
KINKAKU-JI
távol-kelet

Mit érdemes megnézned Japánban? 20.
Írta: Saci (Animológia)

https://www.youtube.com/channel/UCQf9E0vgkwNE-cLkr1Jeg3Q
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háború	hagyta	rajta	nyomát,	amikor	is	Kiotó	elég	
nagy	területe	lett	a	tűz	martaléka,	majd	1950-ben	
szándékos	 gyújtogatás	 áldozata	 lett.	 Ez	 utób-
bit	követően	építették	a	templom	épületét	újra,	
majdnem	teljesen	nulláról,	mely	mostanra	már	is-
mét	régi	pompájában	tündökölhet.	Azonban	nem	
csak	a	tűzvészek,	hanem	kulturális	és	történelmi	
jelenetőssége	miatt	is	számos	alkalommal	újítot-
ták	 fel,	 mint	 például	 1984-ben,	 amikor	 új	 arany-
lemez rétegeket kapott, és 2003-ban, amikor pe-
dig	 a	 tetőt	 hozták	 helyre.	 Tehát	 ha	 mostanában	
járunk	 arra,	 akkor	 teljes	 egészében	 élvezhetjük	
látványát.	Egyetlen	hátránya	a	templomnak,	hogy	
csak	kívülről	lehet	megtekinteni.	Sajnos	az	épület	
belseje	elzárt	terület	a	látogatók	elől,	így	csak	ak-
kor	lehet	megcsodálni	belső	szépségét	is,	hogyha	
az	 időjárás	 engedi	 kinyitni	 ablakait,	 aminek	 kö-
szönhetően	gyönyörködhetünk	pompázatos	bel-
sőépítészetében	és	rejtett	kincseiben.	
	 Viszont	 nem	 csak	 a	 belső	 tere	 érdemel	 fi-
gyelmet, hanem legalább annyira érdemleges 
igazán	egyedi	építészeti	stílusa	is,	ugyanis	minden	
szint	 mást-mást	 képvisel.	 A	 tóparton	 álló,	 12,5	
méter	 magas	 Kinkaku-ji	 földszintje	 a	 Heian-ko-

árasztó,	tökéletesen	megkomponált	kertje	mind-
mind	hozzájárultak	ehhez.
	 A	 templomkomplexum	 Kiotó	 északnyuga-
ti	 részén	 található,	 amelynek	 csupán	 főépülete	
a	 Kinkaku-ji,	 amit	 a	 12.	 századi	 arisztokratanya-
ralóból	 3.	 Asikaga	 sógun	 kívánságára	 alakítottak	
át	 palotává,	 majd	 templommá	 a	 14.	 század	 vé-
gén.	Ennek	okán	bár	Kinkaku-ji	csak	1955	óta	lett	
népszerű	többszöri	felújítása	és	újranyitása	után,	
mégis	 egészen	 1397-ig	 nyúlik	 vissza	 története.	
Sőt	ez	a	templom	volt	az	inspiráció	a	hasonló	nevű	
Ginkaku-ji	(Ezüstpavilon)	számára,	amelyet	Yoshi-
mitsu	unokája,	Ashikaga	Yoshimasa	épített	a	 vá-
ros	másik	oldalán,	néhány	évtizeddel	később.
	 A	több	százéves	múltjában	természetesen	
akadtak	kisebb-nagyobb	hullámvölgyek	a	tulajdo-
nosok	és	funkciójának	váltásai	mellett.	Többek	kö-
zött	 számtalanszor	 leégett	az	 idő	 folyamán.	Mai	
megjelenése	 bár	 hűen	 tükrözi	 fénykorát,	 és	 tö-
kéletes	másolata	az	eredetinek,	mégsem	az	első	
változata	a	pavilonnak.	Elsők	között	még	az	Onion	

 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 olyan látványos-

ságokat, amiket nézz meg, ha Japánban jársz. A 
leírtak után meg már biztosan nem fogsz kukán 
állni egy-egy épület vagy hely előtt, feltéve a ke-

zed, hogy „ez meg mi?”. Tippeket, érdekességeket, 
hasznos információkat és Japán kincseit tárom itt 
most fel neked, minden mennyiségben.

KINKAKU-JI
Fényűző Aranytemplom Kiotóban

	 Kevés	 vallási	 hely	 van	 talán,	 amelyről	 el-
mondható,	 hogy	 világszinten	 ismert.	 Viszont	 a	
messze	 földön	 híres	 Aranytemplomként	 vagy	
Aranypavilonként	elhíresült	Kinkaku-ji	méltán	lett	
nem	 csak	 Japán	 egyik	 legismertebb	 temploma,	
de	fényűző	stílusa	és	története	bejárta	már	a	vi-
lágot.	 Arannyal	 és	 aranyfüstlemezekkel	 borított	
falai, káprázatos szobrai, és buddhista nyugalmat 

TUDTAD?

	 1994-ben	 az	 UNESCO	 a	 Világörökség	
részévé	nyilvánította.

TUDTAD?

	 Az	Aranytemplom/Aranypavilon	elneve-
zést	a	népnyelv	ragasztotta	rá	az	épületre	ara-
nyozott	megjelenése	miatt,	azonban	eredeti,	
hivatalos	neve	a	Rokuon-ji,	aminek	 jelentése:	
Szarvaskert-templom.

ri	 (794–1185)	 palotaépítészetet	 (sinden-zukuri),	
első	emelete	a	szamuráj	házak	stílusát	 (buke-zu-
kuri),	 második	 emelete	 pedig	 a	 zen	 építészetet	
(soin-zukuri)	 tükrözi.	 Valamint	 amellett,	 hogy	 az	
emeletek	 falait	 aranyfólia	 borítja,	 a	 tetejét	 még	
egy	3,7	láb	magas,	aranyozott	bronzfőnix	is	díszí-
ti,	ami	 szintén	hozzájárul	ahhoz,	hogy	az	épület,	
az	 időjárástól	 függően,	a	 legkülönbözőbb,	 léleg-
zetelállító	tükörképeket	csillogtassa	a	tó	vizére.

TUDTAD?

	 A	Shaka	Buddha	és	Yoshimitsu	szobrait	az	
első	emeleten	tárolják.	Bár	nem	lehet	belépni	a	
pavilonba,	a	szobrokat	a	tó	túloldaláról	is	meg	
lehet	lesni,	ha	szerencsénk	van,	mivel	az	első	
emelet	elülső	ablakai	általában	nyitva	vannak.
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Kattints a képre és nézd meg róla 
Animológia	Saci	videóját!

tók	célpontja	volt,	mint	Gokomatsu	császár	(1392-
1412),	 Ikkyû	 zen	 pap	 apja	 (Emperor	 Gokomatsu	
(r.	 1392-1412),	 de	 már	 számos,	 nem	 csak	 japán,	
hanem	külföldi	híresség,	előkelőség	is	felkereste	
ezidáig.
 Összességében elmondható, hogy Kinka-
ku-ji	és	környezete	tökéletesen	tükrözi	a	tizenne-
gyedik	és	a	tizenötödik	századi	Japán	esztétikáját.	
1955	óta	pedig	az	ország	különleges	 történelmi	
helyszínének	 és	 festői	 szépségű	 különleges	 he-
lyének	 is	 számít,	 ahol	 a	 buddhista	 tanokba	 még	
inkább	 elmélyedhetnek	 a	 látogatók.	 Igencsak	
ajánlom,	hogy	 ismerjétek	meg	és	 fedezzétek	 fel	
magatok	 is	 Kikaku-ji	 varázsát,	 mert	 akár	 télen	 a	
hóban,	akár	a	gyengéden	tavaszi	és	nyári	növény-
zettel	 díszített	 Aranytemplomot	 tekintitek	 meg,	
bizton	állíthatom,	hogy	egyedi	és	kiemelkedő	esz-
tétikai és érzelmi élményben lesz részetek.

Kinkaku-ji	 temploma	 figyelemreméltó	 és	 egy-
ben	 rendkívül	 bámulatos,	 ez	 tagadhatatlan,	 de	
ajánlott	 a	 kertjében	 is	 körülnézni,	 mert	 bár	 a	 tó	
közepén	ékeskedő	templom	könnyen	elvonhatja	
a	figyelmünket,	ha	szétnézünk,	találunk	még	lát-
nivalókat.	Köztük	elsőként	maga	a	kert,	amit	meg	
kell	csodálnunk,	hiszen	nemcsak,	hogy	a	buddhiz-
mus	 jegyében	 alakították	 ki,	 de	 általa	 közelebb	
kerülhetünk	 a	 természethez	 és	 a	 vallás	 eszméi-
hez,	mert	hűen	tükrözi	annak	világképét.	Talán	ki-
jelenthető,	hogy	minden	fa,	bokor,	még	a	fűszálak	
is	mérnöki	pontossággal	lettek	kialakítva.
	 A	 csodálatos	 kertben,	 amelyet	 más	 ottani	
kertekhez	hasonlóan,	kifejezetten	a	japán	és	kínai	
irodalom	 híres	 tájképeinek	 felidézésére	 tervez-
tek,	 még	 egy	 teaház	 is	 fellelhető	 ő	 (500	 yenért	
megismerhetjük	belsejét	és	még	egy	kis	hagyomá-
nyos	zöld	teát,	süteményt	is	fogyaszthatunk,	ami	
igazán baráti árnak mondható ezért az élményért 
cserébe).	 Viszont	 még	 a	 teaház	 előtt	 megismer-
hetjük	 az	 egykori	 főpap	 otthonát,	 valamint	 egy	
szobrokkal	tarkított	lyukba	még	pénzt	is	dobálha-
tunk,	és	hogyha	sikerrel	járunk,	akkor	szerencsénk	
lesz.	Egyébként	a	kertben	és	körülötte	számos	kő	
található,	 amelyeket	 a	 templom	 alapítójának	 tá-
mogatói	választottak	ki	és	adományoztak	esztéti-
kai	tulajdonságaik	vagy	éppen	a	különleges	törté-
netük miatt.
	 Kiotó	 rejtett	 szépsége,	 amely	 ritka	 látvá-
nyosságaival,	 kertjével	 és	 építészetével	 egy	 köz-
ponti	Aranypavilon	körül	összpontosul,	állítólag	a	
földi	paradicsomot	idézi,	és	olyan	tisztelt	látoga-

Megtekinthető: 1955
Szintek száma: 3

Magasság: 12,5 méter (41 láb)
Építészeti stílus: shinden,	szamuráj,	zen

Funkció: Templom
Vallási stílus: Buddhizmus

Nyitvatartás: mindennap	9-17
Belépő: 400 yen

Itt található: 1	Kinkakujicho,	Kita	Ward,	
Kyoto

Minden egyéb tudnivalót itt találsz: 
shokoku-ji.jp	(Az	oldalon	élőben	is	megte-

kinthető	a	templom	egy	kamerán	keresztül)

MENNYIRE AJÁNLOTT MEGNÉZ-
NED EZT A LÁTVÁNYOSSÁGOT?

TUDTAD?

	 A	 komplexumban	 található	 Anmintaku	
tóról	az	a	szóbeszéd	járja,	hogy	soha	nem	szá-
rad ki.

TUDTAD?

 A Fudo Hall, egy kis templomterem, 
amely	Fudo	Myoo	szobrát,	az	Öt	Bölcsesség	Ki-
rályát	és	a	buddhizmus	védelmezőjét	ábrázol-
ja.	A	szobrot	állítólag	Kobo	Daishi,	a	japán	val-
lástörténet	egyik	legfontosabb	alakja	faragta.

TUDTAD?

	 Az	 1950-ben	 történt,	 híres	 gyújtogatá-
sának	történetét	Misina	Jukio	az	Aranytemp-
lom	című	regényében	dolgozta	fel,	mely	igen	
ismert lett az országban.

https://www.youtube.com/watch?v=kHP1YKOZim0
https://www.youtube.com/watch?v=kHP1YKOZim0
https://www.shokoku-ji.jp/kinkakuji

