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Hashima: a japán szellemsziget
Írta: Hirotaka



A világ egykor legsűrűbben lakott te-
lepülése mára lakatlanná vált. A kis sziget, 
mely családok ezreinek adott otthont 
most szellemváros. Isten hozott a Hashima 
szigeten. 

A Nagaszakitól dél-nyugatra található 
0,06 négyzetkilométeres földterület egy-
kor a Japán ipar egyik ékköve volt. 

A szigetet az 1800-as években kezdték 
el benépesíteni, miután felfedezték a szi-
get alatt lévő széntelepet. Az itt lakók en-
nek megfelelően főleg munkások és csa-
ládjaik voltak. Ám fénykorát jóval később 
1887 és 1974 között élte. A Mitsubishi cég 
nagy lehetőségeket látott a területen és 
földalatti szénbányászatot kezdtek. Ennek 
pedig az volt a legegyszerűbb módja, ha 
a munkások a szigeten élnek. Hatalmas 
építkezések indultak, kezdve azzal, hogy 
a szigetet óriási betonfalakkal vették kör-
be a tájfunok ellen. Kilenc-tíz emeletes 
lakóházakat emeltek. Paradox jelenség, 
hogy itt épült Japán legnagyobb vasbe-
ton épülete mégis egy lakás körülbelül 
mindössze 10m2 területű volt. A teljes 
népesség 1959-ben volt a legtöbb, 5259 
fő, a népsűrűség pedig 83.500fő/km2, ami 
az eddigi valaha mért legnagyobb népsű-
rűség a világon. Viszonyításképpen Tokyo 
népsűrűsége 2015-ben volt 6158 fő/km2. 

A szigeten fejlett infrastruktúrát épí-
tettek ki, föld felett és alatt egyaránt. 
Ugyanaz megtalálható volt itt is, mint egy 
hagyományos értelemben vett városban, 

kellett vonulniuk a seregbe és a bányászo-
kat kínai és koreai kényszermunkásokkal 
helyettesítették. Ők viszont már nem 
ugyanazon körülmények között éltek, mint 
elődeik. Több mint ezren meghaltak, tes-
tüket a tengerbe dobták vagy elásták. 

Kinézete miatt a sziget a Csatahajó-szi-
get, vagyis Gunkandzsima (軍艦島) gúny-
nevet kapta, mert pont úgy néz ki mint 
egy csatahajó. Az amerikaiak egyszer meg 
is torpedózták, mert azt hitték, hogy egy 
ellenséges hajó. 

A bányászati tevékenység 1974-ig tar-
tott, a szén elfogyott, és az ipar 1960-tól 
átállt a kőolaj felhasználására. A Mitsubishi 
beszüntette a víz- és élelmiszerellátást, 
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a rendőrségtől kezdve a szentélyen át, az 
óvodáig. Egyedül tömegközlekedésre nem 
volt szükség a sziget kis mérete miatt. To-
vábbá a házakban nem voltak liftek sem. A 
házakat lépcsők, folyósok kötötték össze. 
A sziget egy igazi labirintussá vált. Ezek 
fényében nemcsoda, hogy a hely a Midori 
nashi shima (zöld nélküli sziget) nevet kap-
ta. A szigeten ma sincs állat, növény is csak 
nyomokban.

A bányászat annyira virágzott, hogy 
a termelés 1941-re elérte az évenkénti 
400.000 tonnát, amire szükség is volt a 
növekvő Japán iparnak, különösen a ha-
diparnak. 

A hanyatlás a második világháború 
idején kezdődött, amikor a japánoknak be 

mivel munka sem volt, így az emberek 
elhagyták a szigetet, és szinte mindent 
hátrahagytak.

A szigetet lezárták és sokáig senki nem 
léphetett a partjára, többnyire biztonsági 
okokból. 2009-ben megtört a jég, Naga-
saki város vezetősége turista látványossá-
got csinált a szigetből. Körülbelül 30 ezer 
forintnak megfelelő jenért körbe lehet 
hajózni a szigetet és egy 45 perces túra-
vezetéssel egy rövid 220 méteres szakasz 
bejárható. A sziget többi része baleset- és 
életveszélyes. 2015-től az UNESCO vi-
lágörökségi listáján szerepel.

A sziget az elmúlt 42 évben teljesen 
ki volt téve a természet pusztító erőinek. 



A sós víz, a tájfun, és az eső szinte teljesen 
tönkretették az épületeket. A beton falak 
omladoznak, a folyósok és lépcsők roska-
doznak vagy már leszakadtak, a faépítmé-
nyek összedőltek. A játszóterek vasjátékai 
elrozsdásodtak, és a hátrahagyott haszná-
lati tárgyak szanaszét hevernek. 

A Google-nak hála bejárhatjuk a szi-
getet. Ezen (http://www.hashima-island.
co.uk/) a horrorisztikus zenei aláfestéssel 
rendelkező honlapon bárki szétnézhet a 
japán szellemszigeten. További különle-
gesség, hogy a James Bond - Skyfall né-
hány jelenetét itt vették fel.

A 65-ös ház
9 emelet magas és 1945-ben épült 

amikor még tartott a háború. Akkoriban 
egész Japánban ez az egy épület épült. 
317 lakás kapott itt helyet. Később 1947-
ben és 1953-ban még két emeletet kapott 
az épület, az egyiken óvoda üzemelt.

Iskola
A 7 emeletes épület volt a sziget egyet-

len oktatási intézménye. A gyerekek itt 
töltötték mindennapjaikat. A földszinttől a 
negyedik emeletig terjedt az általános is-
kola. Az ötödiktől a hetedikig az alsó és fel-
ső középiskola. Továbbá a hetediken volt 
még egy tornaterem és egy színház. 1970-
ben építettek hozzá egy ebédlőcsarnokot 
és az épületben üzemelt a sziget egyetlen 

liftje, amelyen csak árút szállítottak. Az is-
kola 1974. március 31-én zárt be.

“Glover ház”
Japán első vasbeton háza, melynek 

alagsorában boltok üzemeltek, a tetőn 
pedig egy kert volt. Nevét egy pletyka 
után kapta, mely szerint a ház tervezője 
egy skót kereskedő Thomas B. Glover, akit 
szoros kapcsolatok fűztek a Mitsubishihez. 
A mellette lévő 31-es épületben volt a pos-
tahivatal és a közfürdő.

Széntároló
Itt gyűjtötték és tárolták a bányászott 

szenet addig, amíg hajóval el nem szállí-
tották őket.

Hashima a japán történelem egy igazi 
kuriózuma, ami képeken is nagyon érde-
kes, de aki arra jár, annak kötelező látni-
való. Legalábbis, ha vevő az elhagyatott 
“szellemjárta” helyekre.

Források: http://www.atlasobscura.com/
places/gubkanjima-island

http://www.japan-guide.com/
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Hashima részei

Nikkyu lakások
A Nikkyu vállalat építette a 9 emeletes 

házat, az első világháború után, melyben 
241 lakás kapott helyet. Az épület a sziget 
középső részén fekszik és korában Japán 
legmagasabb épülete volt.  

Lépcső a pokolba
A lépcsők fontos részei a sziget épüle-

teinek. Mivel az egyes épületeket, emele-
teket csak így tudták elérni az emberek. Ez 
a lépcső azért különleges, mert meglehe-
tősen meredek és a tetején épült a Senpu-
kuji templom. Minden április 3-án tartották 
a jamagami fesztivált. Az a hír járta, hogy 
mire az ember feljut a tetejére, annak “po-
koli fájdalomban” lesz része.

http://www.hashima-island.co.uk/
http://www.hashima-island.co.uk/
 http://www.atlasobscura.com/places/gubkanjima-island
 http://www.atlasobscura.com/places/gubkanjima-island
http://www.japan-guide.com/

