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TUDTAD?

A múzeum több névváltoztatáson is 
keresztülment: 

1872: Museum of the Ministry of Education
1886: Imperial Museum
1900-1947: Tokyo Imperial Household Museum
1947-2001: National Museum
2001-:Tokyo National Museum

TUDTAD?
A múzeum 5 kiállítási térre osztotta fel számot-
tevő, legendás kincsét: Honkan, Toyokan, Hyo-

keikan, Heiseikan, Horyu-ji Homotsukan

egy	ilyen	helyre	elmegyünk,	mert	rendkívül	jó	ér-
zékkel	tudják	szerintem	létrehozni	ezeket	a	látvá-
nyosságokat	 a	 japánok.	 Bizton	 állíthatom,	 hogy	
azok,	akik	az	ilyen	jellegű	látnivalókért	nem	repes-
nek,	Japánban	még	ők	is	találhatnak	benne	élve-
zetet.	Megfordultam	már	pár	országban	és	jó	pár	
múzeumban,	de	így	se	merném	kijelenteni,	hogy	
nagy	összehasonlítási	alapom	van,	azt	viszont	kije-
lenthetem,	hogy	Japánban	múzeumot	nézni	igazi	
élvezet,	és	nagy	élményt	tud	nyújtani,	főleg	ha	a	
kultúra	kedvelői	vagyunk.	

	 A	 Tokiói	 Nemzeti	 Múzeum	 remek	 lehető-
séget	kínál	arra,	hogy	bőségesen	szívhassuk	ma-
gunkba	 az	 információt	 és	 a	 régebbinél-régebbi	
koremléket,	 amellyel	 visszarepülhetünk	 az	 idő-
ben,	 és	 megismerhetjük	 a	 régmúlt	 Japánt.	 Iga-
zi	 utazás	 ez	 a	 fantáziánkon	 keresztül,	 amihez	 a	
tárgyak	 szolgáltatják	 az	 alapokat.	 Segítségünkre	
lesznek ebben többek között az angol feliratok 
is,	illetve	a	több	nyelven	elérhető	audio	guide-ok,	
valamint	a	videós	tartalmak,	amiket	külön	szobák-
ban	tekinthetünk	meg.

	 A	 japán	 történelem	 és	 kultúra	 több	 ki-
sebb-nagyobb	 szeletével,	 korszakával	 ismerked-
hetünk	meg	a	Tokiói	Nemzeti	Múzeumban,	ame-
lyek	igazán	jól	át	tudják	adni	a	különféle	témákat.	
A	 teaceremónia	 művészetétől	 kezdve,	 a	 japán	
szobrászaton, hadieszközökön át, egészen a nem-
zeti	kincsek	galériájáig	repítenek	minket.	Ezenfel-
ül	időszakos	kiállításokkal	is	fokozzák	a	csillapítha-

 Vajon mi az, amit tényleg érdemes megnéz-
ni Japánban? Mit tartogat egyáltalán számunkra a 
szigetország? Japánban ezer meg egy a látnivaló, 
ez nem kérdés. Ezek közül azonban vannak érdeke-
sek, szimplán csak „meg lehet nézni őket” típusúak 
és persze ott vannak a kihagyhatatlan vagy éppen 
kötelezően megnézendőek. Melyiket szeretnéd in-
kább? A válasz egyértelmű… 
 Szemezgessünk is néhány olyan látványos-
ságból, amit feltétlenül nézz meg, ha Japánban 
jársz. A leírtak után meg már biztosan nem fogsz 
kukán állni egy-egy épület vagy hely előtt feltéve 
a kezed, hogy „ez mi is?”. Érdekességek, hasznos 
információk és Japán kincsei várnak itt rád.

TOKIÓI NEMZETI MÚZEUM
A legnagyobb művészeti

 múzeum Japánban

	 A	múzeumokról	általában	nem	azok	a	sza-
vak	 jutnak	 elsőre	 eszünkbe,	 hogy	 „izgalom”	 és	
„érdekesség”.	Természetesen	a	múzeumkedvelők	
kivételt	képeznek	ez	alól,	viszont	a	nagyközönség	
inkább	az	„unalom”	és	„tanulás”	szavakat	társítja	
hozzá.	 Azonban	 feltétlen	 meg	 kell,	 hogy	 említ-
sem:	 egy	 japán	 múzeum,	 az	 japán	 múzeum.	 Az	
érdekességi	 faktor	az	egekbe	tud	hágni,	hogyha	

tatlan	 információéhségünket	 a	 japán	 világ	 iránt.	
Az	 aktuálisan	 elérhető	 kiállítások	 folyamatosan	
változnak	és	mindig	egy	adott	szegmensét	ragad-
ják	ki	a	japán	múltnak,	hogy	azt	még	behatóbban	
megismerhessük.

	 Érdemes	 hosszútávra	 tervezni	 a	múzeum-
ban,	 hiszen	 hihetetlen	 mennyiségű,	 több	 mint	
110	 ezer	 tárgy	 található	 benne,	 de	 természete-
sen	nincs	mindegyik	egyidejűleg	kiállítva,	azonban	
igen	nagy	része	elérhető	egyszerre	a	nagyközön-
ség	számára.	Külön	fokozza	a	 tárgyak	megtekin-
tésének	szándékát	az	a	 tény,	hogy	közel	100	db	
japán	nemzeti	 kincset,	majdnem	400	db	Horyuji	
kincset	 és	 megközelítőleg	 700	 db	 fontos	 japán	
kulturális	javat	rejtenek	magukban.	Ezenkívül	ma-
gánszemélyek	és	szervezetek	által	letétbe	helye-
zett	kulturális	tulajdonoknak	is	otthont	ad	a	mú-
zeum,	melyek	együttes	száma	3000	db	fölé	rúg.	
Különlegessége	a	magántulajdonoknak,	hogy	eze-
ket	a	tulajdonos	engedélyével	lehet	fotózni,	amit	
minden	ilyen	jellegű	tárgynál	külön	feltüntetnek.	
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Nyitás: 1872.	04.	17
Nyitva tartás:	09:30	–	17:00

(hétfő	kivételével	mindennap	nyitva,	de	az	
ünnepnapok	befolyásolhatják)

Belépő: 1000	yen	(felnőtt),	500	yen	(diák)	
(online	is	lehet	időpontot,
jegyet	foglalni/vásárolni)

Látogatószám:	átlagosan	egy	évben	1,4	mil-
lió	(2013-as	adat),	2,18	millió	(2017-es	adat)

Elérhetőség: 
13-9	Uenokoen,	Taito	City,	Tokyo	110-8712,	

Japán
Minden egyéb tudnivalót itt találsz:

	www.tnm.jp

MENNYIRE AJÁNLOTT MEGNÉZ-
NED EZT A LÁTVÁNYOSSÁGOT?

TUDTAD?

Japán mellett a múzeum több ország, térség 
ereklyéit is bemutatja, mint Kína, Délkelet-Ázsia, 

Korea, Közel-Kelet, India és Egyiptom.

TUDTAD?

A Tokiói Nemzeti Múzeum a 37. leglátogatottabb 
múzeum a világon!

kilométeres	 sorok	 lesznek.	 Viszont	 előzetesen	
ajánlott	 lehet	megnézni	 a	 neten,	mikor	 is	 a	 leg-
érdemesebb	ellátogatni	oda,	mikor	vannak	keve-
sebben,	amihez	tapasztalataim	alapján	a	hétköz-
napot	mondanám,	azon	belül	is	természetesen	a	
munkaidőt.	
	 Ha	meg	már	ott	vagy	a	múzeum	környékén,	
feltétlen	 nézz	 körül	 az	 Ueno	 parkban,	 és	 annak	
több,	 másik	 kiemelkedő	 múzeumában,	 és	 akár	
az	állatkertben	is,	mert	ott	is	találsz	magadnak	jó	
pár	órás	elfoglaltságot.	Valamint	még	egy	 jó	 ta-
nács,	hogy	a	zárási	 idő	vége	előtt	 fél	órával	már	
senkit-sehova	nem	engednek	be,	ami	általánosan	
mindenhova	érvényes	információ,	úgyhogy	itt	saj-
nos	nem	 lehet	eljátszani,	hogy	még	beesünk	va-
lahova	és	átszaladjuk,	mert	máskor	már	nem	tu-

dunk	bemenni.	Tehát	ajánlott	előre	gondolkozni	
és	betervezni	pontos	idővel	a	programtervbe.
 Összességében elmondhatom, hogy érde-
mes	megtekinteni	 a	 Tokiói	 Nemzeti	 Múzeumot,	
mert	páratlan	kincseket	rejt,	és	még	behatóbban	
lehet	általa	megismerni	a	japán	kultúrát,	több	év-
tizedre	visszamenőleg.	Szerintem	különleges	tár-
gyakat	sorakoztat	fel,	szép	kompozíciókban,	szét-
bontva	korok	szerint,	követve	azok	eredetét,	amik	
között olyanokat lehet látni, amiket máshol nem. 
Felemelő	 volt	 látni	néhány	kiemelkedő	muzeális	
értéket,	amik	még	közelebb	vittek	a	japán	kultú-
rához	és	a	 japánok	megértéséhez.	Szóval,	ha	ha-
sonló	 élményeket	 szereznél,	 ajánlom	figyelmed-
be	ezt	a	japán	látványosságot	is.

Kattints	a	képre	és	nézd	meg	róla	
Animológia	Saci	videóját!

Viszont	 általánosságban	 ebben	 a	 múzeumban	
is	 tilos	 képeket	és	 felvételeket	 készíteni,	 amikre	
fel	is	hívják	a	figyelmet,	de	azért	pozitívum,	hogy	
néhány	 magánszemély	 mégis	 engedélyezte,	 így	
vihetünk	magunkkal	 ilyen	 jellegű	emlékeket	 is	 a	
múzeumból.
	 Utóbbiak	„hallatán”	talán	nem	is	meglepő,	
hogy	 a	 Tokiói	 Nemzeti	 Múzeum	 számos	 „leget”	
birtokol,	 mint	 hogy	 a	 37.	 leglátogatottabb	 mú-
zeum	 világszerte,	 a	 legrégebbi	 és	 a	 legnagyobb	
(nemzeti)	 művészeti	 múzeum	 Japánban,	 világ-
szinten	pedig	jelenleg	a	6.	legnagyobb.	Hozzáad-
va	a	végtelennek	tűnő	kulturális	tárgyát	úgy	gon-
dolom,	a	szigeten	tartózkodásunk	alatt	érdemes	
lehet elkanyarodni az irányába.
	 A	 tömeg	 sajnos	 mindig	 nagy	 szerintem,	
ami	 az	 éves	 szinten,	 átlagban	 több	mint	 kétmil-
liós	 látogatószámokat	 elnézve	 érhető,	 ellenben	
mivel	 több	épületről	van	szó,	óriási	 terekkel,	 így	
könnyedén	elveszik	benne	az	embertömeg.	Szó-
val	 aggódni	 nagytöbbségében	 nem	 kell,	 hogy	
összepréselődünk	 valamelyik	 sarkon	 vagy,	 hogy	

https://www.youtube.com/watch?v=WOVHI476rig
https://www.youtube.com/watch?v=WOVHI476rig

