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YANAKA GINZA
Mit érdemes megnézned Japánban? 19.

Írta: Saci (Animológia)

https://www.youtube.com/channel/UCQf9E0vgkwNE-cLkr1Jeg3Q


távol-kelet kalauz

< Tartalomjegyzék AniMagazin / 106

valamint a turisták körében egyaránt. Ennek oka 
a lépcső elhelyezkedésében és dőlésszögében 
rejlik. Utóbbit nagyon alacsonynak mondhatjuk, 
melynek lényege, hogy pont úgy látható róla a 
táj, hogy káprázatos naplementét tár mindenki 
elé, aki akkor arra jár. Sok helyen írják és mondják, 
hogy ez a terület bármikor jó szívvel látogatható, 
mert nagy élményt nyújt, viszont ajánlott inkább 
estére időzíteni, mert különleges élményt élhe-
tünk át. Nem csoda, hogy maga a lépcső neve is 
azt jelenti, hogy a „naplemente lépései”, amit még 
egy 1990-es helyi, közösségi újságban meghirde-
tett névverseny eredménye generált. Akkoriban 
újították fel a lépcsőket, és ennek okán találták ki 
ezt a versenyt. A lépcsősor tetejéről nyújtott lát-
ványkép a sajtó minden területének is kedvence, 
hiszen sokszor ad általános háttérképet TV-műso-
rokban vagy éppen a helyi sajtónak biztosít remek 
anyagot.

számára. Az utazás ezen a helyen ugyan csupán 
kb. 20-30 percig képes lekötni a látogatót, mégis 
sok élményt tud ennyi idő alatt is nyújtani, ameny-
nyiben persze hagyjuk átjárni a japán szellemisé-
get lelkünkben.

 Mielőtt belépnénk a Yanaka Ginza terü-
letére még érdemes elidőznünk a hozzá vezető 
úton található lépcsősornál. A Yuyake-dandan 
elnevezést viselő, mindössze 36 lépcsőfokból és 
csupán 4,4 méter magasan elterülő (14 láb), ala-
csony dőlésszögű, vagyis laposabbnak mondható 
lépcsősor rendkívül híres és népszerű a fotósok, 

 Vajon mi az, amit tényleg érdemes megnéz-
ni Japánban? Milyen helyeket tartogat egyáltalán 
számunkra a szigetország? Japánban ezer meg egy 
a látnivaló, ez nem kérdés. Azonban közülük van-
nak érdekesebbek, szimplán csak „meg lehet nézni 
őket” típusúak, és persze ott vannak a kihagyha-
tatlan vagy éppen kötelezően megnézendők. Me-
lyiket szeretnéd inkább? A válasz egyértelmű… 

 Szemezgessünk is akkor a látványosságok 
közül, amelyeket feltétlenül érdemes megnézni, 
ha Japánban jársz. A leírtak után meg már biz-
tosan nem fogsz kukán állni egy-egy épület vagy 
hely előtt, feltéve a kezed, hogy „ez meg mi?”. Tip-
peket, érdekességeket, hasznos információkat és 
Japán kincseit tárom itt most fel neked, minden 
mennyiségben.

YANAKA GINZA
Tokió legjobb régimódi

bevásárló utcája

 Yanaka Ginza igazán nosztalgikus kis sze-
lete a japán kultúrának, amelynek segítségével 
visszarepülhetünk az időbe és betekintést nyer-
hetünk egy tradicionális japán világba. Bár a helyi-
ek mellett a turistákat is kiszolgálja ez a rusztikus 
bevásárlóutca, mégis megmaradt régies, nyugodt 
és rendkívül kellemes hangulatú helynek. A még 
kétszáz métert sem elérő, híres történelmi bevá-
sárló sétány, a Yanaka Ginza, egy erősen ajánlott 
program lehet minden történelmi japán kedvelő 

TUDTAD?

 2016-ban több üzlet volt jelen az utcá-
ban, mint 2018-ban, melynek több, piaci hatá-
sok melletti oka volt.

TUDTAD?

 Yanaka Ginza utcáján több (hollywoodi) 
híresség is megfordult már, hiszen kifejezet-
ten közismertek Street Food ételei.

„A lépcsősor tetejéről nyújtott 
látványkép a sajtó minden terü-
letének is kedvence, hiszen sok-

szor ad általános háttérképet 
TV-műsorokban...”
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tott húshoz hasonló ételeket kínál vegetáriánus 
és húsos változatban is. A csak zöldségtartalom-
mal rendelkező változat messze földön elhíresült 
alacsony áráról, ami 30-50 yenre tehető időszaktól 
függően, de a húsos verzió sem sokkal drágább. 
Ezek a Menchi Katsu nevet viselő finomságok ki-
nézetre leginkább a rántott húshoz hasonlítanak, 
de személy szerint ízvilágban inkább mondanám 
fasírtnak. Egyszerű, de nagyszerű, úgyhogy taná-
csos üres hassal menni erre a környékre, és nem 
csak emiatt. Azon a kb. 200 méteren még talál-
ható nagyságrendileg 60 üzlet, amik között van 
még ízlelőbimbót kielégítő bőven, meg persze 
klasszikus zöldségesek, hentesek, vagy akár igazi 
japán késeket áruló üzleteket is találunk a fodrász 
és ruhabolt között. Széles a paletta, így talán nem 
is csoda, hogy kedvelt a helyiek körében is, akik jó 
szívvel látogatják az utcát, aminek köszönhetően 
még japánosabb.
 Tokió egyik legjobb bevásárló utcája legfő-
képpen a régi város „Shitamachi” hangulatát tük-

 Viszont az utca nemcsak a helyiek és a turis-
ták által kedvelt, hanem az aranyos, többségében 
gazdátlan, kóbor macskáknak is. A terület szám-
talan ilyen szőrös kis lakót lát el, akiknek népsze-
rűsége okán még fából készült macskaszobrokat 
is felfedezhetünk a bevásárlóutcában. Sőt, nem-
csak a felemelt mancsával játékra, szerencsére 
intő, mosolygós cicát csodálhatjuk meg itt, mely 
macskafigurának Maneki Neko Lucky Cat a be-
cses neve, hanem ha figyelmesek vagyunk, még 
több tárulhat fel előttünk. Az utcában ugyan-
is pontosan 7 titkos Maneki Neko van elrejtve, 
melynek szóbeszéde szerint, aki elég szemfüles 
és megtalálja mindet, valóra válnak a kívánságai. 
A lehetőség tehát adott a szerencsére, de azért 
gondolhatjuk, hogy nem adják olyan könnyen azt, 
úgyhogy mindenkinek sok szerencsét kívánok!

 A fa macskaszobrok vadászata, illetve az élő 
macskák simogatása mellett érdemes még a helyi 
híres Street Food ételeket is megkóstolni, főleg a 
„rántott húsokat”. Hamar észrevehető az utca kö-
zepe felé egy kis üzlet, Niku no Suzuki, amely rán-

TUDTAD?

 Manapság Yanaka Ginza több területén 
is ajánlanak a turisták számára angol nyelven is 
elérhető Audio Guide-ot, melyen meghallgat-
hatóak a környék érdekességei és történelme.

TUDTAD?

 A Yanaka Ginza nyugati vége, Sendagi 
felé egy T-kereszteződésben ér véget, ahol ta-
lálkozik a Yomise-dorival. Ez egy másik, szintén 
régi stílusú bevásárlóutca, amely inkább a he-
lyi lakosoknak szolgál kínálattal és látnivalóval, 
de mégis izgalmas lehet a különlegesebbnek 
mondható ízek felfedezése miatt.

rözi, amire nehéz lenne megfelelő szavakat találni 
és reprezentálni, hogy pontosan mit is jelent, mi-
vel ehhez ott kell lenni és átérezni. Viszont a régi 
idő korának szellemisége jól átérződik az üzlete-
ken és embereken keresztül. Jelenlegi formája a 
második világháború után alakult ki, de csatolják 
az Edo- és Showa-korszakhoz is, tehát ősibb, mint 
talán gondolnánk. Nem meglepő, hogy a neve, 
vagyis a Ginza elnevezés a méltán híres tokiói ne-
gyedre utal, mivel régebben Japánban a Ginza 
volt sokáig az egyetlen „főutca”, így sok más be-
vásárlóutca felvette a Ginza elnevezést utcanév-
ként, annak érdekében, hogy hangsúlyozzák an-
nak funkcióját. 
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Bár ma már ez inkább a bevásárló utcákkal azo-
nos, mint a főutcával, hiszen a tokiói Ginza régi-
óban található a legfelkapottabb, legdrágább és 
talán a legtöbb bevásárlásra szolgáló üzlet.
 
 A Yanaka Ginzát a színek és a díszítés jellem-
zi, de legfőbb varázsa abban a nyugodt légkörben 
rejlik, amely akkor is uralkodik rajta, amikor a vá-
sárlók hadával van éppen besűrítve. Ez utóbbi 
főleg hétvégén fordul elő, úgyhogy érdemes hét-
köznap ellátogatni erre a környékre. Nem mesz-
sze van tőle a híres Yanaka temető, ami a város 
egyik legnagyobb ilyen helye, és amelyhez sétálva 
cseresznyevirágok tarkítják az utat, amelyet Saku-
ra-dorinak is neveznek. A tavaszi időszakban ezért 
extrán látogatott és divatos környék. Közel van a 
bevásárlóutcához az Ueno park is, mely sok látvá-
nyosságot hordoz magában, így szintén feltétlen 
felkeresendő.

 Összességében ajánlom a Yanaka Ginza 
bevásárló utcáját, ami rövidke kitérőnek is alkal-
mas, ha arrafelé járunk a többi turistacsalogató 
látványosságnál, mivel azokból bőven-bőven akad 
a környéken. A fő bevásárlóutcán sétálva viszont 
javasolt betekintgetni a kisebb mellékutcákba, 
találhatunk ott is bőven tradicionális hangulatot 
vagy éppen rejtett üzletekre, lehetőségekre vagy 
kincsekre lelhetünk az amúgy is kellemes Yanaka 
Ginza utcáján sétálgatva.
 

Kattints a képre és nézd meg róla 
Animológia Saci videóját!

Nyitvatartás: 
a bevásárlóutca szabadon járható bármikor 
(és teljes mértékben ingyenes ezáltal), de 

az üzletek jellemzően 10:30 és 18:00 között 
vannak nyitva (ez eltér boltonként, amelyek 
különböző árazásokkal, viszont nem elszállt 

árakkal kínálják portékájukat)

Üzletek száma: kb. 60 db
Legközelebbi állomás: 

Nippori állomás (Yanaka line) 
Itt található: 3 Chome-13-1 Yanaka, Taito 

City, Tokyo
Minden egyéb tudnivalót itt találsz: 

https://www.yanakaginza.com

MENNYIRE AJÁNLOTT MEGNÉZ-
NED EZT A LÁTVÁNYOSSÁGOT?

https://www.youtube.com/watch?v=DcudVpvsGSI
https://www.youtube.com/watch?v=DcudVpvsGSI

