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ják	 inkább,	 amely	 híres	 építészeti	 remekeiről	 és	
hagyományoktól	 hemzsegő	 utcáiról.	 Azonban	 a	
régi	főváros	mégis	helyet	ad	Japán	egyik	legfon-
tosabb	és	 legnagyobb	manga	múzeumának,	ami	
szerintem	kötelező	zarándokhely	minden	manga	
és	 anime	 szubkultúra	 kedvelőnek,	 ha	 Japánban	
jár.
	 A	Kiotó	Manga	Múzeumot	a	város	és	a	kio-
tói Seika egyetem együttes összefogásával alapí-
tották, és azzal a szellemiséggel lett átadva 2006 
végén,	 hogy	 tovább	 vigye	 a	 tudás	megszerzésé-
nek	eszméjét,	amit	az	épület	korábbi	funkciója	is	
képviselt,	 hiszen	múzeumi	mivoltát	megelőzően	
a	Tatsuike	Általános	iskolaként	működött.	Utóbbi	
teljes	egészében	megnyilvánul	az	épület	külsejé-
ben és belsejében egyaránt. Viszont remek átala-
kításainak	 köszönhetően	 kiváló	 helyet	 biztosít	 a	
régi	általános	iskola	a	mai	múzeumként	és	könyv-
tárként	 is	 egyaránt	működő	Kiotó	Manga	Múze-
umnak.	Emellett	úgy	tervezték,	hogy	a	látogatók	
a	 lehető	 legteljesebben	 átélhessék	 az	 élményt,	
amihez	 számos	 olvasóteremmel,	 pihenőhellyel,	
gyerekjátékteremmel, és olvasórészleggel is hoz-
zájárultak.

 Ez a káprázatos létesítmény nemcsak, 
hogy kiváló épületben és remek kialakítással van 
megáldva, de a magába foglalt kincsek mértéke 
se	semmi.	A	gyűjteménye	több	mint	háromszáz-
ezer	 darabra	 becsülhető,	 amelyeket	 nem	 csu-
pán beszerzések révén, vásárlással generáltak, 
hanem	 egy	 részük	 mangántulajdonosok	 vagy	
alapítványok	 adományaiból	 tevődik	 össze.	 Hihe-
tetlen	mennyiség	ez,	amelyből	kifolyólag	nem	is	
meglepő	talán,	hogy	belépve	nem	is	találni	olyan	
szegletet, ahol ne lenne legalább egy manga polc 
elhelyezve.	 A	 fantasztikus	 gyűjtemény	 rengeteg	
aspektusból	 van	 szegmentálva,	mint	 kronológia,	
műfaj,	szerző,	cím,	stb…	illetve	mindegyik	–	majd-
nem	kivétel	nélkül	–	kézbe	is	vehető,	és	helyben	
el	is	olvasható,	az	1940-ig	visszanyúló	művekig.	Az	
amúgy	háromszintes	épület	első	emeletén	shou-
nen,	másodikon	shoujo,	míg	a	harmadikon	seinen	
alkotások kaptak nagyrészt helyet.
	 Viszont	 nemcsak	 olvasni	 tudunk	 a	 Ki-
otó	 Manga	 Múzeumban.	 Bár	 japán	 tudás	 hi-

 Vajon mi az, amit tényleg érdemes megnéz-
ni Japánban? Mit 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.

KYOTO MANGA MUSEUM
A japán képregénykultúra fellegvára

 Kiotóhoz általában nem társítják a manga 
és	 anime	 kultúráját	 közvetlenül.	 A	 várost	 egy	
történelmileg	 gazdag,	 turisztikai	Mekkának	 tart-

TUDTAD?

A kiotói manga múzeumnak helyet adó, koráb-
ban Tatsuike Általános Iskolaként funkcionált 

létesítmény több mint 100 évvel ezelőtt épült.

TUDTAD?

A múzeumban található minden mű eredeti, 
melyek közül kiemelkedik egy műalkotás is, 

méghozzá egy óriási főnix szobor, amit Hi no 
Tori ikonikus mangájában lévő madárról min-

táztak („A tűz madár”, 1956-57).

ányában ez nem lesz rajta amúgy sem a lis-
tánkon,	 mert	 ugyan	 nőtt	 az	 angol	 és	 külföldi	
nyelvű	 mangák	 száma,	 nyilván	 még	 mindig	
nagyban	 uralkodnak	 az	 eredeti	 nyelvű	 művek.	
 Azonban, mint említettem nemcsak olvas-
ni	lehet,	hanem	a	manga	kultúra	egyéb	területeit	
is felfedezhetjük itt. Állandó programként meg-
tekinthetjük	 a	múzeumban	 a	mangakák	munká-
jának	 részleteit	 (plusz	 aláírásokat,	 kiöntött	 kéz-
fejeket	 is	 megcsodálhatunk	 tőlük),	 betekintést	
nyerhetünk, hogyan és hol (egy konkrét manga 
műhely	 is	 megtekinthető)	 készül	 egy	 manga,	
milyen eszközöket, praktikákat alkalmaznak a 
művészek,	 illetve	 hogyan	 is	 készül	 ez	 az	 egész.	
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igazán páratlan élményben lesz részünk, hiszen 
tényleg	 egyedülálló	 mennyiségű	 mangáról	 van	
szó,	 és	nem	csak	mangáról.	Azonban	ne	 várjunk	
eget	 rengető	 digitalizációt	 és	 ingeráradatot,	 hi-
szen elmondható, hogy valójában tényleg csak a 
szemléltetés,	bemutatás,	vagyis	a	múzeum	jelleg	
a	fő	célja	ennek	a	helynek.	Nem	mellesleg	kevés	
helyen	vannak	angolul	is	feltüntetve	a	szövegek,	
magyarázatok, így ez is ronthatja kicsit a megér-
tést és a jobb beleélést a mangák világába, pedig 
igazán remek megkeresni azokat a polcokat és vé-
gigböngészni	őket,	amelyek	a	mi	születési	évszá-
munkban	megjelent	alkotásokat	rejtik	magukban.	
Az épületet viszont elég részletesen be lehet járni, 
és	találhatunk	benne	néhány	meghagyott	részét	
is	az	iskolának	(folyosók,	szobák	és	a	lépcsőház	is	
teljesen	eredeti),	így	duplán	kaphatunk	kulturális	
élvezetet, hiszen a régi Japán iskola rendszerébe 
is kisebb betekintést nyerhetünk, megismerve ez-
zel az ország egy újabb történelmi szeletét.

	 Ámulatba	 ejtő	 hely	 az	 bizonyos.	 Szerény	
személyem	ugyan	elsőre	nem	volt	lenyűgözve	ak-
kora mértékben a nyelvi hiányosságok miatt, mert 
mint említettem azért valamelyest a japán nyelv 
hiánya visszavetheti az élményt. Valamint min-
denképpen	lényeges,	hogy	szánjunk	rá	kellő	időt,	
mert	csak	átfutni	kevésbé	élvezetes,	mint	órákon	
át kiélvezni és felfedezni a szívünkhöz közeli klasz-
szikusokat,	 amelyekből	 azért	 találhatunk	 bőven.	
Viszont összességében szerintem kár lenne bárki-
nek is kihagynia, aki szeretne egy kicsit még jobb 
és több betekintést a japánok életének eme szeg-
letébe	is,	hiszen	ez	a	kultúra	is	hozzátett	és	hozzá-
juk	tesz	mai	napig.

Ezenfelül	időszakos	tevékenységek	is	vannak	a	té-
mával kapcsolatosan, mint manga rajzórák, ahol 
egy igazi mangaka taníthat meg minket a forté-
lyokra. Valamint kiállítások, kicsiknek és nagyok-
nak	is	tartott	előadások	tarkítják	az	élményt,	mint	
például	a	Kamishiba.	Utóbbi	szó	szerinti	fordítás-
ban	 „papír	 dráma”,	 ami	 a	 történetmesélés	 egy	
formája	 és	 a	 nevének	megfelelő	 tevékenységet	
szó szerint fedi le.

	 Tehát	lényegében	sok	mindennel	tud	min-
ket	megörvendeztetni	 ez	 a	 hely,	 nyelvtudás	 ide	
vagy oda. Emellett túl drágának se mondanám, 
hiszen	mindössze	nyolcszáz	yenbe	kerül	a	felnőtt	
belépőjegy,	míg	a	kisebbeké	csak	háromszáz/száz	
yen.	Sőt,	különféle	kedvezmények	 is	 igénybe	ve-
hetőek	összevonva	egyéb	bérletekkel.	Nyitva	tar-
tás	 szempontjából	 viszont	kicsit	 kaotikus,	 így	ér-
demes	mindig	ellenőrizni	a	weboldalukon	éppen	
nyitva lesznek-e, amikor megyünk, mert bár állan-
dóan	csak	szerdán	vannak	zárva,	előfordulhatnak	
kivételes esetek, karbantartási hetek, ünnepek 
utáni	 zárva	 tartások	 stb.,	 amik	 megbolygathat-
ják	 az	 elképzeléseinket.	De	ha	már	 ott	 vagyunk,	

ALAPINFORMÁCIÓK

Nyitás: 2006. november 25.
Itt található: 452	Kinbukicho,	Nakagyo	Ward,	

Kyoto,	604-0846,	Japán
Nyitva tartás:	10:00	–	18:00	(szerdán	zárva)
Belépés:	800	yen	(felnőtt);	300	yen	(gyerek)

Kötetek száma: >300.000 kötet (2015)
Látogatók száma: >290.000	fő	(2016)
Minden egyéb tudnivalót itt találsz:

	www.kyotomm.jp

MENNYIRE AJÁNLOTT 
MEGNÉZNED EZT A 
LÁTVÁNYOSSÁGOT?

TUDTAD?

A múzeumban néhány magyar nyelvű manga 
kötet is fellelhető, mint a Death Note, a Nana és 
a Naruto, amelyeket még a hazai kiadó adomá-

nyozott itthoni megjelenésükkor a múzeumnak.

Kattints ide és nézd meg az Animológia 
videóját a Kyoto Manga Múzeumról! 

http:// www.kyotomm.jp
https://www.youtube.com/watch?v=0qrUby16oow
https://www.youtube.com/watch?v=0qrUby16oow
https://www.youtube.com/watch?v=0qrUby16oow

