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m2 alapterületű Mori Tower. Nevét az építészről, 
Minoru Moriról kapta, és bár „csak” a hatodik leg-
magasabb épület Tokióban, nagy előnye, hogy 
dombra épült, aminek köszönhetően még na-
gyobb magasságokba került. Ez az előnye főleg a 
kilátóhelyiségeiben kamatoztatódik, ahol bőven a 
város magasabb nevezetességei fölé kerül. Így le-
hetséges, hogy a 333 méter magas Tokyo Tower-
re (AniMagazin 45.) gond nélkül „letekinthetünk” 

belőle, vagyis remekül beláthatunk minden neve-
zetességet a fővárosban, amihez elhelyezkedésé-
nek kiválósága is pluszként járul hozzá.
 Azon felül, hogy Tokió egyik legjelentősebb 
épületének tartják, monumentalitása révén a vá-
ros egyik legnagyobb irodaházaként is számon 
tartják, ami elsődleges szerepkőre is. Az első hat 
emeletét üzletek és éttermek foglalják el, míg a 
felső hat emeleten kapott helyet a Mori Art múze-
um, az üvegfallal körbevett Tokyo City View zárt 
kilátó és a Sky Deck, ami nyitott kilátóként és heli-
kopter leszállóegységként is funkcionál. A köztes 
területen irodák találhatóak, amik között híre-
sebbnél-híresebb cégek lelhetőek fel, mint példá-
ul a TV Asahi. Érdekesség, hogy számos látnivalója 
közepette találhatunk az ötvenedik emeleten egy 
Roppongi Academy Hills elnevezésű részleget 
is, amely magába foglal egy iskolát, könyvtárat, 
kulturális központot és egy konferenciatermet. 
Tehát elmondható, hogy sokrétű szolgáltatási 
és program lehetőségeket fed le a Mori Tower, 
amely a város látképének egyik legjellegzetesebb 
vonása.

 Azonban felmerülhet bennünk a kérdés, 
hogy egy ilyen óriás mennyire biztonságos a föld-
rengésekkel sűrűn tarkított tokiói mindennapok-
ban. Nos, emiatt cseppet sem kell aggódnunk, 
mivel talán a város egyik legtöbb biztonsági in-
tézkedésével ellátott épületéről beszélhetünk. A 
Mori Tower egy csúcsminőségű, modern irodaház, 
amely kiemelkedő földrengés gátló és tűzvédelmi 

 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.

ROPPONGI HILLS – MORI TOWER
A figyelemreméltó városrész 

csúcspontja

 Roppongi Hills Tokió azon része, amit úgy is 
emlegetnek, hogy „város a városban”. Nem meg-
lepő módon, mivel egy kimondottan meghatá-
rozó kerülete a szigetország fővárosának. Ennek 
azonban tudatos döntések sorozata volt az alapja, 
hiszen a megálmodók célja Tokió kulturális szívé-
nek megalkotása volt egy virágzó, pezsgő város-
rész képében, mint a Roppongi Hills. Mostanra ki 
is jelenthetjük talán, hogy ez egy sikeres projek-
tnek könyvelhető el, amely az egyik legnagyobb 
városfejlesztési projekt volt.
 A Roppongi Hills egyik talán legkiemelke-
dőbb része a 238 méter magasságú és 380,105 

TUDTAD?

A Mori Tower zárt kilátórészében (Tokyo City 
View) időszakos kiállítási témákkal szokták 

emelni a látogatók élményét, mint például ak-
tuális animékről kialakított helyszínek, bemu-
tató részlegek és megvásárolható termékek.

tulajdonságokkal rendelkezik. Többek között sze-
izmikus rengéscsillapítók vannak a falakban épít-
ve, vészhelyzeti generátorok is megtalálhatóak az 
épületben, illetve több étkezésre elegendő étel- 
és italkészleteket is felhalmoztak szükség eseté-
re. Ezeken felül is bővelkedik még pozitív adott-
sággal, hogy egy esetleges katasztrófa alkalmával 
ezt vegyük először célba, és ne aggódjunk, ha itt 
bolyongva kap el minket egy nagyobb földrengés.
Amennyiben tehetjük, kanyarodjuk erre felé to-
kiói utazásunk során, persze csak ha nem undoro-
dunk már a kilátóktól, kiállításoktól, mert ezekben 
bővelkedik a város. 

https://animagazin.hu/magazin/45/
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vésű, de szerencsére kombinált jegyeket is lehet 
beszerezni kedvezményesen, így egy az egyben 
letudhatunk mindent, ami a felső részében talál-
ható. A földhöz közelebb kipróbálhatunk pár ét-
termet is, vagy csak nézelődhetünk a szokványos 
plázásnak mondható üzletek között. Végül leérve 
pedig még elkanyarodhatunk a Mori Tower kert-
jéhez, ami egy kis növény-oázis és hagyományos 
japán tájkert stílusban alkották meg. Számtalan 
cseresznyefa található ott, amik mind-mind cso-
dás képet alkotnak a cseresznyevirágzás idejében. 
Valamint érdemes még este megtekinteni, hiszen 
különleges világítással, fényjátékkal is felszerel-
ték, ami ad valamelyest egy pluszt az amúgy is 
káprázatos kialakításának.
 Lényegében, ha szeretnénk a szívéből 
megtekinteni a japán fővárost, ez a hely elsőd-
legesként ajánlott. Azért is említem ezt, mert a 
legmagasabb japán épületként számon tartott 
Tokyo Skytree (AniMagazin 44.) is rendkívül szép 

látvánnyal büszkélkedhet, de kicsit kijjebb esik a 
város belsejétől. Tehát a központi részét a város-
nak a Mori Tower-ből sokkal jobban szemügyre 
vehetjük, arról nem is beszélve, hogy lényegesen 
olcsóbb. Valamint nem mondanám annyira turis-
taközpontnak, sem zsúfoltnak (bár ez időszakfüg-
gő), és inkább a japánokat vonzza, amit én előnye-
ként tartanék számon. Viszont ennek okán az 
angol sem annyira népszerű kiírási forma itt, szó-
val érdemes mérlegelni a dolgokat. Azonban ha 
nem is elsőre, de második tokiói látogatás alkal-
mával mindenképpen betervezett helynek aján-
lanám a Roppongi Hills-t és azon belül is a Mori 
Tower páratlan épületét.

Nagyságrendileg mással úgy se nagyon tudjuk 
magunkat elfoglalni az épületben, viszont tény-
leg pazar látványt nyújt, ha szeretnénk Tokiót ki-
csit felülről is megtekinteni és belátni. Emellett 
elmondható, hogy nem drága a belépő, egy-két 
ezer yenből kijön a kilátórész, amihez sok eset-
ben pár száz yennel többért még az aktuális Mori 
Art múzeum teljes kiállításának belépése is társul. 
A múzeum egyébként a kortárs és a nemzetközi 
művészetre összpontosít és a modern művészet 
innovatív kiállítási darabjait mutatja be a nagykö-
zönségnek. Törekednek arra, hogy a művészetet 
könnyen hozzáférhetővé tegyék mindenki szá-
mára, ahelyett, hogy túlságosan homályossá vagy 
ezoterikussá tennék, így könnyen fogyasztható 
mindenki számára (sok esetben angol feliratozás-
sal). 
 A Sky Deck, vagyis a kültéri kilátó (ebből 
adódóan időjárásfüggő, hogy mikor van nyitva) 
külön árazott, és talán valamivel magasabb árfek-

Nyitás: 2003. április 25.

Itt található: 6 Chome-10-1 Roppongi,
Minato City, Tokyo 106-0032, Japán

Nyitvatartás: 7:00 – 23:00 (mindennap)
(szolgáltatásonként eltérő a nyitvatartás)

Belépés: az épület ingyenes, csak
a látványosságokért / programokért kell fizetni

A épület teljes magassága: 238 méter (781 láb)

A kilátó magassága: 229.3 méter (752 láb)

Emeletek száma: 54 föld felett, 6 föld alatt

Liftek száma: 67

Alapterülete: 380,105 m2 (4 091 420 láb²)

Minden egyéb tudnivalót itt találsz: 
www.mori.co.jp

MENNYIRE AJÁNLOTT 
MEGNÉZNED EZT A 
LÁTVÁNYOSSÁGOT?

TUDTAD?

Az épület közepén található fények a zene 
ritmusára a mozgó grafikus hangszínszabályzót 
utánozzák, ami egy külön, esti show műsora az 

épületnek.

TUDTAD?

A Mori Tower Ázsia 399., Japán 12., és Tokió 6. 
legmagasabb épületének számít.

Kattints a képre és nézd 
meg az Animológia videóját!

https://animagazin.hu/magazin/44/
https://www.youtube.com/watch?v=pJrz4wvXAEM
https://www.youtube.com/watch?v=pJrz4wvXAEM

