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2 ÉS FÉL HÉT JAPÁN KALANDOZÁS
Tapasztalatok és élmények 2. rész
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Írta: Saci (Animológia)
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A rendkívüli kalandozások tovább folytatódnak. A cikk első részében már olvashattátok japán utazásom érdekfeszítő első
pillanatait és a legfőbb japán városokban
történt élményorgiáimat, amelyek örökké
élni fognak az emlékezetemben.
Most pedig következzen a végjáték,
méghozzá a két és fél hét utolsó szakasza,
ahol is elhagyva a hangos tömegtől morajló nagyvárosokat áttérünk a csendesebb,
de nem kevésbé izgalmas kisvárosokra.
Tartsatok velem a kalandozásban, mert
figyelemreméltó érdekességeket és tapasztalatokat osztok meg veletek, ez alkalommal is.

Kanazava – kalandos kisváros
Kiotó városát egy ismételten fenomenális éjszakai busszal elhagyva Tojamába érkeztünk másnap hajnalban, ahol
is rögvest Kanazava felé vettük az irányt.
Ezt pedig nem mással tettük, mint a világ
egyik leggyorsabb, legpontosabb és legpompázatosabb járművével, a Shinkansen
vasútvonal egyik szuper expresszével.
Amit csak valaha hallottam, és feltételezem ti is, ezekről a vonatokról azt
örömmel tudathatom, hogy mind igaz.
Rendkívül pontosak, gyorsak, tiszták és
eszméletlenek. Azonban kiegészítvén a
gyorsaságukat el kell, áruljam, hogy sajnos mérhetetlenül drága jegyárai miatt
mi nem a fő szakaszán közlekedtünk vele,
ami Oszaka és Tokió között található, ha-
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nem csak egy közel 70 km-es szakaszon.
Ennek következtében a hozzávetőlegesen
320 km/h-s végsebességének a közelében
sem voltunk, mindössze 260 km/h körül
mozgott a vonat sebessége ezen a rövidke kis szakaszon. De remélem az iróniát
kiéreztétek a szövegből, hiszen már ez a
sebesség sem mindennapi, figyelembe
véve mondjuk a hazai vasúthálózat teljesítményét. Természetesen Japánban sem
minden tejfel, így a hétköznapibb vonatok
is inkább a hazaira hajaznak, egészen a
sebességüktől a pontatlanságukig. Szomorúan konstatáltuk ugyanis néhány alkalommal (tényleg csak elenyésző számban),
hogy azért itt sem maradnak el a késések.
Viszont a Shinkansenhez órát lehetett igazítani, mivel az utolsó másodpercig pontosan futott be a pályaudvarra. Kapkodnunk
is kellett a lábunkat beszálláskor, és amint
felpattantunk már lódult is neki az útjának.
Közel húsz perccel és 70 km-rel később
már hagyhattuk is el a Shinkansen őrületes
élményparipáját, hiszen megérkeztünk úti

célunk következő állomására, Kanazava
városába.
Kanazava hatása teljes mértékben
kisvárosias. Csendes, nyugodt, parkokban
és végtelen zöldterületekben bővelkedő,
ahol egy kisiskolás lányka sem fél egyedül
bandukolni, tartsunk a nap bármely szakában. Megnyugtató volt ez az ismeretlen
biztonságérzet, ami természetesen egész
Japán területén érzékelhető. Kissé már
társadalomidegen is volt számomra, hiszen én nem ehhez voltam hozzászokva.
Viszont meg kell hagyni, kellemes érzésnek bizonyult.
Ha már parkok és zöldterületek, feltétlen a figyelmetekbe szeretném ajánlani a
Kenrokuen Gardent, amely Japán három
legszebb tájkertjének egyike. Mint tudhatjuk az ország híres kertművészetéről
(nihon teien), a bonszairól (kistermetű,
művészileg kialakított fa), a virágrendezés
művészetéről (ikebana). Tehát kijelenthetjük, hogy a természettel szoros kapcsolatban állnak, annak ellenére is, hogy főváro-

suk az egyik legmodernebb, technológiai
város a világon. De még ott is, Tokióban
is számtalan zöldterület, illetve növényzet
lelhető fel, ami szerintem nem kis teljesítmény a szűkösséget tekintve. Egyébként
ez a természet közeliség az ízvilágukban is
fellelhető, igyekeznek ugyanis az alapanyagok egyedi és saját ízét megőrizni, nem
véletlen, hogy nem használnak nagyon
fűszereket. Pont ezért számomra teljesen
ízetlenek voltak az ételeik, viszont annál
inkább kiérezhetőek voltak a természetes
aromák és az összetevők zamata.
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Nekem ugyan nem nyerték el a tetszésemet az ételeik (kivéve a szusi, az fenomenális volt), mindenesetre érdekes ez a
természettel és természetességgel kapcsolatos párhuzam.
Visszatérve a Kenrokuen Gardenre,
mindenféleképpen tekintsétek meg, ha
arra jártok, mert ilyen csodát és megnyugtató, hangulatos légkört nem sok
helyen fogtok találni. Érdemes több időt
is eltölteni ott, és ahogy mondani szokták
„merengeni az élet nagy dolgain”. Ez a hely
erre tökéletes.
Nem mellesleg a kert mellett található
egy óriási területen elfekvő kastély is, a
Kanazawa Castle, amely szintén kötelező.
Bizton állíthatom, hogy érdekes hely, főleg
ha már az öltönyösök is ott töltik a munkaidejüket. Igen, igen… szórakoztató látvány
volt, de nem az első, hogy egy relatív turistaorientáltabb látványosságnál öltönyben
császkáló férfiakba botlunk. Ezért talán
kijelenthetjük, hogy felettébb izgalmas
cél, ha a dolgozó emberek is inkább odamennek, mintsem a munkahelyükre. Na
de, ne csak ez legyen a szempont, mert
ennél sokkal többet tud nyújtani.
Szintén a közelben bandukolva futottunk bele a 21. századi Kortárs Művészeti
Múzeumba, ami viszont egy betervezetlen program volt, de teljes mértékben
megérte betévednünk oda. Az időszakos
kiállításuk alkotója mérhetetlen precizitású és a legapróbb részletekig megrajzolt,
lenyűgöző alkotásaival elkápráztatott
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A kanazavai esténket egy szusi bárban vezettük le, ahol klasszikus pulthoz
ülő formában fogyaszthattuk el mennyei
szusi lakománkat. Kezdetnek egy miszo
levessel, amit bevallom őszintén, én nem
nagyon kedvelek, mármint az itthoni változatot, de a japán, a japán az mennyei volt.
Még annak ellenére is, hogy nem vagyok
leveses, ettem volna még belőle néhány
tálkával. Az ételek mellé szaké válogatást
kortyolgattunk, amit feltételezek a kevésbé hozzáértőknek találtak ki, hiszen 6 különböző szakét mértek ki kis pohárkákba.
A szusi nem meglepő módon (ismételten)
fantasztikusra sikeredett és összefut a nyál
a számban már csak attól, hogy írók róla és
visszagondolok arra a friss, omlós, vastag
halszeletre, azon a zamatos rizsen tálalva...
Haladjunk tovább…

Sirakava-go –
az anime mesefalu
bennünket. Különleges pontrajzolási technikával megalkotott, falnagyságú képek
voltak ezek. Egyszerűen páratlanok. Hasonló látványosságokkal örvendeztettek
meg minket az állandó kiállítás darabjai
is, melyek között az optikai illúziók (pl.:
medence, amiben sétálni lehetett és még
sem lettél vizes) voltak a legkitűnőbbek.
Minden bizonnyal megérte betévednünk
ide is, mert bár nincs sok látnivaló Kanazava városában, de a meglévők annál érdekfeszítőbbek.

És most elérkeztük ahhoz a pillanathoz,
amikor is töröljétek ki minden emléketeket, tudásotokat, elképzeléseteket a mesefalukról, mert Sirakava-go a mesefalu. A
szó nem szoros értelmében, de látványát
tekintve mindenképp.
A falut a világörökség részének is nyilvánították, így joggal várhatunk valami
csodát, amikor odaérkezünk. Őszintén
mondhatom, hogy ez a csoda valóban létezik, már attól a momentumtól kezdődően, hogy először megpillantod a hely ősi,

kis házainak furcsa vonalát és ágas-bogas
tetejét. Szinte magába szippant ez a régi
világ, ahol nem mellesleg valóban élnek
emberek, akik a turisztikából élnek. Ezt
könnyen le lehetett venni pár lépés után,
hiszen árus-árus után, lakásmúzeumok
egymás hegyén-hátán. Számos régi épületet lehetett ugyanis bejárni hozzávetőlegesen 3-600 jen ellenében. Különben
Japánban a látványosságok nagy része
vagy ingyenes vagy pár száz, maximum
ezer jenért látogatható.
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Kivéve persze a nagyobb volumenű helyeket, mint a Skytree, Universal Studio és a
többi. Ki lehet ott is fogni drágább dolgokat, de nagyátlagban ezer jen körül meg
lehet úszni ezeket, ami igen csak megkön�nyíti a messziről jött utazók életét.
Sirakava-go amúgy ismerős lehet azok
számára, akiknek mond valamit a Higurashi no Naku Koro ni (When Cicadas Cry
– Amikor a kabócák sírnak) című anime.
Miért? Az anime teljes egészében ebben
a faluban játszódik, és számtalan helyszíne jelenik meg pontról-pontra a sorozat
részeiben. Bár ez egy erőszakos, horror,
pszicho műfajú anime esetében nem túl
bizalomgerjesztő, hogy a véráztatta jelenetek helyszínei közt sétálgat az ember.
Ellenben, ha a műfaj és esetleg az anime
nagy kedvelője vagy (mint mondjuk én),
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akkor egy igazán páratlan élményt tehetsz
zsebre. Főleg mikor a szereplők a faluban
sétálva egyszer csak megjelennek veled
szemben és farkasszemet néztek. Impulzus a javából. Viszont szerintem nem a
faluhoz tartozó kóborlók voltak, hanem
jó maguk is turistaként jelentek meg ezen
a szent helyen, hiszen utána számos alkalommal láttuk őket cosplayben fotózkodni
és hasonló viselkedést tanúsítani egyes
helyeken, mint mi, esze vesztett turisták.
A falu lakói különben nem a tipikus lehúzós, haszonleső árusok, bár megkérték
az árát a dolgoknak, de ingyen mosdókat
és ivókutakat biztosítottak itt is. Az egyik
kellemes japán emlékem pont ebből a
faluból származik, méghozzá pár kedves,
idős bácsinak köszönhetően. A nagysétálgatás közepette ugyanis figyelmes lettem
valamilyen előadásra, ami lehetett
vallási jellegű is,
és kíváncsi természetem révén
oda is osontam,
hogy meglessem.
Kint két öregúr
dohányzott és beszélgetett, majd
az egyik bement,
és mikor visszajött
látta, hogy én is
ott vagyok nem
messze a haverjától (feltételezem).

Takajama – útiterv módosítás

Ekkor odabökte neki, hogy „Tomodachi?”.
Kevés japán szó van, amit értek, de ez pont
beletartozik a listámba, úgyhogy szélesre
húztam a számat, ahogy ők is és tovább
bandukoltam, hogy ne zavarogjak. A tomodachi feltételezem sokatoknak ismerős, de akinek még sincs a szókincsében,
annak elárulom, hogy „barát”-ot jelent.
Szerintem már sokszor említettem,
de Japán mindig meg tud lepni és kellemesebbnél-kellemesebb élményekkel és
emlékekkel örvendeztetett meg, ami alól
ez a falucska sem kivétel.

Takajama eredetileg a pihenő városunk lett volna, tekintve, hogy már két
hete gyűrtük Japán utcáit és utaztunk végig több száz kilométert hol vonattal, hol
busszal, hol a többi tömegközlekedési eszközt kihasználva. Azonban végül egy útiterv módosítás színhelye lett. A tervezett
két nap helyett ugyanis mindössze egy
fél délelőttöt és egy estét töltöttünk el a
városban és még a pihenőidőnk is ugrott.
Az egyik legnagyobb előnye a saját magunk által szervezett útnak, hogy bármikor-bármit módosíthatunk és úgy, ahogy
azt szeretnénk. Ennek okán merült fel
bennünk, hogy módosítsuk az útitervet,
ha már lehet, és nyargaljunk vissza Tokióba egy nappal korábban. Valahogy a főváros mindannyiunkat jobban megfogott,
mint az unalomig ismételt kisvárosok,
parkok, szentélyek és a megannyi azonos
stílusú látnivaló.
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Nem mondom, ezeknek is mind meg van a
varázsa, de amikor már sokadik napja vagy
kint Japánban és már sokadik alkalommal
látod majdnem ugyanazokat a dolgokat
csak egy másik helyen, vagy városban, akkor igencsak elgondolkozol azon, hogy inkább olyan helyre mennél, ami nyüzsgőbb
és több élményt kínál. Legalábbis mi így
voltunk vele, ezért előkaptuk a telefont és
tervezésbe kezdtünk. Alapból is mindent
online intéztünk az utazásunkkal kapcsolatosan, így most sem volt nehéz dolgunk.
Pár kattintással már le is mondtuk a máso-

AniMagazin/AniPalace

dik esténket Takajamában, majd Tokióban
foglaltunk két estére szállást. Sajnos a
hátránya a dolognak az volt, hogy a módosítás miatt az utolsó esti kapszulahoteles
alvásról le kellett mondanom, mivel minden alkalommal kicsekkolni, eltenni a bőröndöket, másik helyre becsekkolni téma
nem volt ínyére az útitársaimnak, szóval
ez a program szomorú módon, de kiesett
kényelmi okok miatt.
A terv változását követően nem maradt sok időnk Takajama városát felfedezni, de azért, amit kellett, azt megnéztük.
Beleértve a reggeli piacot, amibe sikeresen belefutottunk az egyik térnél, és ahol
mindenféle japán témájú termékeket
árultak, mint maszkok, ruhák, stb. Ráadásul a nagy sétálgatás közepette egy echte
japán temetőbe is betévedtünk, ahol igazán érezni lehetett a japán szellemiséget
(szóvicc). Nagyságrendileg Kanazavához
tudnám hasonlítani az érzést, mert mindkettő megegyező kisvárosias hatást keltett. De azt megjegyezném, hogy ezeket

a kisvárosokat is másfélszer annyian lakják,
mint a legnépesebb magyar városokat. A
tesóm mai napig a fejemhez vágja, hogy
miközben „falunak” és „kisvárosnak” hívom
ezeket a helyeket, nagy túlzással a fővárosunk lakosságával vetekszenek (mondjuk
Takajama pont nem, mert csupán közel
százezer fős a népessége, de Kanazava
majdnem fél milliós lélekszámú). Elképesztő kontraszt, ha belegondolunk.

Hida – az anime kertváros
Jómagam kertvárosban nőttem fel, de
egy japán kertváros még a közelében sincs
annak, ami itthon fellelhető ezen a címen.

Már a Hida felé vezető úton is hasonló
gondolatok cikáztak a fejemben, hiszen
egy mesebeli tájon át vezetett az utunk
ebbe a csodavilágba. Ajánlom mindenkinek, hogyha teheti, utazzon át nagyobb
távolságokat Japánban, és lehetőleg nappal, vonattal, ahol aztán van lehetőség a
bámészkodásra. Sose gondoltam volna
ugyanis, hogy a technológia országa ilyen
csodálatos természeti kincseket őriz magában. Halvány sejtésem előzetesen volt
erről, de én mindig inkább az animék és
főbb érdekességek boncolgatásával foglalatoskodtam. Viszont mióta ott jártam
több tekintetben is megváltozott a véleményem és az elképzelésem az országról.
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Visszatérve Hidára, talán ismerős
lehet számotokra a Kimi no na wa című
anime film (ha nem, akkor sürgős pótlást
igényel), amely jelenleg is Japán egyik
legtöbb bevételt hozó animéjére sikeredett. Talán nem véletlen, hogy ennyien
rajonganak érte (köztük én is), és talán az
sem véletlen, hogy mi is odatévedtünk az
egyik helyszínére. Jól olvasod, Hida városának ugyanis számos része lett beépítve
az anime látványvilágába. Pontról-pontra
le lett koppintva az állomás, a könyvtár, az
utcák vagy éppen a kis kifőzde a település
közepén. Sőt, még a peront elhagyva is
rögtön erre utaló jelekre, pontosabban
felhívásokra lehetünk figyelmesek. Kezdve
mondjuk a figurával, ami egytől-egyig az
animében szereplő koppintása. Ezenfelül
plakátok is jelzik, hogy igen, jó helyen jársz,
ha Kimi no na wa fan vagy. Nem is kérdés,
hogy mikor kiértünk az állomásról egyből
a mobilomhoz kaptam és lejátszottam az
anime főcímdalát. Tudom, kicsit prosztó,
de a mögöttünk sétáló japánok hangos
kuncogása mégse jelzett rosszat.
A japánok egy részének ez különben
külön hobbit is jelent, hogy felkutatják
az egyes animék valóságban is fellelhető
helyszíneit. Ennek okán meg se lepődtünk,
mikor a nap végén, az állomáson ülve
három fiatal éppen az említett figurával
fényképezkedett, pont abban a pozícióban, ahogy az animében is tették a szereplők. Szórakoztató és rendkívül örömteli
pillanat volt.
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Mi is számtalan olyan helyen jártunk,
ami szó szerint „animébe illő” volt, de
Hidában ezek sokkal szembetűnőbbek
voltak számomra, mert egy csendes, vidéki településről volt szó, ahol élesebben
kivehetőek valami okán ezek a helyszínek.
Ha azt nézzük, hogy mondjuk - kis túlzással
- Tokió minden egyes négyzetcentimétere
belekerült már egy animébe, akkor talán
jobban érzékelhető, mire gondolok.
Tehát itt töltöttük, egy igazi kis animés
kertvárosban a délutánunkat a takajamai
délelőttöt követően. Annak ellenére is,

hogy minimális volt a látnivalók száma
ezen a helyen, mégis remekül éreztük magunkat. Az idő csodálatos volt, a látványról
meg nem is beszélve. Klasszikus japán házak, kertek, díszek mindenfelé, akárcsak
a végtelennek tűnő rizsföldek, melyek
jellegzetes vízárkos megoldása csak úgy
csillámlott a napfényben. Leírhatatlan
hangulatot sugárzott ez a hagyományos
és letisztult japán kertváros.
Lehetne még bőven fokozni az érzést,
viszont inkább azt javaslom, nézzétek meg
ti is. Ha egyszer sikerül eljutnotok ebbe az
elképesztő országba, ne csak a fővárosokat nézzétek meg, hanem utazzatok vidékre és lessétek meg azokat a területeket is,
mert egy teljesen más képet fogtok kapni.

Tojama - átutazó
Tojama volt az a város, ami átutazásaink elsődleges színhelyévé vált. Ahogy már
olvashattátok, Kiotó és Kanazava között is
ide tévedtünk, hogy a Shinkansen vonalán
utazhassunk. Ami egyébként horribilis kb.
3 ezer jen volt (+ a helyjegy) (átszámítva
akkori értéken olyan 11 ezer forint, 65
km-ért). Szóval jól gondoljátok meg a
gyorsvonatos utazást. Bár belegondolva
mindenegyes tömegközlekedési eszközért, távolsági járatért nem szégyelltek
minél többet kérni. Nem véletlenül mondják, hogy az utazás az egyik legdrágább az
országban, mert még a bérlettel sem vagy
sokkal beljebb.
És ha már közlekedés, akkor villamos.
Először és utoljára azon a helyen próbáltuk
ki a japán villamoshálózatot, ami furcsa
fizetési rendszere miatt okozott (majdnem) némi fejfájást. Először is azért, mert
a SuICa kártyánk, amit városon belüli tömegközlekedési eszközök finanszírozására
használtunk, az itt nem működött.
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Tokió – utolsó pillanatok

Ezenfelül mindenféleképpen 100 jenessel
kellett fizetni olyan 2-3 száz jen értéket, attól függetlenül, hogy hány megállót mentél. Egy idő után pedig, ha nem készülsz fel
erre, könnyedén elfogyhatnak a 100 jenesek. Főleg akkor, ha elnézed a megállókat,
ahogy mi is tettük és többször kellett
átszállnunk, mint terveztük a célunk felé,
ami érdekes, furcsa és iszonyat gáz módon
egy KFC volt. Ne ítéljetek el, de kisváros
révén elég hamar zárt minden, és későn
indult nagyon a vonatunk, tehát ilyenkor
Japánban nincs már más választás, mint
egy gyorsétterem, amik meglepő módon
nincsenek minden sarkon. Viszont ennek
okán legalább kipróbálhattam a villamoshálózatot, ami teljesen megérte.
Tehát lényegében Toyama városából
ennyi maradt meg számunkra, a kora
hajnali, kómás érkezés és a késő esti gyorséttermezés. Sebaj, megyünk mi még a
szigetországba.

AniMagazin/AniPalace

A kör lezárult és visszaértünk utazásunk első helyszínére, Tokióba. Levezető
volt ez már csak a hosszas kalandozás
után. Kiegészítettük néhány látnivalóval
még tokiói tarsolyunk, majd szuvenírek
végtelen vásárlásába kezdtünk a már ismert helyeken.
Bevallom őszintén, hogy az utolsó pár
nap rendkívül vegyes érzésekkel telt. Szerettem volna maradni, de mehetnékem is
volt már. Sose gondoltam, hogy valaha is
el akarom hagyni majd az országot, de ismeretlen honvágy kerített hatalmába és
vágyakozás a szeretteim és a megszokott
dolgok iránt. Bármennyire is szeretem
Japánt, azért az „otthon, édes otthon”
gondolata rendre ott motoszkált a fejemben. Persze azt ne hagyjuk figyelmen kívül,
hogy közel 20 napos ott tartózkodásunk
alatt napi több tíz kilométer sétát tettünk
hol a tűző napon, hol a szelek szárnyán,
hol a hideg éjszakai buszon vagy épp a hegyek-völgyek között Sirakava-go falujában
(ami a leghidegebb napunkra sikeredett).
Tehát a mérhetetlen fáradtság, kimerültség nem volt kérdéses. Én utána még
vagy két hétig próbáltam magamhoz térni,
de drága utastársaim is hasonló cipőben
jártak. Megterhelő ennyi mindent, ennyi
idő alatt beszippantani. Ezért egy újabb
észrevételt szeretnék veletek megosztani a magánutakkal kapcsolatosan: Sose
vidd túlzásba! Tudom, nehéz… főleg ha

először mész, de hidd el, kevesebb dolgot
megnézni és inkább gyönyörködni a pillanatokban talán kifizetődőbb, mint relatíve
végigszaladni a dolgokon és hullaként vis�szatérni, aminek következtében hetekig a
Walking Dead zombijainak élő megtestesítője leszel. Légy okos, oszd be jól az időd,
mélázz és figyelj. Ne csak nézz, hanem láss
is, mert fantasztikus dolgokat lehet Japánban így felfedezni, olyanokat is, amikről
egyetlen könyv sem ír, egyetlen videó sem
szól, egyetlen ember sem beszél, mert ez
megmagyarázhatatlan belső és egyedi érzés lesz számodra.

Itt a vége, fuss el véle
Köszönöm, hogy velem tartottatok
hosszú utazásom cikkbeli megnyilvánulásában. Ha kíváncsiak lennétek vizuálisan is
a leírtakra, akkor feltétlen kattanjatok az
Animológia Youtube csatornájára, mert folyamatosan kerülnek fel a videók a 2,5 hét
japán kalandozásról.

Kívánom, hogy egyszer ti is eljuthassatok erre a fenomenális helyre, úgyhogy
előre is jó utazást és hasonló páratlan japán kalandozást kívánok nektek!

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

