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lehet vásárolni. Ezek lényegében teljesen újszerű 
állapotban vannak, a figurák jó része még kibon-
tatlan. Itt a mangák olyan 200 és 500 jen között 
mozogtak, figurákból már 2-3 ezer jenért (5000-
7500 Ft) egész szépet kapni. 

 Az AniMagazin történetében már két japán 
úti beszámolót olvashattatok, az elsőt Miichan jó-
voltából (AniMagazin 33.), a másikat pedig az Ani-
mológia youtubere, Saci írta nekünk (AniMagazin 
39.). Mindketten máshogy utaztak, és mást láttak 
kedvenc szigetországunkban. Most pedig itt a har-
madik, melyet Catrin és jómagam tettünk meg. 
Egy hetet töltöttünk Tokióban és nagyon sok min-
dent láttunk. A kötelező tornyoktól kezdve, Akiha-
bara mélyén és a Comiketen át egészet a Yuri on 
Ice vagy Shingeki no Kyojin kiállításig. 

Utazás és érkezés

 Az utazásszervezést nem lehet elég korán 
kezdeni, ez még a Balatonra is igaz, hát még Ja-
pánra. Mivel a foglalásokkal nem akartunk vaca-
kolni, ezért januárban felkerestük a Japán speci-
alista irodáját utazási szándékunkkal. Repülőjegy 
és szállásajánlatot kértünk, a napi programokat mi 
szerveztük meg. Körülbelül három hét alatt több 

ajánlatot megtekintve, végül az Emirates járatát 
választottuk Dubai érintésével. Szállásnak pe-
dig a Tokyo Stationtől 15 perc sétára lévő hotelt 
szemeltük ki. Augusztus 8-án utaztunk, így addig 
bőven volt idő megtervezni, hogy hova menjünk, 
melyik napon mit nézzünk meg. Átnéztük a közle-
kedési hálózatot, meg még sok-sok mindent. 
 Hosszú volt az út, Dubai-ig 5 óra egy Boeing 
777-esen, onnan meg még 10 Tokióig egy Airbus 
A380-ason, ami jelenleg a legnagyobb utasszállító 
repülőgép. Akárhogy is nézzük fárasztó volt, de 
legalább bőségesen kaptunk kaját. Tokióba érkez-
vén kitöltöttük a szükséges papírokat, kötelező-
en ujjlenyomatot vettek és lefotóztak, de amúgy 
minden zökkenőmentesen zajlott és 1 óra alatt a 
transzferrel a szállodában voltunk. Ekkor már este 
21 óra volt, de hát nehogy már aludjunk, tettünk 
egy kört a környékünkön és a Tokiói vasútállomá-
son megvettük a Suicát, azt a feltöltőkártyát, ami 
minden közlekedési eszközön használható. Mi-
vel a tömegközlekedés távolság alapú, a kártyát 

csak oda kellett érinteni a kapun lévő panelre be-
lépéskor, kilépéskor ugyanez, és ekkor levonja a 
megfelelő összeget. A kártya előnye, hogy sok ita-
lautomatánál is használható volt. Hazafelé még 
vásároltunk ezt-azt a sok éjjel-nappali egyikében. 

Akihabara

 Már a tervezéskor egyértelmű volt, hogy az 
első nap Akihabarában fog telni. Szerencsére csak 
két metrómegállóra volt a szállásunk. Nos min-
denki tudja, hogy Akiba az animés mennyország, 
de ott lenni és átélni, bőven több, mint amit el tud 
képzelni az ember. Anime boltból anime boltba 
mentünk, összesen 12-ben jártunk, amik egyen-
ként hat emeletesek. Amilyen animés terméket 
itt nem lehet kapni, az nem létezik. Figura, kitűző, 
kulcstartó, manga, stb-stb., szerintem nem is kell 
részletezni. A legújabb címekhez tartozó termé-
keknek azért megkérik az árát, de egy mappát, 
kitűzőt, már 350-400 jenért (800-1000 Ft) lehet 
kapni.
 A mangák olyan 500-800 jen között mozog-
tak (1200-2000 Ft). Ám, ami már kicsit régebbi, 
értsd nem a mostani szezonban fut, annak már 
csökkent az értéke. Sőt a legolcsóbban, akár fan-
cucc, akár manga vagy figura, a second handban 

„Anime boltból anime boltba mentünk, összesen 12-ben jártunk, 
amik egyenként hat emeletesek. Amilyen animés terméket itt 

nem lehet kapni, az nem létezik.”
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Comiket

 Ha már Akibával kezdtem, akkor maradjunk 
az animéknél, később meg majd jön a többi, kultu-
rális élmény. Pont úgy időzítettük, hogy valameny-
nyi időt el tudjunk a conon tölteni. Ez a Comiket 
második napjának 14 órától 17-ig tartó időszakára 
esett (ekkor zárt amúgy). Hát ez egy élmény, nagy 
élmény. Elképesztően sokan vannak, az animék, 
amiben láthatjuk, nem hazudnak. A saját termé-
keiket, főként doujinshiket áruló árusok két hatal-
mas pavilont kaptak, ami egyenként is nagyobb, 
mint a Hungexpo legnagyobb, A pavilonja. Itt 
moe, BL, hentai, és egyéb doujushiket, fanmade 
kitűzőket lehetett venni. Padsorok végeláthatat-
lan sora és asztalonként más árus. Én egy remek 
macrossos kitűzőt szereztem be, egy vásárlásért 
nagyon hálás rajongótól. Catrin természetesen 
YoI és Macross cuccokkal lett gazdagabb.

Sőt a prize-okat pár száz jenért is kiturkálhatjuk. 
Egy-két helyen csak úgy nejlonba csavarva 400 je-
nért voltak figurák, törölközők stb., kitéve egy ko-
sárba. Szóval nagyon változatos az árufelhozatal 
és az árak is. Hogy saját példát is mondjak: 1200 
jenért vettünk kifesthető, összerakható Nausica 
figurát, a járgányával együtt, 200 jenért vettünk 
Nozomi chibi figurát a Love Live-ból és 2400 jen 
volt egy nagy Genshiken pakk, amiben 10 kis 7 
centis figura, plusz kiegészítők voltak. Persze ez 
utóbbihoz nem volt doboz és nejlonzacsiba volt 
beleszórva. Tény, hogy nagyon alaposan körül kell 
nézni, de még így is akkora a választék, hogy az 
olcsóbb dolgok is viszik a pénzt és észre sem ve-
szed. Bár vannak dolgok, amiket egyszerűen nem 
lehet otthagyni. Ilyen volt az újnak számító Fate/
Stay Night: Heaven’s Feel mangájának kötete, 
amit 350 jenért zsákoltam be.
 Kiemelném a fenti mondatomat, hogy fon-
tos volt a körbenézés, mert a boltokra az a jellem-
ző, hogy bár hat emeletesek, mindegy, hogy egy 

cég vagy több különböző van az épületben, de 
emeletenként lehet, illetve kell fizetni és sosem 
tudhatod, mit látsz a következő emeleten. Ezért 
vásárlásonként jár zacskó, amit leragasztanak, mi-
vel azt már kifizetted.
 Szerencsére a boltokban van légkondi, amit 
életmentő, mert az utcán valami iszonyatosan 
meleg és fülledt párás volt augusztusban. Az épü-
leteken egyébként animereklámok tömkelege, a 
legnépszerűbb címekből. És, hogy mi a népszerű 
náluk, ergo, miből láttuk a legtöbb cuccot? Nos, 
mindent vitt a Fate univerzum (FGO, FSN), ezenkí-
vül szembe jött velünk, ha kell, ha nem a Love Live, 
Dragon Ball, Yuri on Ice, Wotakoi, Yuru Camp, Tou-
ken Ranbu, fiúidolos cuccok, Steins;Gate. A mos-
tani szezonból a Banana Fish, Yama no Susume,  
Harukana Receive és a Shingeki no Kyojin. Persze 
nagy örömömre a Kingdomot is mindenhol meg-
találtam. Ottlétünkkor pedig épp Bang Dream 
event volt. A legújabb mobilos játékok, meg visual 
novelek abszolút top, ha reklámról van szó. 

 Hamar eltelt ez a nap, és észrevettük, hogy 
alig ettünk, vacsoraidőben pedig szinte lehetetlen 
beülni Akibában, így jó otakukhoz mérten beül-
tünk a Burger Kingbe. Mindenkit megnyugtatok, 
olyan, mint itthon. Leszámítva, hogy nem láttunk 
be a konyhába. 
 Este realizálódott, hogy jó, hogy egy egész 
napot szántunk erre, de nem eleget, így a héten 
még kétszer visszatértünk ide, mivel a fő straté-
gia az volt, hogy nem vásároljuk tele magunkat 
azonnal, hanem mérlegelünk. Ez jól bevált. Persze 
máshol is betértünk az animés-mangás boltokba: 
pl. Ikebukuróban, Shibuyában, Uenóban, ami to-
vábbi költekezésre adott okot.
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falak, amit benőtt a növényzet, a tetején a lapu-
tás robottal és egyéb laputás helyszínekkel. Kint 
lehet fotózni, az épületben sajnos nem. 
 Odabent hasonlóan elvarázsolt az egész, 
fém csigalépcső, századfordulót idéző lift és lám-
pák. Mintha egy Ghibli filmbe csöppentünk vol-
na. Elsőként Miyazakai legújabb kisfilmjét néztük 
meg, a Boro, the Caterpillart, ami egyben mókás, 
egyben trollkodás is. Ezt csak itt vetítik. Utána vé-
gigjártuk a múzeumot. 

 Aztán volt három pavilon rész a cégeknek. 
Itt hivatalos cuccokat lehetett venni, posztert, 
falivásznakat, kitűzőket, törölközőt, pólót stb. A 
doujinshi résznél csak a tömeg zaja volt, itt már a 
pultoknál a népszerűbb animék vagy játékok tra-
ilerei mentek. Itt is a már felsorolt címek voltak 
többségben, különösen a Fate, Yuru Camp, Wota-
koi, Yama no Susume és a játékok. Volt pár cosp-
layes, de alapvetően a nagyobb cp-s részleg külön 
volt, amiért belépőjegyet szedtek. Itt említeném 
meg, hogy a Comiket többi részére ingyen be le-
het menni. Tetszett még, hogy rengeteg reklám-
cuccot is ingyen osztogattak. Így szereztem pl. 
Harukanás és Toaru Majutsu no Index 3-as legye-
zőt. A5-ös KyoAni mappát, amin vegyesen voltak 
képek, meg A4-es Donten ni Warau-s mappát, és 
persze sok prospektust, amihez már az elején be-
szereztem egy A3-as méretű animés papírszaty-
rot is. Persze azért pár fancuccot is vásároltam. 
Külön poén volt, hogy a helyszínen működött 
posta, amivel a vásárolt cuccokat a japánok haza-

tén egy - az új Gundam sorozathoz kapcsolódó - 
eventbe sikerült belebotlanunk a Gundam Café 
mellett. Akik erre járnak, azoknak pedig kötelező 
felülni az animékben is rengetegszer megjelenő 
színes óriáskerékre is, ami pont a Comiket és a 
szobor között található.

Animés kiállítások

 Utolsó animés fejezet következik. Három 
ilyen kiállítást néztünk meg. Név szerint a Ghibli 
múzeumot, a Shingeki Galleryt és a Yuri on Museu-
mot (de rengeteg hasonló, főüként időszaki prog-
ramot találni).

Ghibli múzeum (- Hirotaka)
 
 Ha valaki egyénileg megy, a jegyvásárlás 
kicsit macerás. Az augusztusra érvényes jegye-
ket július 10-től kezdik csak árulni online. Egészen 
pontosan 10-óráról japán idő szerint, ami itt éjjel 
3. Ergo fel kellett kelni akkor, mert olyan nagy az 
érdeklődés, hogy 1 óra alatt elfogynak a jegyek 
az egész hónapra. Talán csak pár darab marad. A 
jegyvásárlásnál a szerver annyira túlterhelt, hogy 
tizedszeri próbálkozásra sikerült csak eljutni az 
adatok megadásáig, ami nem csak név és e-mail 
cím, hanem japán tartózkodási hely, útlevélszám 
is (ellenőrzik a helyszínen). 
 No de a múzeum. Tokió külvárosában van, 
Kichijoujiban egy parkban, már az egész épület 
nagyon hangulatos, mint egy mesebeli ház, színes 

postázhatták. A tájékozódás könnyű volt, voltak 
kihelyezve térképek és emberterelő kordonok a 
megfelelő helyen, plusz minden csarnokban infó-
pult.
 Bár nem a Comikethez kapcsolódik, de a kö-
zelében áll az időnként változtatott Gundam szo-
bor is (jelenleg az Unicornból), mivel a két hely-
szín, a Big Sight és a Divercity Plaza is az Odaiba 
sziget északi felén található. Így japános conozás 
után meglátogattuk ezt a helyszínt is, ahol szin-
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Yuri on Museum (- Catrin)
 
 Drága Yurim végül azért került az utolsó 
helyre, mert Hirotaka így rangsorolta ár-érték és 
saját benyomása alapján a kiállításokat, és az az 
igazság, hogy objektíven teljesen egyet is értek 
vele. Sokkal több cuccot és az anime készítésének 
a folyamatát is be lehetne mutatni... Szubjektíven 
viszont óriási hájp volt ezt a néhány termet végig-
nézni és szuvenírekkel gazdagodni. De hol is jár-
tunk és mit is láthattunk?

 A Yuri on Museum egy vándorkiállítás, amit 
mindig más városba visznek, szerencsémre most 
nyáron Tokióban volt, azonbelül is Roppongiban, 
így megint egy másik, nyugodtabb arcát nézhet-
tük meg a városnak. A múzeumban screenshoto-
kat és új artokat csodálhattunk (amiket neten már 
mind láttunk, tehát tényleges újdonság nem volt), 
miközben a seiyuuk társalgását hallgathatjtk a fü-
lünkben. 

A termekben, amiket dolgozószobaként rendez-
tek be, inspirációs anyagok, rajzok, könyvek, ké-
pek, storyboardok voltak kiállítva a filmekből. Lé-
nyegében megismertük, hogy készül egy film, az 
ihlettől a mozgóképig. Régi vetítőgépen nézhet-
tük, hogy elevenedik meg egy karakter, képkocká-
ról képkockára. 

 Be volt rendezve a Laputából a kalózhajó 
konyhája, élethű műanyagételekkel, és külön szo-
ba volt a Ghibli filmek kajálós jeleneteinek. Volt 
még macskabusz gyerekeknek, és egy könyvtár-
szoba, ahol artbookokat, inspirációs könyveket 
lehetett nézegetni és persze vásárolni is. Ám volt 
külön ajándékbolt, ami irreálisan drága és még 
annál is drágább. De egy laputás lebegőkövet 
szereztem magamnak. Mindenképp egy pozitív, 
felejthetetlen élmény. 

Shingeki Gallery (- Catrin)
   
 Ez a program nem volt betervezve, de be 
tudtuk szorítani, bár emiatt Ikebukuróba is két-
szer látogattunk el, amit egyáltalán nem bántunk. 
Szerencsére az új évadnak köszönhetően pont 
most nyitott ez a kiállítás, így újdonsült Erwin-Levi 
fanságom miatt bántam volna, ha kimarad.

 A helyszín a Sunshine City pláza volt, ami 
egy hatalmas szórakoztató centrum (van itt akvá-
rium, planetárium, Pokémon és J-World részleg), 
a Shingeki Gallery mellett egy shoujo-idol cuccból 

is kiállítást tartottak, mindkettőre nagy sor vára-
kozott, de hamar bejutottunk. Ahogy sok másik 
helyen, itt is ránk szóltak, hogy ne használjuk a 
fényképezőgépeket, de ez most nem volt egyen-
lő azzal, hogy egyáltalán ne fotózzunk. Mobillal 
ugyanis mindenki annyi képet lőtt, amennyit nem 
szégyellt… de videózni tényleg nem lehetett. 
Körülbelül 8-10 különböző méretű teremben ka-
nyarogtunk rengeteg egyfolytában fotózó japán-
nal. Megcsodálhattunk egy rakás storyboardot, 
kulcsjelenetet, artot, sőt kard replikát. Lehetett 
pózolni az oszloppal, ahová a tárgyaláson Erent 
kikötözték, egy falhoz állva pedig bárkinek ronda 
óriás fejet generáltak, amit animálva „csodálhat-

tunk”. Két kedvenc részem volt: ahol a részletes 
épület rajzokat, helyiség terveket láthattuk és 
ahol még befejezetlen animációs videókat néz-
hettünk, látva egy-egy jelenet készülésének folya-
matát.

 A galéria végén következett a vásárlás. A 
limitált fancuccok megszerzésének reménye is 
erősen motivált erre a programra: szerettem vol-
na egy Erwin és egy Levi akril figurát venni, de saj-
nos az összes karakter-fancuccot csak random le-
hetett megkapni. Így nem kockáztattam, mindent 
pedig nem akartam felvásárolni, végül beértem 
egy mappával, amin ugyanaz a kép látható róluk.

„Megcsodálhattunk egy rakás storyboardot, kulcsjelenetet, ar-
tot, sőt kard replikát. Lehetett pózolni az oszloppal, ahová a tár-
gyaláson Erent kikötözték, egy falhoz állva pedig bárkinek ron-

da óriás fejet generáltak, amit animálva „csodálhattunk”.”
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dolog, ám sokadjára idegesítő, pláne amikor olyan 
helyen áll, ahol amúgy sem tudnál másfele men-
ni, mint amerre mutat az illető, mert pl. ott egy 
fal. Felérve a toronyba lefotóztak a panorámával, 
aminek egy kis formátumú újsághír dizájnú verzió-
ját ingyen megkaptuk a túra végén. Továbbá amíg 
várni kényszerültünk (3 percet) a legfelső szintre 
szállító liftig, addig kaptunk egy kis műanyag po-
hárban zöld teát. Ez a két szolgáltatás amúgy na-
gyon pozitív hatással volt rám. 

Szerencsére az audioguide-hoz kaptunk angol for-
dítást is, és több karakterpár közül választhattunk. 
Hirotaka Yurio és JJ baromságaitól várt némi mó-
kát, én pedig naná, hogy a részeg Viktort és Yuurit 
hallgattam. A néhány terem fő látványosságát a 
kiállított, profin elkészített koris fellépőruhák és a 
lifesize méretű Viktor és Yuuri szobor adta, utób-
binál fotózhattunk is. Sajnos kicsit sokan voltunk, 
így nehéz volt úgy fotózni, hogy ne lógjanak bele. 
Kedvencem a szobrok mellett Hiramatsu új artja, 
továbbá Viktor és Yuuri páros-fellépőruhája volt, 
ahol még a gyűrűk is ott figyeltek a babák ujján.
 Az ajándékboltban kicsit nagyobb válasz-
tékra számítottam, de így sem panaszkodom, ki-
felé menet pedig a jövőre érkező movie plakátját 
és reklámját csodálhattuk. HÁJP.

Utazás a városban

 Tokióban minden napunkat magunk ter-
veztük, mi döntöttük el, hogy hova és milyen sor-

rendben megyünk. Így elengedhetetlen volt, hogy 
valamennyire kiismerjük a tömegközlekedést, ho-
gyan fogunk utazni A-ból B-be és mennyiért. 
 Tokióban ez eléggé máshogy működik, 
mint nálunk. Először is távolságalapú. Tehát, nem 
úgy van, hogy veszel egy jegyet és azzal vagy 2 
megállót mész, vagy 10-et. Az állomások közti tá-
volság a lényeg. Minden útnak más értéke van, és 
ennek megfelelő jegyet lehet venni az automa-
tából. Például ha egy állomásra eljutni 250 jen, 
akkor 250 jenes jegyet kell venni, amit bedugsz 
a jegykezelőgépbe az állomásra bemenet, kife-
lé meg elnyeli. Nos ez turistaként meglehetősen 
macerás. Mi többféle lehetőség közül (van napi 
bérlet is) a Suica kártyát választottuk. Ez lényegé-
ben egy feltöltőkártya, amit az állomásokon lehet 
automatából megvenni, 500 jenbe kerül. Bármek-
kora összeggel fel lehet tölteni és hajrá, jöhet az 
utazás. Ezt csak oda kell érinteni a kapuhoz be és 
kimenet, az pedig levonja a megfelelő összeget. 
Ha pedig lefogy a pénz, újra lehet tölteni. Rendkí-

vül egyszerű, ráadásul az automaták tudnak ango-
lul. Emellett sok italautomatánál is lehet használ-
ni ezt a kártyát. Nagyon hasznos. Ezzel a kártyával 
lényegében az egész városban, metrón, vonaton 
simán utazhattunk. 

Tornyok

 Mindenképp része volt a programunknak, 
hogy a Tokyo Towert (92.oldal) és a Skytreet (Ani-
Magazin 44.) megnézzük. Elsőként a Tokyo Tower-
rel kezdtük, ami egy rendkívül kellemes élmény. 
Sokkal jobban bejött, mint a Skytree. Reggel ér-
keztünk és nem volt sor, simán mehettünk be a 
liftekhez. Itt tapasztaltam meg először az embe-
rirányító emberek hasznos, ám sokszor felesleges 
létét. Amellett, hogy kordon és táblák is vannak, 
hogy merre kell menni, még ezek mellett embe-
rek is állnak, főleg a fordulópontokon, és mutat-
ják, merre folytasd utadat. Mintha amúgy átsza-
kítanám a terelőszalagot. Mindenesetre kedves 
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 A következő helyszín már tervezett volt, az 
Asakusa Kannon templom. Itt az egész negyed-
ről sütött a tradíció, kis házak, kocsmák, árusok. 
A jól ismert kapu után vagy egy kilométernyi áru-
sor, ahol csupa japános szuvenírt lehetett kapni, 
evőpálcikától kezdve, a hűtőmágnesen és nasikon 
át a jukatáig mindent. Aki itt nem tud ajándékot 
venni az otthoniaknak, az sehol. A japán rend-
követés előnye talán itt mutatkozott meg legin-
kább, mivel az emberek nem összevissza mentek, 
az amúgy nagyon zsúfolt utcán, hanem az egyik 
oldal a templom irányába, a másik a kapu irányába 
hömpölygött. 
 Elértünk végül a templomhoz. Obon révén 
meglehetősen sokan voltak, de ennek ellenére is 
remek élmény. Körbejártuk a kis matsurit, ettünk 
csokis banánt, húztunk szerencsecetlit. A kertje 
nagyon szép, több szobor és érdekes kőemlék van 
ott, pl. az, amire Matsuo Basho vésett egy haikut. 
A templom gazdagon díszített, tipikus buddhista 
templom, fényképezni bent nem lehet. 

Valahogy azt éreztem, hogy tényleg örülnek, 
hogy ott vagyok és akarnak adni valamit a pénze-
mért. Közben még egy kis információs előadás is 
volt az alapításról, sajnos ez csak japánul volt, így 
semmit nem értettem. De volt egy érdekes dolog: 
mikor bementünk a szobába, ami könyvtár-dizájnt 
kapott, a falon lógott két fekete-fehér kép. Tény-
leg meg nem mondta volna senki, hogy az nem 
kép. Mindenki meglepődött, amikor a két képen 
lévő úriember (az alapító és a tervező) elkezdtek 
beszélgetni. Persze itt már látszott, hogy ezek ké-
pernyők, de elsőre nagyon meghökkentő volt. 
 Ezután irány a legfelső emelet 250 mé-
teren. A kilátás pazar minden irányban, jól meg-
szemlélhető a város. Nagy élmény. Ezután vissza 
le, a középső szintre, majd az ajándékboltba és az 
animés boltba. A torony lábánál van a One Piece 
Tower is, de az külön belépős, mi kihagytuk. 

 Ilyen élmény után a Skytreenek fel kellett 
kötni a gatyáját, de bevallom nem volt olyan a 
hatása. A torony jóval modernebb és magasabb 
is. Míg az előző 333 méter magas, addig ez 650 
méter. Drágább is. Itt egy kis sorbanállás és tás-
kaellenőrzés után már röpít is fel az öt lift egyike. 
Elsőként a 350 méteres szintre, tehát már maga-
sabban voltunk, mint maga a Tokió torony. Ez a 
rész egyébként három emeletes, le lehet menni a 
345 és 340 méteren lévő kilátóterekbe, ahol kávé-
zó, étterem, ajándékbolt, sok pénzért fotókészítés 
várja az embert. Itt semmi sincs ingyen. A kilátás 
pedig fantasztikus, nekünk kicsit párás volt, de így 

is sok mindent láttunk, nehéz vele betelni. Utána 
megvettük a jegyet a következő szintre, ami 450 
méteren volt. Innen is pazar a kilátás, díszítésnek 
pedig most valami csajzenekar évfordulója volt. 

 Aki tehát erre jár, javaslom mindkét tor-
nyot, de ha csak az egyiket, akkor én a Tokyo To-
wert preferálom. Ha pedig többet olvasnátok a 
tornyokról, kattintsatok a fejezet elején lévő lin-
kekre. Mindkettőről Saci írt, előbbiről a mostani, 
utóbbiról a 44. számban.

Templomok és szentélyek

 Nem lehet Japánba menni úgy, hogy ne 
látogassunk meg sintó szentélyeket és buddhis-
ta templomokat. Ezekből természetesen a ter-
vezettnél több is útba esett. Elsőként rögtön a 
szállás közelében volt egy kicsi, az utcasarkon. 
Sankou Inaru szentély, tényleg csak egy kis szen-
télyépület és egy torii kapu. Kicsit tovább menve 
a metróállomás felé, egy még kisebb szentélyt, 
a Tachibana Inari szentélyt találtuk, ami az utca 
szélén áll. Ez egy mellmagasságú fallal körülvett 
kb. 5-6 négyzetméteres terület. A következő állo-
más már sokkal nagyobb volt, a Tokió Torony felé 
botlottunk bele a Zozo-ji buddhista templomba. 
Ez már egy igen méretes darab, szép kapuval, elő-
térrel és parkkal körbevéve. Be is mentünk, páran 
imádkoztak, így mi is megtettük a magunk foga-
dalmát. (AniMagazin 27.) Ez egy kevésbé díszes 
templom, mérete ellenére alig van berendezve, 
de pont ezért tetszett nagyon. 
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tam, mivel a tó látványa teljesen elkapott, inkább 
sétáltam egyet, hogy több perspektívából meg 
tudjam nézni. Ennek köszönhetően láttam kacsá-
kat és egy nagyon hangulatos, romos lépcső tete-
jén lévő szentélyt. Távolról pedig egy Yuru Camp 
helyszínt, amit most az idő rövidsége miatt nem 
tudtunk meglátogatni.

A pagodába se lehet bemenni, csak körbejárni, de 
ettől még nagyon szép. 
 A következő állomás másnap a Meidzsi 
szentély volt. Ez sokkal jobban tetszett és más is a 
környezete. Magas fák alkotta parkban kell végig-
sétálni, át a torii kapun, majd szakés és boros hor-
dók mellett. A szentély elképesztően minimalista, 
épp valami felújítás is volt a belső templomban. 
Mindenesetre itt is megtettük az imát, a szokásos 
kézmosással kezdve (AniMagazin 26.). A csendes 
környezet, a letisztult dizájn és a kevés ember na-
gyon nyugtató volt egyszerre. 

 Utolsó tokiói tartózkodásunk napján még 
2-3 templomot és szentélyt néztünk meg. Elég 
sok van itt, de idő hiányában csak pár pillantást 
vetettünk rá. Itt a kedvencem az Ueno Toshogu, 
amit 1627-ben emeltek, 1651-ben pedig felújítot-
ta Tokugawa Iemitsu, Ieyasu unokája. Páratlanul 
szép aranyozott díszítése van. 

Kamakura és a Fudzsi

 Kicsit az előző témához is tartozik, de még-
is ide írom, hogy voltunk még egy templomban, 
Kamakurában. Egy óra utazás Tokiótól, egy kis 
séta és máris a nagy Buddhánál találtuk magun-
kat. Körülötte van egy kis kert, templomépületek 
és persze ajándékboltok. A szobor Japán második 
legnagyobb Buddha szobra a maga 13 méteres 
magasságával, amit eredetileg a XIII. században 
öntöttek. Egyedül ebben a templomban kértek 
belépőt, ami 200 jen, a szoborba való bejutás pe-
dig 20 jen. Belül nagyon meleg van, hiszen a na-
pon lévő bronzszoborról van szó, és semmi mást 
nem látni csak az illesztéseket. 

 A Buddha után betámadtuk az óceánt, ha 
már ott vagyunk, miért ne csobbanjunk egyet a 
hullámokba. Bár a strand nem túl szép, a város 
épületei, szentélyei azok, hangulatos hely.

 Egy másik nap kiruccantunk a Fudzsihoz, és 
bár a megmászását egy későbbi utazásra tarto-
gatjuk, azért így is pazar látvány volt. Úgy tervez-
tük, hogy a Chureito pagodához megyünk, amit 
tuti mindenki láthatott már. Nos azon kívül, hogy 
nagyon kellemes, nyugtató órákat töltöttünk itt, 
a Fudzsit azt nem láttuk, mert felhő takarta, fel-
hőszakadást viszont igen. A pagoda amúgy meg-
lepően kisebb, mint amit a kép alapján gondol-
nánk, de ez semmit nem vesz le a szépségéből. 
Eső után lejöttünk a pagodától és később persze 
már teljes pompájában nézhettük a Fudzsit a nap 
további részében.
 Shimoyoshida városból elutaztunk Kawa-
guchikóhoz, ami afféle üdülővároska, van itt egy 
szép nagy tó a környékén hotelekkel és onsze-
nekkel. A nagy eső miatt a meleg pára szállt fel 
a hegyekről és az onszenekből, ami valami elké-
pesztően festői látvány volt. Nyugtató és békés. 
Catrin egy közeli onszenbe be is ment, én kihagy-

„A nagy eső miatt a meleg 
pára szállt fel a hegyekről és 

az onszenekből, ami valami el-
képesztően festői látvány volt. 

Nyugtató és békés.” 

távol-kelet
090utazás

TartalomjegyzékAniMagazin △

https://animagazin.hu/magazin/26/


szembe egy wc, mindegyik tiszta és ingyenes. Ér-
dekes módon a legkoszosabb a McDonald’s-ban 
volt a slozi, de még így sem közelíti meg pl. egy 
MÁV wc mocskát. Jah, és a mekiben az egész ét-
teremre egy, értsd egy darab fülke volt, minden-
kinek. 
 Ha a japánokkal interakcióba kerülsz: vá-
sárlás, segítségkérés, buszvezető, akkor nagyon 
kedvesek és segítőkészek, viszont ha nem akarsz 
tőlük semmit, akkor észre sem veszik, hogy léte-
zel. Nem ugranak rád a boltban, hogy mit segít-
hetek meg stb. Vagy pl., amikor busszal mentünk 
a Fudzsihoz és rosszfelé akartunk lemenni az út-
ról, a buszsofőr leszállt a buszról és utánunk jött, 
hogy ne arra menjünk.         

 Végére értünk ennek a rövid élménybeszá-
molónak. Reméljük, sok hasonló cikk érkezik még 
hozzánk a jövőben olvasóink-íróink Japánba uta-
zásáról.

Onszen (- Catrin)
 Az utazás során mindenképp kiakartam 
próbálni egy nyilvános onszent, a Fudzsi környéke 
pedig tele van olyan ryoukanokkal és hotelekkel, 
amik fürdőjéből remek kilátás nyílik a hegyre. Sze-
rencsére találtam olyat, ami az útvonalunkra esett 
és bárki számára látogatható volt (a többség a tó/
üdülő rész környékén, mind szálláshoz kötött). Ez 
a fürdő a szálloda legfelső emeletén volt egy pa-
noráma ablakos benti és egy fedett kültéri, köves 
medencével. Igazi kültéri, japán kertes onszenhez 
most nem volt szerencsém, de mindenért kárpó-
tolt az isteni víz és a Fudzsi gyönyörű látványa. 

Kicsit aggódtam a sok esőfelhő miatt, mivel dél-
után is volt, hogy felhőbe borult a hegy, de sze-
rencsémre, amikor ott voltam, ismét Fudzsi-pano-
ráma fogadott.
 A hotel recepcióján szerencsére volt, aki 
tudott angolul, és könnyedén eligazított az épü-
letben, a fürdéshez pedig kaptam egy kicsi és egy 
nagy törölközőt. A női részlegen szerencsémre 
csak ketten voltak épp, és miközben lemosakod-
tam le is léptek, így mindkét medencében teljesen 
egyedül relaxálhattam. Utána bejött egy rakás su-
lis kislány a tanárnéniükkel, meg is illetődtek kicsit 
a külföldi láttán. Azért örültem, hogy nem előbb 
érkeztek, a forróvízben annyit előttük ázni, pont 
elég is volt.
 Óriási élmény, szívesen visszamennék, akár 
oda, akár más onszenbe. Legközelebb egy városi 
közfürdőt is ki kéne próbálni...Este egy fogadó-
ban ettünk soba levest és katsudont, majd busz-
szal vissza Tokióba. Elmondom, amilyen pontosak 

a vonatok, annyira nem azok a távolsági buszok. 
Fél órát vártunk rá és a dugó miatt, 1,5 órával ké-
sőbb értünk vissza Tokióba a tervezettnél. 

Megfigyelések

 Az utcák nagyon tiszták, az útburkolati jelek 
ragyogóan fehérek szinte mindenhol. Automaták 
közelében van pet palackos kuka (nem mindnél), 
máshol köztéri kuka nincs. Viszont szemét sincs. 
Amit láttunk az minimális, tényleg kétszer-há-
romszor láttunk eldobott szemetet. Hova tegyük 
akkor a sajátunkat: egyértelmű, viszed magaddal 
vissza a hotelbe vagy egy műanyagos kukáig. 
 Közterületi wc szinte mindenhol van, mást 
nem metróállomáson. Mindegyik tiszta és higiéni-
kus, és ami a legjobb, ingyenes. Egész tokiói tar-
tózkodásunk alatt, mivel sokat ittunk, többször 
kellett használni a mellékhelyiséget. Parkban, ál-
lomáson, utcasarkon, plázában biztos, hogy jött 
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