnak. Kedves gondolat az alapítótoktól, hogy ahol
egykor a tudást átadták a gyermekeknek,
ott tovább tanítsák az embereket, csak
mangák által. Valami ilyesmi volt ugyanis
a lényege annak a leírásnak, ami elmesélte az épület történetét. Különben a
mangák tényleg százával voltak ott, több
emeleten keresztül, kronológiai és abc sorrendben. Szerintem bármit fellelhetünk a
múzeumban, amit csak szeretnénk. A plusz
pozitívum a dologban, hogy a végtelen
mangákat bárki leveheti a polcról, leülhet

és elolvashatja őket. Sőt meglepetésként
ért, hogy magyar nyelvű mangák is fellelhetőek ott. A régi iskola egyes részeit is
megtartották, emlékeket, melyek felidézték a régmúlt történéseit. Ismét boldogító
volt, hogy angolul is minden ki volt írva, így
könnyebben tudtunk mi is informálódni.
Még plusznak megemlíteném a Fushimi Inari Shrine-t, a kapu alagutat, ami az
Egy gésa emlékiratai című filmből esetleg
ismerős lehet számotokra. Százával vannak a nagy, piros tori kapuk egymás után
elhelyezve, szűk kis folyósokat alkotva végig a dombon. Meghökkentő látványosság
volt, a szó pozitív értelmében. Tehát feltétlen lessétek meg és sétáljatok végig rajta.
Már csak azért is, mert csodás kép tárul
elétek felérve a tetejére.
Kiotó habár kisebb volt, mint Tokió,
mégsem tudtuk az egészet bejárni, így
lehet, egyszer még visszanézek. Ajánlom
különben az éjszakába tekintést, amit mi
sajnos szintén kihagytunk, pedig érdemes

lett volna az elmondások alapján betekintést nyerni a kiotói gésa negyed éjszakai
forgatagába. Kiotó összességében szép
élmény volt, viszont húzott a szívem a
nagyváros felé, így kezdtük emlegetni a
programváltozás lehetőségét.

A következő állomás
Hosszú utazás rengeteg programmal,
amiket napokig, hetekig, hónapokig lehetne mesélni, ezért egy következő cikkben
fogom befejezni tartalmas kalandozásunkat Japánban. Ígérem a többi helyszín is
legalább ennyire érdekes lesz, ha nem jobban. Az biztos, hogy több animés helyszín
kerül terítékre, és igazi japán vidéki tapasztalatokat fogok elmesélni, meg még sok
minden mást.
Addig is keressetek kérdéseitekkel az
Animológia YouTube csatornáján, ahol a
Japán Vlog videóimmal vizuálisan is átélhetitek kalandozásainkat.
Találkozunk a következő részben…
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