
Ha így vigyáznak, akkor biztosan nincs is annyi
náthás ember – gondolhatnánk. Ám ez nem igaz, mi-
vel például ott az a fura iskolai rövid egyennadrág és
-szoknya, amit télen-nyáron ugyanolyan formában
hordanak: harisnyanadrág nélkül. Nem számít, hogy

2-6 vagy 35-40 fok van!
Egy idő után talán meg -
edződik a gyerek, de ad-
dig marad az orrszívás.

A japán otthonokra
ráadásul nem jellemző
a központi fűtés. Ha
hidegre fordul az idő, a
légkondicionálót felte-
kerik 25 fokra – ez szol-
gál fűtés gyanánt. Szin-
tén nem a jobbuláshoz
vezető út, hogy általá-
ban nem ágyon, hanem
futonon (vastag pap-
lantakarón) alszanak az
alulról szigeteletlen fa-
házaikban. Van viszont
fűthető asztal, fűthető
mamusz, fűthető de-
rékalj és egyéb, melegí-
tésre szolgáló elektro-
mos eszköz. Igaz,
ezeket csak egy helyben
állva, ülve vagy fekve le-
het használni az áram-

ellátó vezetékek miatt.
Japán nyáron is dúskál maszkosokban, pedig a

hőmérséklet gyakran kánikulai. Remekül meg lehet
azonban fázni a központilag hűtött helyiségekben:
bevásárlóközpontokban, munkahelyeken. Ha spa-
gettipántosba öltöztél egy szép, nyári reggelen, ne fe-
lejts el vastag, téli kötött kardigánt vinni magaddal a
bevásárláshoz, különben pórul járhatsz! Mondjuk,
nem fogsz kitűnni a tömegből benne. 

Japánban a maszk mindennapos „viselet”. De
egyben tradicionális is. A japán ember nem mutatja
ki érzéseit. Még otthon se nagyon, nemhogy idege-
nek vagy munkatársak között. A hagyományos japán
színház, a nó, ennek ellensúlyozására igen sokféle
maszkot használt. Gyönyörködjünk bennük!
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KULTÚRSOKK

APÁN JÁRÓKELŐK ORVOSI MASZKBAN AZ UTCÁN.
Kik ők? Egyszerű japán átlagemberek, akik meg
akarják kímélni embertársaikat attól, hogy el-
kapják a náthájukat. Na, de ha rajtuk van a

maszk, hogy fújják ki az orrukat? Sehogy. Japánban

ugyanis nem illendő orrot fújni. Senki se csodálkoz-
zon, ha leül a vonaton vagy bármilyen köztéren egy-
egy csinos, magára látványosan adó japán lány mellé,
és ő egyszer csak gátlástalanul elkezdi szívni az orrát
úgy, hogy az már nekünk fáj! Japánban nem fújják,
hanem szívják. Zsebkendő? Nos, nem tűnik túl jó
megoldásnak zsebre rakni, ami kikívánkozik. De
azért ne kockáztassuk az arcüreggyulladást – a „henna
gaidzsinnak”, vagyis „fura fehér embernek” mindent
elnéznek, még az orrfújást is! 

Egy-egy járványos időszakban úgy fest a masz-
kos nagyvárosi tömeg, mintha minimum termé-
szeti katasztrófától tartanának. De nem, ők csak ta-
pintatosak, és figyelmesek. Köhögj, tüsszents
zsebkendőbe! – szólt nálunk egykor a felhívás a ma
retrónak számító plakátokon. Ott ugyanez a
maszkba megy.
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TELEKI SÁMUEL FELFEDEZÔ KLUB 
UTAZÁSOK A GÖRGÉNYI-HAVASOKTÓL AZ ALTÁJIG ÉS ALASZKÁIG

www.telekiutak.hu norbert@telekisfelfedezok.hu Tel.:  (06-22) 304-838

Utazás a Bácskától Ázsiáig

2013. június 10—19. 
Létszám: 46 fô + 1 fô szakvezetô + 1 fô tudományos vendég
Utazás: 50 személyes autóbusszal
Szállás: 3 és 4 csillagos szállodák 2 ágyas szobáiban
Ellátás: reggeli és vacsora

Tudományos vendég: Dr. Kubassek János, 
a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója

Török vízum: 15 euró vagy 20 USD
1 ágyas felár: 140 euró

Az utazás során számos magyar Balkán- és Oszmán Birodalom-utazó, 
-kutató életpályája is bemutatásra kerül, a megfelelô helyszíneken. 
Szó esik többek között báró Orbán Balázs (1829—1890) utazó;  
gróf Széchenyi Ödön (1839—1922) utazó; Szôllôsy Ferenc (1796—1854), Kossuth titkára;
Frivaldszky Imre (1799—1870) zoológus; Karácson Imre (1863 — 1911) orientalista, fordító;
Kúnos Ignác (1860—1945) nyelvész; Fehér Géza (1890 — 1955) régész; 
Ispay Ferenc (1918—1990) geográfus, törökországi kutató munkásságáról. 

Fontosabb állomások és témakörök:  
Palics — Az aranykalászt termô Bácska—Pétervárad—Zimony—Belgrád — 
A diadalmas Nándorfehérvár — Az Al-Duna erôdjei—Vaskapu-szoros—Szendrô—
Galambóc—Donji Milanovac—Fetiszlám erôdje—Vidin — A bolgár-törökök históriája —
Belogradcsik sziklaerôd—Iszkár-szurdok—Balkán-hegység—Szófia—
Rila Nemzeti Park —Rilai kolostor—Borovec és a Balkán-
félsziget „teteje”—Jasztrebec csúcs (2350 m)—Marica-
völgy—Plovdiv—Az Oszmán Birodalom felemelkedése —
Edirne — Koca Mimar Sinan munkássága — Hunyadi János
hadjáratai — Isztambul—Boszporusz—Rumeli feneri 
világítótorony—Fekete-tenger—Rodostó—Despotovac—
Manasija-kolostor Jelentkezés, információ: Gôgös Norbert / Telefon: +36 30 250 2765

Licenc: U-000086 Reg. no.: 01-09-694682

Részvételi díj  1 fôre reggelivel és vacsorával 599 euró (178 215 Ft)
1 éves Magyar Földrajzi Társaság-tagság  (7500 Ft/fô) A részvételi díjban
Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás  Köthetô
Belépôk irányára  (kb. 65 euró) A helyszínen fizetendô

A Délvidék, a Balkán és az oszmán fôvárosok magyar emlékei
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