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Japán világörökségi helyszínei
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buddhista műemlékei Nara prefektúrából és a Hi-
meji várkastély Hyōgo prefektúrából) és két ter-
mészeti örökséggel (a Yakushima ősi cédruserdő 
Kagoshima prefektúrából és a Shirakami-Sanchi 
bükkerdő Aomori/Akita prefektúrából).

 A Hōryū-ji körzet buddhista műemlékei: A 
Virágzó Törvény Tanító Temploma a japán kor-
mány egyik nemzeti kincse, egyben kolostor és 
papnevelde is. Noha vannak ennél régebbi temp-
lomok is az országban, az egyik legrégebbi fából 
épült létesítményként gondolnak rá. 

vább növekedhet, ugyanis további nyolc helyszín 
és egy helyszínbővítés is a javaslati listán szerepel. 
Mi is a világörökségi program lényege? Melyek 
ezek a helyszínek? Hol találhatóak? Mit érdemes 
tudni róluk? Ezekre a kérdésekre ad választ a cikk, 
de akár úticél listaként is tekinthettek rá!

 Az UNESCO (teljes nevén United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, 
amely magyarul az Egyesült Nemzetek Nevelés-
ügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) 1945-
ben látott napvilágot. A szervezet 44 állammal 
indult, mára pedig már közel 200 tagállama van. 
Japán 1992 óta vesz részt az UNESCO világörök-
ségi programjában, amely lényege a jelenlegi ter-
mészeti tájak vagy ember által alkotott műalko-
tások megőrzése a  későbbi generációk számára. 
Tehát nem csak a várak, templomok vagy kasté-

lyok hanem az erdők, síkságok, borvidékek vagy 
egyéb természeti helyszínek is felkerülhetnek 
a világörökségi helyszínek listájára. Az UNESCO 
ezenkívül más alapelveket is vall, így például az 
általános béke, a biztonság fenntartása, támogat-
ják az oktatás fejlesztését, ellenzik a rasszizmust. 
A világörökségi program tehát „csupán” része a 
teljes egésznek.
 1993-ban négy Japánban található látvá-
nyosság került be az UNESCO világörökségi prog-
ram keretében, védett vagy kiemelt nevezetessé-
gei közé; köztük két kulturális (a Hōryū-ji körzet 

 Mielőtt belevágnék a témába, elárulom, 
hogy eredetileg azt terveztem, hogy egy hosz-
szabb cikkben mutatom be valamennyi látnivalót, 
de ahogy egyre több érdekességet találtam az in-
ternet bugyrai között ezekről a gyönyörű templo-
mokról, várakról és tájegységekről, rádöbbentem, 
hogy egyetlen cikkben ennyi információtömeget 
én nem tudok átadni nektek. (Ezúton le a kalappal 
azok előtt, akik korábban több tíz oldalas cikkeket 
írtak az AniMagazinnak!) Nagyjából a negyedik 
látványosságnál éreztem azt, hogy elég nagy fába 
vágnám a fejszémet azzal, ha tartva magamat az 
elképzelésemhez, egy cikket küldök be a szerkesz-
tőség részére, ezért ez egy cikksorozat lesz. Kelle-
mes olvasást hozzá!

 2018 végén Japán 22 világörökségi hely-
színnel büszkélkedhetett, és ez a szám még to-
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merülhet a kérdés, hogy mégis miből készült az 
1168 óta álló és az 1875-ös felújítás óta változat-
lan kapu. A napistennő lányainak szentelt szen-
tély első része feltehetőleg már a 6. században 
állt, ezt követően pedig kétszer építették újjá.
 A hiroshimai Genbaku Dome egyszerre 
állít emléket az emberi kegyetlenségről és szim-
bolizálja a reményt a béke felett, mert ez volt az 
egyetlen szerkezet, amely állva maradt azon a te-
rületen, ahová 1945-ben atombombát dobtak. A 
dómot a Béke Emlékpark és a Béke Múzeum öve-
zi, amely 1952-től az évenként megrendezésre 
kerülő megemlékezés helyszínévé vált.

 A cikksorozat következő részében további 
látnivalókról olvashattok majd. A cikkek fő forrása 
az angol Wikipédia, az Unesco hivatalos honlapja, 
a nara-sightseeing.com és a fuggetlenutazo.com.

rint mára csupán 20%-ban láthatóak az eredeti 
600-as évekbeli anyagok. Köztük van egy szeren-
csésen „megmenekült” szobor is.

 A Himeji várkastély: A várkastély a Fehér 
Kócsag becenevet kapta messziről is fehéren vi-
lágító tégláinak köszönhetően. 1333-tól folyama-
tosan több toronnyal bővítették a történelem so-
rán, erős falai pedig a második világháború alatt 
is kitartottak. Így a várat, amelyet több legendás 
történet is övez, a szigetország legnagyobb vára-
ként tarthatják számon.

 1994 és 2004 között újabb nyolc Japánban 
lévő kulturális helyszín vált világörökségi helyszín-
né.
 Az ősi Kiotó történelmi műemlékei (Kiotó/
Shiga prefektúrából), Shirakawa-gō és Gokayama 

történelmi falvak (Gifu/Toyama prefektúrából), a 
hiroshimai Genbaku Dome, Itsukushima szentély 
szintén Hiroshimából, az ősi Nara történelmi mű-
emlékei, Nikkō szentélyei és templomai (Tochigi 
prefektúrából), valamint a Gusuku területek és a 
Ryukyu Királyság műemlékei. 
 Természeti helyszín legközelebb 2005-ben 
került fel a listára, ez pedig a Hokkaidóban talál-
ható Shiretoko-félsziget.

 Mindegyik helyszínnek megvan a maga va-
rázsa és hangulata. Kiotó bája például az, hogy 
egykor császároknak adott otthont, mára pedig 
a virágzó cseresznyefák között az átlag turisták is 
együtt ünnepelhetik a Hanabit. Ám erre még jobb 
példa a három Hokkaidóban fekvő látványosság.
Az Itsukushima szentélynél dagály idején víz által 
körülvett díszkapu (torii) láttán sok turistában fel-

A buddhista emlékművek épületeinek felépítését 
az 574-622 között élt Shōtoku herceg kezdemé-
nyezte, aki nagyban hozzájárult a buddhista hit 
terjesztéséhez. Sajnos nem láthatta az épületet 
teljes pompájában, annak építését ugyanis csak 
670-ben fejezték be. A hercegnek köszönhető to-
vábbá a Shitennō-ji buddhista templom is, amely 
Osakaban található. Azonban alig, hogy befejező-
dött az építkezés egy villámcsapás következtében 
a templom felgyulladt. Az újjáépítést 700-ban 
fejezték be, az eredeti stílushoz hűen, ám eltérő 
fekvésben. Érdekes, hogy a tűzesetet néhányan a 
mai napig megkérdőjelezik. Létezik egy olyan el-
mélet, amely szerint a tűz valójában nem történt 
meg, ezt a földből vett minták alapján igazolják. 
A tűz mellett érvelők a Nikonsokira hivatkoznak. 
Bárhogy is történt, ezt követően a történelem so-
rán két alkalommal is felújították, becslések sze-


