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 Vajon mi az, amit tényleg érdemes megnéz-
ni Japánban? Mi tartogat egyáltalán számunkra a 
szigetország? Japánban ezer meg egy a látnivaló, 
ez nem kérdés. Ezek közül azonban vannak érdeke-
sek, szimplán csak „meg lehet nézni őket” típusúak 
és persze ott vannak a kihagyhatatlan vagy éppen 
kötelezően megnézendőek. Melyiket szeretnéd in-
kább? A válasz egyértelmű… 
 Szemezgessünk is néhány olyan látványos-
ságból, amit feltétlenül nézz meg, ha Japánban 
jársz. A leírtak után meg már biztosan nem fogsz 
kukán állni egy-egy épület vagy hely előtt feltéve 
a kezed, hogy „ez mi is?”. Érdekességek, hasznos 
információk és Japán kincsei várnak itt rád.

Bevásárlás animéseknek, de nem 
csak animéseknek

 A Nakano Broadway az egyik kedvenc he-
lyem Japánban. Mindkét utam alkalmával elláto-
gattam oda, mert egy épületben annyi minden 
összpontosul, hogy azt kár lenne bárkinek, de per-
sze legfőképpen az anime fanoknak kihagyniuk, 
ha Tokióban járnak. Az otakuk, vagyis az animés 
szubkultúra rajongóinak Mekkájaként is emlege-
tik, ami nem véletlen.

 Az épületet még 1966-ban nyitották meg 
a háború utáni időszak fellendülésének egy da-
rabjaként. Japán fontosnak tartotta a háborúkat 
követően, hogy megmutassa, nem keseredik el 
és képes a növekedésre és a virágzó gazdaságra. 

Ennek következtében számtalan üzletet, épületet 
húztak fel, nyitottak meg, és kimondottan gazda-
ságra ható tevékenységeket folytattak. A folya-
mat egyik nagyszerű hozadéka volt a Nakano Bro-
adway, ami a 225 méter hosszan elterülő Nakano 
Sun Mall bevásárló utca egyik része.
 A Sun Mall komplexuma hihetetlen meny-
nyiségű, több mint 300 üzlettel büszkélkedhet, 
úgyhogy időt feltétlenül szánj rá, ha ellátogatsz 
oda. A boltok között találhatunk élelmiszerüzle-
teket, kávézókat, ékszerészeteket, divatboltokat, 
gyógyszertárat, ruhaboltokat, játékközponto-
kat, könyvesboltokat, elektronikai üzleteket és 
még rengeteg mindent. Tehát hozzávetőlegesen 
majdnem mindent egy helyen fellelhetünk, de 
ami talán animésként a legjobb része, az termé-
szetesen maga a Nakano Broadway, amivel a be-
vásárló utcán átsétálva találkozhatunk. Eltévedni 
nem lehet, hiszen óriási betűkkel van kiírva a hely 
neve, úgyhogy ne aggódj, csak nézelődj és sétálj, 
bele fogsz ütközni.

Elérkezve a Nakano Broadway-hez rögtön érez-
hetjük is az animés kultúra átható jelenlétét. Az 
épület csak kimondottan animékkel, mangákkal, 
idolokkal, gyűjtői darabokkal, figurákkal, videojá-
tékokkal foglalkozó, a szubkultúrához szorosan 
kapcsolódó termékeket áruló üzleteket sorakoz-
tat fel. Jómagam folyton lejártam a lábam, hiszen 
szinte végtelennek tűnő folyosókat és üzleteket 
találhatunk négy emeleten keresztül. Első alka-
lommal pedig szerintem kihagyhatatlan, hogy ne 
szaladgáljunk be mindegyikbe körülnézni. Ennek 
talán az egyik legkiemelkedőbb oka, hogy minden 
hihetetlenül olcsón beszerezhető ott (az eredeti, 
többi bolt árához képest), ami főleg azért lehet-
séges, mert többségével a termékek használtak, 
másodkézből vannak (persze nem mind). 

 Viszont azt el kell mondani, hogy a Japán-
ban található használtáruk, másod-harmadkézből 
származó termékek olyanok, mintha újonnan vet-
tük volna őket. 

TUDTAD?

 Murakami Takashi, Japán egyik leg-
jelentősebb pop-művésze, munkássága is 
jelen van a Nakano Broadway üzleteiben. A 
leghíresebb ezek közül a második emeleten 
található Zingaro kávézója, mely Murakami 
jellegzetes nouveau-hippy művészeti stílu-
sában lett megalkotva.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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Ezekről egyáltalán nem lehet megmondani, hogy 
használtak, mert rendkívüli figyelmet fordítanak 
rá a japánok, hogy vigyázzanak a dolgaikra, illetve 
az üzletek is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy 
semmilyen probléma, hiba ne legyen egy-egy ter-
mékkel. Ennek fényében és saját tapasztalatból is 
mondom, hogy nyugodtan lehet ott bármit vásá-
rolni, mert nem ér minket értékbeli veszteség és 
emellett még nagyon kedvező áron is megszerez-
hetjük, ami megtetszik.

 A Nakano Broadway egyik legtöbbet emle-
getett, és az egyik legkiemelkedőbb üzlete, ahova 
szintén érdemes minden anime fannak ellátogat-
nia, az a Mandarake. Ez az üzletlánc, több mint 20 
különfélébb bolttal büszkélkedhet az épületben. 
1987-ben jött létre és az elsődleges célállomása 
minden anime és manga fannak. Régi és új anime 
szériák teljes manga gyűjteménye megtalálható 
benne, sőt még néhány figura, artbook és egyéb 
gyűjtői kiegészítő is. Természetesen itt is használt 

árucikkekről van szó, de mivel meg nem mondha-
tó, hogy azok, így el lehet tekinteni ettől az ap-
róságtól. Szerintem, ami segíteni fog ebben az a 
200-300 jenes manga árak, vagy egyes esetekben 
akár 100 jenes vagy még az alatti árkategóriájú 
mangák (Egy hasznos figyelmeztetés: a fő ár, ami 
a termékeken fel van tüntetve az a nettó áruk, te-
hát a végleges összeg, amit a pultnál fogsz fizetni 
valamivel több lesz, de általában fel van ez is a ter-
mékeken kisbetűvel vagy zárójelben tüntetve). A 
személyzet is rendkívül barátságos, bár többségé-
ben nem beszélik az angol nyelvet, de lehet tőlük 
segítséget kérni, ha a végtelen manga rengeteg-
ben nem találnál valamit. Azonban jó tanács, hogy 
papírt és tollat készíts, mert a mi kiejtésünkben 
még egyszer sem értették meg, melyik animének 
a mangáját keresnénk. 
 Személy szerint azért is kedvelem a Manda-
rake üzletet, mert olyan régi animékkel kapcsola-
tos dolgokat tudtam ott vásárolni, amik máshol 
nem igazán lelhetőek fel, mivel a nagyobb animés 

üzletláncok inkább az új szezonos animékkel kap-
csolatos termékeket árulják. De itt mindenféle ré-
gebbit is beszerezhettem, olcsón, úgyhogy dup-
lahaszon. Ezért is ajánlom mindenki figyelmében 
én is ezt az üzletet, ha szeretnél valamely kedvenc 
animédhez kapcsolódó relikviát.

 Lényegében a Nakano Sun Mall és a benne 
található Nakano Broadway egy igazi kis különle-
gesség Tokióban. Akihabara mellett, szintén az 
otakuk fellegvárának is nevezett, Nakano Broad-
way-t mindenképpen kötelezőnek mondanám 
az animés szubkultúra kedvelőinek és azoknak, 
akik szeretnék hirtelen sok-sok animés dologgal 
és mangával megtölteni az üres bőröndjüket. 
Valamint nem csak animéseknek is egy érdekes 
betekintés lehet Japán ezen részébe, az üzletek 
és a környezet ugyanis nem mindennapi. Példá-
ul az épület alagsorában egy komplett piac mű-
ködik, ahova hétköznapi japán emberek járnak a 
mindennapi betevőhöz vásárolni, úgyhogy ebből 
a szemszögből is egy érdekes tapasztalás lehet, 
még akkor is, ha nem rajongunk az animékért vagy 
mangákért. Emellett nagyon jól megközelíthető, 
mindössze az egyik metróval kell elszáguldanunk 
a Nakano állomásig és máris elénk tárul ez a cso-
da. Nem mellesleg érdekes lehet még a Nakano 
Sun Mall környékét is körbejárni, mivel számos 
felfedezésre váró, szűk sikátorral van körülvéve, 
ahol éttermekkel, izakayákkal, bárokkal és kara-
oke szalonokkal találkozhatunk szintén beleszip-
pantva az igazi japán életbe.

TUDTAD?

A Nakano Broadway 2016-ban ünnepelte 50. 
évfordulóját.

ALAPINFORMÁCIÓK

Nyitás: 1966
Itt található: 5-52-15 Nakano, Nakano 

Ward, Tokyo
(Nakano állomásnál található)
Nyitva tartás: 11:00 – 20:00

(üzletenként eltérhet)
Emeletek száma: 4 + alagsor

Minden egyéb tudnivalót itt találsz: 
http://www.nbw.jp

http://nakano-broadway.com 

MENNYIRE AJÁNLOTT 
MEGNÉZNED EZT A 
LÁTVÁNYOSSÁGOT?

Animológia videó – Nakano Broadway

Youtube

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=S86793k8X-s&t=11s

