
Írta: Saci (Animológia)

Mit érdemes megnézned Japánban? 17.

távol-kelet

SENSOJI TEMPLOM
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TUDTAD?

	 Kinryuzan Senso-ji, illetve	Asakusa	Kan-
non templom neveken is ismert.

TUDTAD?

 A Sanja matsuri	 az egyik legnépsze-
rűbb	 fesztiválja,	 amely	 három	napig	 tart	 és	
közel	2	millió	látogatót	vonz	minden	évben,	
és	ez	a	szám	egyre	csak	növekszik.

 A templomnál található Nakamise-do-
ori	 Japán	 legrégebbi	 vásárlóutcája.	 Hossza	
meghaladja	 a	 200	 métert,	 és	 kb.	 90	 üzlet	
lelhető	fel	benne,	valamint	a	maga	idejében	
elsőként	kapott	jogot	értékesítésre	1688	és	
1735	között.

nokuma	Hamanari	és	Hinokuma	Takenari,	a	Nara	
prefektúra	 mai	 részén,	 Asakusa	 Sumida	 folyójá-
ban horgásztak, amikor is kihalásztak egy szobrot. 
Ez a szobor nem másé volt, mint Kannon bódhi-
szattváé	(a	Kannon	elterjedtebb	mai	neve,	de	hív-
ják eredeti nevén is, ami az Avalokitesvara Bodhi-
sattva,	vagy	Sho	Kanzeon	Bosatsu),	aki	az	irgalom	
istennője.	

számos	meglepetést	és	lenyűgöz	minden	arra	já-
rót, akik egyébként igen sokan vannak, hiszen a 
Sensoji templom a világ egyik leglátogatottabb 
szentélye	a	maga	éves	szinten	produkált	átlag	30	
millió	 fős	 látogatottságával.	 Megdöbbentő,	 de	
igaz.	Érdemes	tehát	felkészülni	előre	a	tömegre,	
hiszen	 bármikor	megy	 az	 ember,	 a	 nagy	 terüle-
ten	történő	eloszlás	ellenére	is	sokaság	várható.	
Utóbbit	tetőzi,	ha	valamely	eseménye	is	elérkezik	
a	templomnak,	mint	például	a	híres	Sanja	matsu-
ri	(matsuri	jelentése:	fesztivál),	de	ott	van	még	a	
Hatsumode	 (első	 templomlátogatás	 szertartá-
sa	 az	évben),	 Setsubun	 (tavasz	ünnepség),	Hana	
Matsuri	 (Buddha	születésnapjának	ünnepe)	vagy	
éppen	a	Osame-no-Kannon	Goennichi	(az	év	utol-
só	fesztiválja),	és	lehetne	még	sorolni	másokat	is,	
mivel egyéb fesztiválok kedvelt helyszíne is.
 
 A Sensoji templom, mint sok más szent 
hely,	 szintén	 hordoz	 magában	 egy	 történetet,	
egy	 legendát,	melynek	okán	 létrejött.	Úgy	tartja	
ez	a	mondás,	hogy	még	628-ban	két	fiútestvér,	Hi-

helyek	 között	 eszméletlen,	 amely	nem	meglepő	
módon	sokakat	lenyűgöz	és	elvarázsol.	Ezen	ket-
tős	rengetegből	emelkedik	ki	a	Sensoji	templom,	
amely	 nemcsak	 Tokió	 egyik	 legnépszerűbb,	 leg-
színesebb, de egyben a legrégebbi temploma is.
 
	 Ez	 a	 szent	 hely	 különleges	 minden	 szem-
pontból,	amit	már	a	terület	nagysága	és	sokszínű-
sége	is	igazol.	A	főépület	mellett	ugyanis	számta-
lan	kisebb	szentély,	illetve	egy	ötemeletes	pagoda	
is	fellelhető.	Sőt,	bejutva	a	híres,	Niten-mon	nevet	
viselő	kapun,	majd	végigsétálva	az	Awashimado,	
Yogodo,	Bentendo	termeken,	illetve	több	kisebb	
kapukon,	 elérkezhetünk	 a	 Nakamise	 vásárlóut-
cához, amely a másik végpontjához, a szintén 
elkápráztató	 és	 egyben	 főbejáratként	 funkcio-
náló,	 Kaminari-mon	 kapuhoz	 vezet.	De	 rejt	még	

 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.

SENSOJI TEMPLOM
A templom, amit mindenképpen 

látnod kell

 A szigetországot járva számtalan templom-
ba	és	kisebb-nagyobb	vallási	helybe	botolhatunk,	
amelyek	főként	a	két	legnépszerűbb	vallást	képvi-
selik,	vagyis	a	sintoizmus	és	buddhizmus	híveinek	
vallásgyakorlására	 szolgálnak.	A	 vallás	 jelentősé-
ge igen nagy Japánban, amihez a hagyományok-
nak	és	a	régi	idők	örökségeinek	védelme	is	kiemel-
kedően	hozzájárul.	Ennek	egyébként	rendkívüli	a	
látványbéli	 megnyilvánulása,	 hiszen	 a	 kontraszt	
a	mai	modern	és	a	 régi,	hagyományos	épületek,	
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TUDTAD?

	 A	 főbejárati,	 Kaminari-mon	 kapun	 ta-
lálható	 papírlámpás	 Asakusa	 szimbólumává	
vált	az	idők	során.	Ez	a	termetes	lámpa	mint-
egy	 3,9	 méter	 magas,	 3,7	 méter	 széles	 és	
súlya meghaladja az 500-700 kilogrammot. 
1971	óta	 egy	 kiotói	 cég	 tartja	 karban,	 vala-
mint tízévente újat alkot a Kaminari-mon szá-
mára.

TUDTAD?

	 A	 Kaminari-mon	 kapu	 ajándék	 volt	 a	
19.	században	a	szentély	számára	Matsushita	
Konosukétől,	aki	körülbelül	50	éves	volt,	mi-
kor az orvosok gyógyíthatatlan betegséggel 
diagnosztizálták.	 A	 férfi	 úgy	 döntött,	 rend-
szeresen elmegy a Sensoji templomhoz és 
imádkozik	 életéért	 az	 istennőhöz.	 Remény-
kedett egy isteni csodában, ami láss csodát, 
be	 is	következett:	kigyógyult	betegségéből,	
és	ennek	hihetetlen	örömére	adományozta	a	
kaput	a	templomnak.	
 
	 1041-ben	 egy	 földrengés	 teljesen	 le-
rombolta,	 viszont	 tíz	 évvel	 később	 újjáépí-
tették.	Tragikus	módon	nem	sokkal	később,	
1079-ben	meg	a	 tűz	martalékává	vált	 teljes	
egészében. Ekkor már egy évszázad eltelté-
vel építették csak újjá. Azonban ezek sajnos 
nem	 egyedi	 esetek,	 több	 alkalommal	 lett	
ugyanis	földrengés	vagy	éppen	tűzvész	áldo-
zata,	de	mint	láthatjuk,	mindig	sikerült	újraal-
kotni.

A legenda születése: 628. 03. 18. 
Épült:	645

Építette:	Shokai	főpap
Vallás: Buddhizmus

Nyitvatartás: mindig nyitva van a teljes te-
rület,	de	a	nagyterem	csak	6:00-17:00	között	

(októbertől-márciusig	csak	6:30-tól)	
Belépés: ingyenes

Itt található:	2-3-1	Asakusa,	Taito-ku,	Tokió	
111-0032, Japán

Minden egyéb tudnivalót itt találsz: 
www.senso-ji.jp

MENNYIRE AJÁNLOTT MEGNÉZ-
NED EZT A LÁTVÁNYOSSÁGOT?

 Végtelen hosszúságú lenne a templom tel-
jes	életútját	elmesélni,	hiszen	több	mint	ezeréves	
múltra tekinthet vissza, és hihetetlen sok min-
dent	mesélhetne	kis	halászfalu	korától	kezdődő-
en,	egészen	a	háborúkon	át,	a	mai	népszerűségé-
ig. Azonban mindenképpen ajánlom a templom 
történelmének	megismerését	azok	számára,	akik	
ellátogatnának	 oda,	 vagy	 csak	 érdeklődnek	 egy	
kimagasló templom emlékei iránt, mert nem fog-
nak	csalódni	összetettségében.

 Összességében javaslom, hogy a behatóbb 
japán kultúra elsajátításához – ha más templom-
ba nem is – de ide okvetlenül látogassatok el. Meg 
fogja érni a tömeg ellenére is, hiszen páratlan már 
a monumentalitása és látványa is, ahogy említet-
tem. Valamint a buddhizmus általános, gyakori 
vallási jegyeit is felfedezhetjük itt, mivel a tipikus 
megtisztító mosakodó, a füstölők, az imádkozásra 
alkalmas pénzadományozók és kongatók is mind-
mind megtalálhatók itt, természetesen más vallási 

Bár	 visszadobták,	 az	 istennő	 rendre	 visszajárt	
hozzájuk.	645-ben	egy	buddhista	pap,	Shokai	ér-
kezett	 a	 vidékre,	 és	 a	 történet	 hallatán	 rögtön	
templomot	épített.	Egy	álmában	történő	jelenést	
követően	úgy	döntött:	 elrejti	 a	 szobrot	 a	nyilvá-
nosság	elől,	ami	a	mai	napig	nem	is	került	elő.	Vi-
szont	a	későbbiekben	Ennin,	az	Enryakuji	főpapja	
meglátogatta	 a	 Sensojit	 a	 9.	 század	 közepén,	 s	
megalkotott	egy	szobrot	 (Hibutsu,	vagyis	„titkos	
Buddha”,	 „rejtett	 Buddha”),	 amelyet	 egyébként	
nem	is	tárnak	a	nagyközönség	elé	azóta	sem,	csak	
jeles alkalmakkor lehet látni az eredeti alkotást. 
Tehát	 elmondható,	 hogy	 tényleg	 több	 mindent	
hordoz	magában	a	szentély,	mint	elsőre	gondol-
nánk,	és	azt	sem	lehet	egyértelműen	rámondani,	
hogy	 „csak	 egy	 templom”,	 inkább	 „A	 templom”	
Tokióban. Utóbbit azért ajánlott kiemelni, mert a 
szigetország	 jó	 néhány	 ilyen	 jellegű	 kincset	 hor-
doz magában szerte a szigeteken, vagy akár csak 
említhetnénk	Kiotót,	 ami	 szintén	bővelkedik	 kü-
lönlegességekben.

sajátosságokkal egyetemben. És amennyiben te-
hetitek, olyankor tekintsétek meg, amikor valami-
lyen fesztivált tartanak, mert akkor még rendkívü-
libb, még fenségesebb a Sensoji templom. Persze 
ekkor a fullasztóan nagy tömegre is elengedhetet-
len felkészülni lelkiekben, mert sokszor meg sem 
lehet mozdulni, főleg amikor a fő attrakciók zajla-
nak. Ennek ellenére is ajánlom, mert plusz japán ér-
dekességeket láthatunk, ehetünk vagy éppen iha-
tunk, hogyha kedvünk támad. Viszont az élmény 
minden szempontból és mindenért kárpótolni fog, 
ha felveszitek a listára Tokió egyik legnépszerűbb 
templomját, a Sensoji templomot. 

Kattints a képre és nézd meg róla 
Animológia Saci videóját!

https://www.youtube.com/watch?v=6Plr6KBuUeQ
https://www.youtube.com/watch?v=6Plr6KBuUeQ

