
FUSHIMI INARI SZENTÉLY
távol-kelet

Mit érdemes megnézned Japánban? 21.

Írta: Saci (Animológia)

https://www.youtube.com/channel/UCQf9E0vgkwNE-cLkr1Jeg3Q
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tősége, meghagyja ingyenesen látogathatónak. 
Becsülendő részükről, hogy felismerték ennek 
jelentőséget, és díjmentesen tekinthető meg a 
komplexum, ami viszont azt is eredményezi, hogy 
a számos más kiotói szentéllyel szemben, amik fi-
zetősök, sokan inkább a Fushimi Inarit fogják vá-
lasztani.
 A cédruserdők között meghúzódó és azt 
gyönyörűen beszövő szentélynek, mely Japán 
egyik legismertebb Sintó szentélye, egyedülálló 
istensége Inari, akiről a hely és a hegy is kapta ne-
vét, és aki a rizs, a mezőgazdaság és az üzlet kami-
ja, istene. Az imádkozók is főleg szerencséért, a jó 
termés és az üzleti élet sikerességéért jönnek ide 
imádkozni. Kapcsolódnak ehhez a területet be-
hálózó róka-, pontosabban fehér rókaszellemek 
szobrai is, amik különféle tárgyakat tartanak sok 
esetben a szájukban, mint például a rizsraktár kul-

és természetesen a top látványosságok között is 
említik. Valóban megerősíthetem, hogyha Kiotó 
városa felé vennéd az irányt, látogass el a Fushimi 
Inari szentélyhez, mert páratlan hangulattal ren-
delkezik és eszméletlen látványvilágot tár elénk, 
amit máshol nem igazán lehet felfedezni a világ-
ban. Ezért talán egyértelmű is, hogy miért lett a 
világörökség részévé nyilvánítva.
 A szentély az Inari nevű hegy tövében he-
lyezkedik el, amely 233 méter magas, és magába 
foglalja a hegyről felfelé vezető ösvényeket, szá-
mos kisebb szentéllyel tűzdelve, amelyek mintegy 
4 kilométeren (2,5 mérföld) terülnek el. Ahhoz 
azonban, hogy az egész területet körbe sétáljuk, 
és kiélvezhessük minden pillanatát, úgy legalább 
2 órás túrával számolhatunk, amit ugye növelhet, 
hogyha nagyjából 10-16 óra között tekintjük meg 
a helyet, mert ekkor a leglátogatottabb. Igen 
népszerű mind a turisták, mind a helyiek, mind 
pedig a zarándokok és vallási követők számára, 
aminek hatására úgy döntött a templom veze-

 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.

FUSHIMI INARI SHRINE
Kiotó éke

 A régi fővárosban, Kiotóban megannyi 
szentély, templom és vallási hely található, de 
talán az egyik legkiemelkedőbb mindezek közül 
a Fushimi Inari Shrine, avagy a főszentély, amely-
nek nagyságrendileg 32.000 alszentélye található 
szerte Japánban. Azonban hírnevét nem csupán 
ennek és a hollywoodi „Egy gésa emlékiratai” 
filmben történő szereplésének köszönheti, ha-
nem több mint 1300 éves múltjának és legalább 
10.000 Torii kapujának. Ezek közül is talán utóbbi 
a leghangsúlyosabb, hiszen Kiotóra rákeresve az 
elsők között jelenik meg a találatoknál ez a hely, 

TUDTAD?

 Piros vagy narancssárga? Kinek mi, de 
ezek a szentélyek és kapuk eredetileg cinóber-
vörös (vermilion red) árnyalatot képviselnek. 
Ezt a színt a gonosz erők elleni amulettnek 
tekintik, valamint kifejezik vele a bőséges ter-
mést, amelyet Inari Okami ad, de sok más val-
lási helynél is használják. Érdekessége, hogy 
higanyból és vörösföldből állítják elő, amely 
keveréket már ősidők óta használják a fa tar-
tósítására is, amellett, hogy különleges színt 
hoz létre a módszer.

csát vagy egyéb vallási ereklyéket. Érdemes lehet 
megfigyelni az ott töltött idő során, hogy hány 
fajta róka lelhető fel, és mik vannak a szájukban. 
Érdekesség, hogy Fushimi Inari Taisha templomát 
róka templomnak is tartják. Az állat kultusza azért 
fontos, mert Inari istenség hírnökének tartják a 
fehér rókát, de ez nem jelenti azt, hogy Inari egy 
róka lenne, csupán az idők során így alakult ki.
 Történelme igen régre nyúlik vissza, egé-
szen 711-ig, amikor a Hata család megalkot-
ta a szentélyt, több mint 80 évvel azelőtt, hogy 
Kiotó Japán fővárosa lett volna, ami 794-ben 
következett be. 



távol-kelet kalauz

< Tartalomjegyzék AniMagazin / 096

Kattints a képre és nézd meg róla 
Animológia Saci videóját!

talán a szentély leghátsó részén található, torii ka-
puval fedett túraútvonal bejárata, amely két sűrű, 
párhuzamos Senbon Torii („torii kapuk ezrei”) ka-
pusorral kezdődik. Ez a leghíresebb, de még szá-
mos más kapufolyosó fellelhető a több ezer m2-
es területen, úgyhogy érdemes túracipőt venni, 
és rászánni az időt a felfedezésére, már csak azért 
is, mert vannak kilátópontok, ahol egyedülálló lát-
kép tárul elénk Kiotó városáról.

 Lényegében ajánlott látványosság, mivel 
Kiotó és talán mondható, hogy Japán egyik ki-
emelkedő éke, amely plusz élménnyel gazdagít-
hat. Szánni kell rá időt, de nagyon megéri átjárni 
a kapukat, az ösvényeket, kiélvezni a természetet 
és a helyi ételeket, amiket útközben kínálnak. Va-
lamint megismerhetjük utunk során a vallást, és 
a kultúrába is mélyebben betekinthetünk. Egy le-
nyűgöző helyszín tele érdekességekkel, melyek az 
apróbb finomságoktól egészen a monumentális is-
tenekig terjednek.

 A szentély eredeti, legfőbb istensége Uka-
nomitama-no-Mikoto volt, egy mitikus alak, aki 
szintén a rizs és az étel istennője volt, és akit 
szorosan összekötnek valamiért Inari istennel. A 
főszentély épületét azonban csak 1499-ben épí-
tették hozzá, míg a Romon Kapu 1589-ben csatla-
kozott a komplexumhoz, Toyotomi Hideyoshi ha-
dúr adománya által. Viszont nem ez az egyetlen 
kapu felajánlás a szentély történelmében. A több 
ezer toriiból álló kapufolyosók, kisebb-nagyobb 
méretezésük toriik, mind-mind felajánlások, ado-
mányok, hozzájárulások a templomnak. Nagyon 
sok cég, magánember támogatja ilyen formában is 
a nevezetességet, és ezek nem is kis felajánlások, 
mivel egy ilyen torii méretétől, kidolgozottságá-
tól függően kezdődhet csaknem 200 ezer yentől 
és tarthat 1,5-2 millió yenig is akár (átszámítva fo-
rintra szintén milliós tételekről beszélhetünk). Ez 
is nagy valószínűséggel hozzájárul ahhoz az egyéb 
adományok mellett, hogy ingyenes a Fushimi Inari 
szentély. Amikor ezeken a torii folyosókon sétá-
lunk, feliratokat láthatunk a kapukon, ez mutatja 
annak a nevét, aki adományozta az adott kaput, 
és az adományozás dátumát. Ennek komoly vallási 
jelentősége is van, ami rendkívül fontos a japán 
emberek számára. A torii szó egyébként kaput je-
lent, méghozzá az istenek világába vezető kaput, 
ami összeköti a szellemvilágot és az emberek vilá-
gát, valamint segíti az átmenetet a halandó világ 
és a szent birodalmak között. Ezek a kapuk a szen-
tély teljes területén megtalálhatóak több méret-
ben, de az egyik leglátványosabb és legismertebb 

Nyitás: 711
Vallási stílus: Sintó

Nyitvatartás: mindennap nyitva
Belépő: ingyenes

Itt található: 68 Fukakusa Yabunouchicho, 
Fushimi Ward, Kyoto, 612-0882, Japán
Minden egyéb tudnivalót itt találsz: 

http://inari.jp/en/ 

MENNYIRE AJÁNLOTT MEGNÉZ-
NED EZT A LÁTVÁNYOSSÁGOT?

TUDTAD?

 A hegy tetején egykor egy szentély állt, 
de a 15. századi Onin-lázadás idején leégett. 
Többször is próbálkoztak az újjáépítéssel, de 
nem maradt fent, mert valami mindig elpusz-
tította, mint például a tájfun. Most már csak 
egy shinseki maradt a helyén, ami jelzi, hogy 
régen egy szentély volt ott, amelynek istene 
továbbra is jelen van.

TUDTAD?

 A komplexum és teljes területe körül-
belül 870.000 m2, ami majdnem 22-szerese a 
híres Koshien Baseball Stadion területének, 
amely kb. 39.600 m2.

https://www.youtube.com/watch?v=kHP1YKOZim0
https://www.youtube.com/watch?v=kHP1YKOZim0
http://inari.jp/en/

