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1977. nov. 4. péntek

Gizikém!

Ott hagytam abba, hogy Ginza óriási áruház, minden van, nem lehet leírni. És ez az áruház,
ahol voltunk, nem is valami olcsó. Nincs a belépéskor ajándék (Fehér Klára), de a kislányok valóban
törlik a mozgólépcső korlátját mindenki előtt.  Persze metróval jöttünk vissza, már mint  gyakorlott
utasok.  A szállodánkkal  szembeni  kis  mellékutcás  tömbbe  mentünk  be  ebédelni,  s  betértünk egy
bárszékesbe. Kukorica levest ettünk (emlékszel: Mexikó!) nagyon finom volt, és milánói spagettit, sok
parmezánnal. Az egész 450 yen. Ez igazán nem volt drága. 

Este előadás. Telt ház ismét, és siker. Az énekkar sikerével igen meg vagyok elégedve. A gyerekek
rendesen is dolgoznak. Igaz, még helyi értékelést nem hallottunk.

29-én  szombaton nagyobb  kirándulásra  vállalkoztunk.  Kimentünk  a  sárga  metróvonal
végállomására, Akaszakára. Itt egy nagy pagoda van, ami „búcsújáróhely”. Töménytelen sok bazár,
vendéglő, szórakozóhely, mozi, gyerek-vidámpark. A pagoda hatalmas épület, hosszú egyenes út vezet
hozzá, ami természetesen torii-val, a „Kapu”-val kezdődik. Mindkét oldalán bazársor. A főtemplom
körül egyéb kisebb „kápolnák”, kegyeleti helyek vannak. Mindegyik előtt füstölögnek a kis szantálfa
rudacskák. A templom előtt egy hatalmas bronzedényben ugyancsak füstöl valami. Ha a füstöt beteg
testrészed felé hajtod, az meggyógyul. (Én is befüstöltem az egész fejemet, ki tudja mire jó!?) Vagy
két  órát  bolyongtunk  a  bejárhatatlan  bazár-tömegben.  Itt  is  „ebédeltünk”,  egy  igazi  japán
kiskocsmában. Rámutattunk egy tálra (jó félliteres) és azt kihozták. Nagyon finom húsleves volt, némi
hússal, sok zöldséggel, és rengeteg tésztával. Persze itt csak pálcika! (350 y) Délután végre sikerült
egy  kicsit  szundikálni.  Este  nem  volt  előadás,  a  bővebb  vezetőség  a  MIN  ON  elnökének
díszvacsorájára volt hivatalos. Taxival vittek a Roppongire. Ez egy igen előkelő szálloda és szórakozó
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negyed, főleg európaiak számára. A taxinak csak a baloldali ajtói nyithatók. (A sofőr jobb oldalon ül,
mert itt baloldalon közlekedés van, mint Angliában.) de ezt sem nyithatja-csukhatja az utas: automata,
amit a vezető kezel. 

A vacsora egy szálloda különszobájában zajlott, 20-an voltunk: a magyar nagykövet és neje,
MIN-ON-ék és mi. A vacsora a szokásos kéztörléssel kezdődött, forró törülközővel, utána ital, ki mit
kért (én whisky-t),  majd apró előételek, haldarabkák, mártások, kétszer is.  S jött  a rák. Ehhez egy
speciális evőszerszámot is hoztak (különben itt is csak pálcika volt). Ez a rák valami soklábú szőrös
szörnyeteg. A combja olyan, mint a csirkének: alsó, fölső. Csak itt kívül van a csont és belül a hús.
Hosszában lehet  feltörni,  és  kihúzni  a  kapott  kaparóval.  Nagyon finom!  Persze hozzá mindenféle
csodabogár,  valami  más  rákból,  vagy  húsdarabok,  gesztenye,  préselt  rizs-kocka,  algák  és  egyéb
zöldségek. 

És  most  kezdődik  a  főattrakció!  Pástétomsütőhöz  (kuglóf  sütő?)  hasonló  réz  edényeket  tettek  az
asztalra,  s  az  asztalból  kihúzható  gázcsövet  belekapcsolták,  begyújtottak.  A  víz  rövidesen  forrni
kezdett.  Ekkor  papírvékonyra  szeletelt  nyers  marhahúst  hoztak  fatálon,  meg  talicskákban  kétféle
mártást. Mint kiderült, ez a Kobé-i marha, amit erre a célra nevelnek, naponta masszíroznak és sörrel
itatnak! Nyersen is ehető. (Igaz!) Akkora volt egy szelet, mint a prágai sonka. Ezt pálcikával a lobogó
forró  vízbe  kellett  mártani,  ott  pillanatok  alatt  falattá  ugrott  össze,  megfőtt,  bele  a  mártásba  (jó
hagymás, borsos, ízes) és enni. Volt vagy tizenkét szelet. Közben a felhabosodó víz habját egy erre a
célra odakészített  cserépedénybe kellett  lemerni.  Mikor a hús elfogyott,  zöldségeket tettek a vízbe
(bezöldségelték).  Ez is  hamar  megfőtt,  lehetett  enni.  S ekkorra  kész lett  a  húsleves!  Tésztával  és
további zöldségekkel megettük a levet is. Végül gyönge kávé. S mert a vacsora 9 óra körül véget ért,
bemetróztunk  megnézni  a  fényárban  úszó  GINZA-t.  De  nem  úszott  semmi!  A  töménytelen
fényreklámból csak talán minden huszadik működött. Energiatakarékossági rendelet van. Pech! 

Mielőtt  folytatnám a  naplót:  sokat  gondolok  a  pályázatokra  is.  Már  meg  volt  a  beadási
határidő – biztos elküldted – s vajon mikor lesz eredmény és milyen?!

Nagy bajban leszek a vásárlással: minden arra mutat, hogy komolyan veszi a PANAM a súlytúllépést.
Egy kiló többlet a 20 kilón felül 27 dollár! Majd kialakul.
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30-án  Vasárnap az  UENO parkba  mentünk ki.  Itt  van  a  Nemzeti  Múzeum és  más  (  pld.
modern európai)  múzeumok,  meg az állatkert.  Csak a  Nemzeti  Múzeumra jutott  idő:  csodás  lakk
dobozokat,  ruhákat,  bútorokat,  festményeket,  szobrokat  lehetett  látni,  főleg  a  VI-VII,  XI-XII
századból. 

UENO

Vettem prospektust, levlapot, egy egész albumot, nem sajnáltam a pénzt: Te is láthatod így! 

A  görög  (?)  étteremben  ettünk  menüt,  3  fogás,  előkelő  környezet,  Beethoven  VI.  szimfóniája  a
lemezjátszóból,  remek.  Mindez  550-ért!  Délután  Csibá-ba  utaztunk,  ami  majdnemhogy  TOKYO
külvárosa. Egy sokemeletes pagoda dombja alatt van a színház (remek, nagy). Persze felmentünk és
egy gyönyörű japán kertet is láttunk. Meg lakodalom is volt. Minden csupa szín!

Itt  jó volt,  hogy volt  időnk,  de egyébként  nem tetszik,  hogy a japánok úgy tervezték az
indulásokat, hogy 3 órával az előadás kezdete előtt legyünk a színházban. Így 2-kor, ½ 3-kor már a
buszba kell szállni, ugrik a délutáni szundikálás, ami persze nekem sejde jól  esne. Az előadások ½ 7-
kor kezdődnek, hamar hazaérünk, persze vég nélküli TV nézés és a 6 csatorna csattogtatása, hol mi
van. 

Eddig legnagyobb siker: fütty, 2 ismétlés.
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31. hétfő. Ma meg akartuk keresni Shybuyán a Néprajzi Múzeumot. De csak az Olimpia
stadiont találtuk. Ez is valami. Kiderült, hogy a múzeum ide még 3 megálló vonaton (Olyan, mintha
Pomázon lenne, Hévvel). Nem volt rá idő. Sőt, így is úgy elszaladt, hogy konzervet ebédeltem. A
rizses disznóhús rossz. Sebaj. ---- Előadás. Urawa, városkörnyék. Az előadásokon a hazai szódavíz
helyett tea van. Itt még tejport is adtak hozzá. Jó!

Nov. 1. kedd.  Ma egy különlegesen érdekes pagoda-látogatás volt a program. Japán-magyar
tolmácsunk hívott meg erre mindenkit, de alig több mint 10 tag jött el. (No persze reggel 8-kor volt az
indulás!)  A  Ginza-line  nevű  metróvonal  végállomása  után  vonattal  mentünk  egy  ideig.  Ahol
leszálltunk, már várt a pap, akiről kiderült, hogy tolmácsunk barátja. Bevezetett a lakásába, ahol a
templom 450 éves fennállása óta még nem volt európai vendég, mi az elsők. Cipőlevétel persze, majd
körültérdepeltük (ültünk törökülésben). Teával, sós süteménnyel kínált és mandarinnal. Elmondta a
templom alapításával kapcsolatos legendát, aztán magába a pagodába vitt, ahol elmondott egy imát
(elénekelt, elharangozott, eldobolt). A templom melletti temetőbe is elvezetett. Erről az egész pagoda-
látogatásról különben még sok részletet kell majd mesélnem élőszóval. 

Ebéd Tokyoban, kukoricaleves és curry rizs. Ez is jó. 

Előadás  Kavaszakiban,  ami  szintén Tokyo peremvárosa,  de  délre,  a  tenger  mellett.  Útközben egy
irányban haladtunk az  egyvágányú  vasúttal,  amit  otthon a  TV-ben olyan  gyakran  mutogatnak.  A
várost a Haneda –repülőtérrel köti össze. Két kocsis kis villamoshoz hasonló motorvonat.

2-án  szerdán a  híres  TV-toronyban  voltunk.  Bizony elképesztően  óriási  a  város,  szép  a
kilátás. Vettem egy csomó képeslapot. A szűk rokonságnak már el is küldtem. Vissza időhiány miatt
taxival  jöttünk.  Nem igaz,  nem is  olyan  olcsó,  éppen  árában  van,  mint  Pesten.  Este  az  előadás
ugyanott, mint tegnap. Holnap nagy útra készülünk, Fukuókába megyünk repülővel, ami több mint
ezer km! A csomagot ma reggel kellett leadni, hogy teherautóval holnap délutánra odaérjen. A felöltőt
is betettem, így degeszre tömődött  a kuffer. Mi lesz később?

Csókollak:

Miklós
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