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távol-kelet kalauz
Vajon mi az, amit tényleg érdemes megnézni Japánban? Milyen helyeket tartogat egyáltalán
számunkra a szigetország? Japánban ezer meg egy
a látnivaló, ez nem kérdés. Azonban közülük vannak érdekesebbek, szimplán csak „meg lehet nézni
őket” típusúak, és persze ott vannak a kihagyhatatlan vagy éppen kötelezően megnézendők. Melyiket szeretnéd inkább? A válasz egyértelmű…
Szemezgessünk is akkor a látványosságok közül,
amelyeket feltétlenül érdemes megnézni, ha Japánban jársz. A leírtak után meg már biztosan
nem fogsz kukán állni egy-egy épület vagy hely
előtt, feltéve a kezed, hogy „ez meg mi?”. Tippeket, érdekességeket, hasznos információkat és
Japán kincseit tárom itt most fel neked, minden
mennyiségben.

OSZAKAI VÁRKASTÉLY
Betekintő a japán történelembe
Az Oszaka kastélyra mondhatjuk, hogy talán
Japán egyik leghíresebb nevezetessége, méghozzá jó okkal. Ez az ötszintes, belül nyolcemeletes
várkastély az ország kiemelkedő alkotása, amelynek története csaknem 450 éves múltra tekint
vissza. Ez pedig nem is akármilyen múlt, hiszen
rendkívül részletgazdag, akárcsak a 15 hektáron
található 13 épülete, valamint a számos kapuja,
hídja, kertje, kútja és még lehetne sorolni, amelyek mind-mind magukban rejtenek valamilyen
titkos részletet. Mondhatni a történelem apró darabkái ezek.
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A kastélyt eredeti japán neve Osaka-jo,
de a Kin-jo, mint alternatív név is használatos.

1945-ben a bombázások következtében jelentős kár keletkezett a várkastélyban,
melyet korábban, 1928-ban már elkezdtek
felújítani. Végül 1995-1997 között sikerült
végleges, teljes egészében felújított formáját és belső modernizációját elérnie.

A várkastély időszámítása 1583-ban kezdődött, amikor is Toyotomi Hideyoshi felépíttette
első változatát a korábbi Honganji templom helyére, amit azelőtt 13 évvel a híres Oda Nobunaga
elpusztított.
Toyotomi japán központjaként képzelte el
a kastélyt, amely a legnagyobb volt akkoriban.
Sőt, mai formájával ellentétben, merthogy többször is átépítésre került háborúk, uralkodóváltás,
tűzvész és hasonlók okán, tehát abban az időben
szóbeszédek szerint az épület fekete színű volt,
arany díszítésekkel, majd Tokugawa uralma alatt
meg fehér. Régi festmények is árulkodnak ilyen
lehetőségekről, de az bizonyos, hogy mostanra
már teljesen máshogy néz ki. Bár az arany díszítések fennmaradtak az ötszintes külső felületén,
mivel céljuk mai napig a látogatók lenyűgözése,
míg régen emellett az ellenségek demoralizálása
is hivatásuk volt.
Leghangsúlyosabb és leghíresebb elem
ezek közül az arany tigrisfejjel ellátott pontytestű
tetődísz a legfelső szinten (nyolc arany tigris mellett). A mitikus lénynek titulált díszítőelem - elmondások szerint - a tüzektől való védelem okán
került a kastélyra, ami az eredeti fa szerkezet miatt sajnos kikerülhetetlen volt.
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Azonban az utolsó, egyik legnagyobb, 1995-1997
közötti felújítását követően már acéllal megerősített betonszerkezetet kapott, hogy növelhessék
tartósságát nemzeti kincsüknek a szigetország
lakói. Valamint egy modern felvonóval is kiegészítették az épületet, ez a korszerűség a belső részben is megfigyelhető, mivel itt nem a belső elemek rekonstrukciója, hanem a kor reprezentálása,
múzeumi köntösben volt feltételezhető a szándék. Azonban ez kiválóan sikerült, mind a nyolc
emelet remekül mutatja be a vár történelmét, a
korszakokat, melyekkel együtt változott a kastély
is.

TUDTAD?
A várparkban elrejtve található egy kút, mely körül olyan legenda terjeng már az ókortól,
hogy arany van az alján, és eredetileg „aranyvíz”-nek is hívták (Ougon-sui). Elmondások szerint
még Hideyoshi temette el felhalmozott aranyának egy részét erre a területre, hogy megtisztítsa
a vizet. Az „aranyvíz” kútját övező mesék mintegy 2 billió yen értékű kincsről regélnek, amit még
nem találtak meg, vagyis ma is valahol Japánban van elrejtve a föld alatt.
Oszaka vára masszív kőszerkezetekre épült, még a föld alatt is találnak mai napig maradványokat, viszont a legérdekesebb egy 5,5 m magas, 11,7 m széles és 60 m2 alapterületű kőfal, ami
amellett, hogy a legnagyobb a kastély területén, egy figyelemre méltó tulajdonsággal is rendelkezik. Ez pedig nem más, minthogy a bal alsó részén, elölről nézve egy polipforma vehető ki rajta.
Nem mellesleg ezek a megmaradt kőfalak mind-mind saját, egyedi névvel rendelkeznek.
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A várpark több mint 60 ezer méteres területén különlegességek sora várja a látogatókat,
így ajánlott legalább egy napot szánni rá, hogy
jobban megismerhessük ezt az egyedi helyszínt.
Érdemes áttekinteni, mert rejtett kincsekre, érdekességekre bukkanhatunk, vagy akár csak titkos alagutakra, melyek behálózzák a vár és a park
egész területét. Elméletek szerint ezek főleg a
menekülést szolgálták egy esetleges támadás
alkalmával, vagy csempészútvonalakként, esetlegesen a kincsek elrejtése okán jöhettek létre, de
az első változat minden bizonnyal a legreálisabb,
mivel amúgy is bevett szokás volt a váraknál titkos
alagutakat létrehozni.
Amennyiben viszont nem feltétlen szeretnénk elkoptatni a cipőnket a több kilométeres
sétaösvényeken, választhatjuk a hajóval történő

utazási formát is, hiszen még erre is van lehetőség. Mindezt pedig káprázatos arany díszítésű,
úgynevezett Gozabune csónakkal tehetjük meg,
ami nagyságrendileg 20 perc alatt körbeviszi utasait a kastély belső vizesárkán. Különösen népszerű ez a lehetőség a tavaszi cseresznyevirágzás alkalmával, ami egyébként is rengeteg embert vonz
a kastély területére, mivel több száz sakura fa található itt. A hajóra a jegyeket ajánlatos ilyenkor
minél előbb megvásárolni, mert hamar elfogynak
a nagyszámú érdeklődő miatt. Az ár turista barátnak mondható, mindössze 1500 yen felnőttek
számára (1000 yen 65 év felettiek, és 750 yen
iskolások számára). Arra sem árt figyelni, hogyha megtekintenénk a cseresznyevirágzást ezen
a helyen (is), vagy csak járnánk a kertrészében is
egyet, hogy a tömeg mellett a Nishinomaru kert
külön belépőjeggyel látogatható, mely csekély
200 yenes jegy (cseresznyevirágzáskor meghos�szabbított nyitva tartással működik a kert, mely 5
óra után már 350 yenes belépővel üzemel).
Egyértelműen kijelenthető, hogy a kastély
környezete rendkívül közkedvelt helyszín, mind a
fesztiválok, mind a Hanami, mind pedig önmagában is, mivel területén számtalan árus, étterem,
kávézó és üzlethelyiség is található, így a látogatók étkezhetnek, ihatnak, vásárolhatnak mindamellett persze, hogy az Osaka kastély egy igen
modern múzeumként is funkcionál számos más,
kisebb épületével egyetemben, mint például a
teaház a Nishinomaru kertben.
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A múzeum minden emelete különlegességet rejt
magában, köztük digitális, vizuális, még hologram
technológiával is ellátott korjeleneteket, ábrázolásokat. Igazán egyediek a megoldások, amik itt
találhatóak, és könnyen érthetővé tesznek mindent a külföldiek, valamint még a gyerekek számára is. Sok időt el lehet tölteni ezen apróságok
felfedezésével és megismerésével, de nagyon
megéri szerintem, mert egy másik oldalát, egy kisebb korszeletét is felfedezhetjük Japánnak ezáltal. Sőt, itt még nem ér véget az ámulat, mert az
épületben még arra is lehetőségünk adódik, hogy
korhű ruhákat öltsünk magunkra. Döbbenetes,
hogy a sisakok, kabátok, kimonók felpróbálásáért
pedig mindössze 500 yent kérnek el egy alkalommal fejenként. Így talán nehezebben tud rá nemet
mondani az ember. De miért is tenné?

A maga nemében Japán egyik leghíresebb,
a történelem folyamán fontos szerepet játszó
vára és várparkja tényleg nem véletlenül az ország
egyik nevezetessége. Érdemes ellátogatni hozzá,
hogyha kíváncsiak vagyunk a kor hangulatára,
nem riadunk vissza egy kis sétától vagy hajókázástól, szeretnénk korhű ruhákban fotózkodni, vagy
csak élveznénk a cseresznyevirágzás csodáját kb.
600 sakura fa ölelésében. A történelem rajongóknak szerintem kötelező elem, meg annak is, aki
jobban érdeklődik Oszaka iránt, mert valóban páratlan. De be kell látni, hogy időigényes a részletekbe menő feltérképezése, az egyszer biztos.

TUDTAD?
1665-ben egy hatalmas viharban a villámcsapások miatt sajnálatos módon leégett
a főépület.
Az Oszakai várkastély Japán első három kastélyának egyike.

Épült: 1583
Építtető: Toyotomi Hideyoshi
Használat: 1583–1845 között
Magasság: 58 méter
Terület: 60-61.000 m2 (15 hektár)
Épületek száma: 13
Itt található: 1-1 Osakajo, Chuo Ward, Osaka,
540-0002, Japán
Minden egyéb tudnivalót itt találsz: www.
osakacastle.net
Kastély múzeum:
Nyitvatartás: mindennap 9:00-17:00
Zárva: december 28. - január 1.
Belépés: felnőtt jegy 600 yen (15 fő felett
vannak csoportos kedvezmények)
Nishinomaru Kert:
Nyitvatartás: mindennap 9:00-17:00 (a cseresznyevirágzás időszakában 21óráig)
Zárva: hétfőnként (kivéve, ha az nemzeti
ünnep, mert akkor a következő nap is zárva
tart) és újévkor
Belépés: felnőtt jegy 200 yen (a cseresznyevirágzás idején, 17 óra után 350 yen)

MENNYIRE AJÁNLOTT MEGNÉZNED EZT A LÁTVÁNYOSSÁGOT?

Kattints a képre és nézd meg róla
Animológia Saci videóját!
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