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Gizikém!

Első levelemet valahol ott fejeztem be, hogy leírtam a repülést. Még mielőtt folytatnám, egy
fontos: elfelejtettem levenni a kocsiban az akkumulátor sarut. Azt kell leakasztani, ami testel- Talán
Zoli szakít rá időt.

A megérkezés utáni napokon nagyon nehezen ment az idő különbséghez való igazodás. Csak
tegnap kezdtem már valahogy normálisabban érezni magam. Úgy látszik egyre melegszik az idő is, süt
a nap.

Igen  előkelő  szállodában  lakunk  itt  Akaszakán.  Ez  egy  kerület  féle,  így  hívják  a  metró
megállót  is  (Akaszaka  Mitsuke,  amit  mickének  mondanak),  meg  ez  a  tér  neve  is.  Egy  ágyas
fürdőszobás szobám van, ami nem is volna érdekes. De nincs kinyitható ablaka! A fal egy része üveg.
Légkondicionálás van, de a hideget-meleget  valahol központilag szabályozzák.  Csak a szellőztető-
motort kezelheti a vendég. Bizony csínján kell bánni a dohányzással, mert lassan szívódik el a füst.
Konzervet nem is mertem melegíteni.  (D.T-vel vendéglőbe járunk, amiről majd külön kell írnom).
Szekrény nincs csak akasztóhely, viszont az ágy mellett rádió és vekkernek is használható villanyóra.
Nagyon praktikus.  És  a  TV!  12  csatorna,  minden második  színes!!  (Természetesen  színes  tv  van
minden  szobában)  Persze  nézném,  de  folyton  hirdetnek,  és  alig  lehet  ráakadni,  hogy  hol  van
egybefüggő műsor. Rémes „nyugati” (európai és amerikai filmek), csupa öldöklés, gengszter, rendőr,
lövöldözés,  robbantás  és  szentimentális  japán történetkék,  ami  nem is  érthető.  Igazi  japán filmre:
szamurájok meg ilyesmi,  még nem akadtam.  De  a  színek gyönyörűek!!  A dush szappanon kívül:
fogkefét pasztával, eldobhatós zsilett készüléket, papucsot, és minden nap tiszta japán-köntöst adnak!
(Amit  én  valószínűleg  az  utolsó  este  mégsem fogok  ellopni)  A  szoba  szőnyegpadlós  és  nagy a
tisztaság: mezítláb járok és nagyon élvezem. Gyufát csak akkor adnak, ha elfogy. 

Rendesen, hideget vacsorázom, de nem nagyon fogy a hazai. Még nem jött meg az étvágyam. Minden
megérkezett!! Az annyira félelmetes vámon szó nélkül átengedtek. Nagyon finom a szalonna! A sör
nagyon drága: automatában 190 (másutt, üzletekben még nem is láttam, de millió automatában minden
nem szeszes ital van, jeges üdítő, és forró kávé, stb.) AUTOMATÁK-ról majd mesélnem kell.
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A yen jelenlegi állása: 1000y = 4 dollár = 80,- ft. Már kialakult gyors-számolás: ezer yen=száz
forint. Ha valaminek az ára belevág ebbe a számításba, az olcsó. Tehát az említett sör 19 forint, drága!
Drága a közlekedés is: a metrón egy táblán leolvasható a megteendő táv ára. A legkevesebb 60y, egy
nagyobb út, mondjuk mint a délitől a keletiig, 100y, végig talán 120y,  6-10-12 Forint! Igaz, hogy
napidíjunk egész magas: az enyém több valamivel, mint 8 ezer yen! 33-34 dollár. Ebben is lehetne
számolni:  ami  8000y az  egy napidíj  érték.  Így viszont  minden  nagyon  olcsó.  Na  de  az  árakról,
vásárlásról majd később. Egyelőre igyekszem nem elhamarkodni a dolgot.

Az emberek az utcán igazán jól öltözöttek, a nők kifejezetten csinosak. Valóban nem látni két
egyforma ruhát. Divatban a hagyományos japán keveredik az európai divat utolsó két évének minden
változatával.  A férfiak kivétel  nélkül  nyakkendőt  viselnek.  A taxis,  a  portás,  de  a metróvezető is
munkához fehér cérnakesztyűt visel. A kimonó kifejezetten ünnepi ruha, de itt-ott az utcán is látni
egyszerűbbeket.

Láttunk már egy két olyan japán specialitást, ami otthon, tv-n szinte hihetetlennek tűnt: pl. egy
főközlekedési  csomópontban  rendőrt:  nyakvédős  bukósisak,  olyan  búvárruha  féle,  lábszárvédő,
hatalmas bakancs, fa-gumibot és egy közel kétméteres rúd, bot a kezében. Mereven áll, félelmetes
jelenség. És a roham a metróban csúcsforgalomkor: a beálló vonat minden ajtójának helyén sorba álló
hely van megjelölve. Itt ötös sorban állnak az emberek. A vonalon kívül nem állhat senki, mert azt egy
ott rendelkező metró-alkalmazott betuszkolja a sorba. Megjön a vonat, a kiszállás után megkezdődik a
beszállás, kezdetben nyugodtan. Betolakszik vagy 20 ember, de mintegy 30 még kint marad. S ekkor
jön az őrület:  a hátsók valami félelmetes csatakiáltással elkezdik nyomni az előttük állókat,  szinte
egymást tapossák (mi félre ugrottunk, s így lemaradtunk) és végül mind bemegy!! Rejtélynek látszik,
hogy hova fértek. Igazi szardíniás doboz.

26.-án  szerdán, tehát  megérkezésünk  utáni  napon  délelőtt  meglehetősen  bódult  fejjel  és
kialvatlanul sétáltunk egyet a környéken. Már itt kiderült, hogy a kapott térkép tanúsága szerint is túl
nagyok a  távolságok.  Elképesztően  nagy város  (14  millió!)  A bejárhatatlan London ehhez  képest
kismiska. A belterület sokkal nagyobb mint New York, Manhattan szigete, amit azért mégis érzékelni
tudtunk. Az utcák itt persze nem olyan rendezettek, rácsrendszerűek, minden görbe és összevissza.
Szinte csak a nap után lehet tájékozódni! A városkép is mindenütt egyforma: kis és nagy épületek
egymás mellett, felhőkarcolók és pici kalyibák vegyes összevisszaságban – ½ 2-kor eligazítás volt,
majd sajtókonferencia. Az újságírók meglehetősen jó tájékozottságot árultak el kérdéseikkel. Sajnos
mindenre az Igazgató Úr válaszolt. Tamást egyszer engedte szóhoz jutni, engem egyszer se. Úgyis
álmos  voltam,  untam.  –  Utána  főpróba  és  sajtóbemutató  este  ½  10-ig.  A  színház  csodálatosan
felszerelt  modern  épület,  olyan  3  ezres,  hatalmas  színpaddal,  rendes  öltözőkkel.  Üdítőként  teát
kínálnak korlátlan mennyiségben – Este TV nézés, némi vacsora (remek a paprika!) és ágyba zuhanás.

27-én csütörtökön reggel 9-kor elnéztem a MIN-ON cég elnökéhez a fogadásra az indulást.
Nem bírtam felébredni,  mint  akit  baltával  fejbevertek.  Ide csak a vezetők és középvezetők voltak
hivatalosak. Mikor kerestek a gyülekezőnél és hiányoztam, feltelefonáltak, de a rendelkezésre álló idő
már  kevés  volt  arra,  hogy  el  is  menjek.  Mikor  visszajöttek,  Tamás  megkeresett,  -  addigra  már
összeszedtem magam – jártunk egyet és elmentünk ebédelni.

Étkezési  lehetőség  mindenütt  van,  kb.  minden  második  utcában  meg  egyenesen  egymás
hegyén-hátán a kis vendéglők! A legegyszerűbb az automata: egy nagy szekrény az utcán, 300yen
bedobása után 30 másodperccel kicsúsztat egy tál forró rizs ételt (bizonyára finom, de ezt még nem
próbáltam) műanyag tálacskán, kanállal. A többi helyen a kirakatba kiteszik az étel pontos viaszmását,
név és ár megjelöléssel. Így lehet kedvet kapni és választani. A mintának tökéletesen egyezni kell a
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kiszolgált  étellel  színben,  mennyiségben,  díszítésben,  stb.  Egyezik  is!  –  A  bárszékest  ismered
(Amerika!); ott előtted készítik az adagokat.

Van persze, ahol le is lehet ülni a kiválasztás után (minták) rendelni. Ezek picike helyek, 3-4-5 asztal,
pálcikát adnak. Esetleg lehet sört is kérni, vagy szakét. Csak húsételhez, amit salátával tálalnak, jár
egy tál (mint otthon a kínai tálkák) rizs is. Nagyon finom. Van persze nagyobb hely is (10-15 asztal).
Itt már nem látni a főzést. Pincér szolgál ki, nem a tulaj, menü is van: leves, saláta, főétel. Persze ez
drágább menü, 550-600 yen. Mindenütt számláznak, a számla állandóan ott van az asztalon. Tévedés
(becsapás  se  itt,  se  máshol)  nincs,  borravaló,  szerviz  százalék,  stb.  szintén  nincs.  Ezúttal  egy  4
asztalosban ettünk Tamással. Én bifszteket (kiválóan porhanyós hús!) a járó rizzsel. Kenyér nincs! (A
kenyeremből még mindig tart és kitűnő állapotban! Még csak nem is száraz!)

Este volt a premier, illusztris közönség előtt. Virág a menyasszonynak, kosár az Együttesnek.
Semmi több. Vacsora, TV, lefekvés, persze pizsamában és nem kimonóban.

28. péntek. Reggel bementünk a Ginzára. Bevásárló és szórakozó negyed. Itt nagyok a távolságok,
mint már írtam. Tőlünk a Ginza metró állomás a harmadik, de gyalogosan megjárhatatlan: több mint
egy óra!  Metró 80 yen,  kedvezmény nincs (blokk pl.).  A metró jegyváltásról  már  írtam,  most  az
automatáról: bármilyen pénz bedobható: 20, 50 és 100 yenes érmék. Egy kis jelző lámpa jelzi, hogy
már mennyi pénz van bedobálva. Ekkor meg kell nyomni azt a gombot, amin a kért jegy értéke van:
kiesik a jegy, és a visszajáró pénz. Papírpénz is váltható éremre: az automatába (ami csak vált, jegyet
nem ad) 500 és 100 yenest lehet becsúsztatni. Beszippantja, leolvassa, és kidobja az aprópénzt. Ilyet
még nem pipáltam! A jegyet a lejáratnál egy portás kezeli: valami stilizált formájú darabot lecsíp a
jegy oldalából.  Ez minden állomáson más.  A jegyet  kilépéskor  le  kell  adni,  s  ha netán az ember
kevesebbet fizetett, ott könyörtelenül behajtják (Büntetés nincs).

Ginza: elképesztő árutömeg. Amit az NSZK-ban láttam, és azt hinné az ember nincs tovább, az itt
többszörös. Betévedtünk egy áruházba, 6 emelet, nem is a legnagyobb, 2 óránkba került csak ránézni a
csodákra. Meglepetés: kevés bóvli, sok ízlés. Tulajdonképpen magas árak.

Csütörtökön utazunk tovább FUKUÓKÁBA (Hukuóka?)

Addig még írok, de lapot mindenképpen küldök.

Csókollak:

Miklós
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