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Buddhista templom kalauz
Írta: Hirotaka

Folytatom az előző számban elkezdett cikkemet 
és a sintó után most a japán buddhista templomok 
legfontosabb építményeit mutatom be. Utána a vi-
selkedési etikettről lesz szó, végül pedig a legfon-
tosabb templomokba látogatunk el.



A buddhizmus hivatalosan 552-ben 
jelent meg a szigetországban. Hamar nép-
szerű lett és beleivódott a kultúrába és a 
társadalmi mindennapokba. Az évek alatt 
jól összeforrt a sintoizmussal, egyedül a 
Meidzsi-korban került háttérbe, mikor hi-
vatalosan is a sintó lett az államvallás. Nem 
csoda hát, hogy a sintó után a buddhiz-
mus a második legmeghatározóbb vallás 
Japánban. A temetések, a halottakra való 
emlékezés a legjelentősebb események, 
melyek e vallás szerint zajlanak. Így termé-
szetes, hogy szerte az országban épültek 
templomok ugyanúgy, ahogy a sintoizmus 
esetében. 

Melyek a legfontosabb építmények 
egy buddhista templomban.

Főépület
A templom központja, itt főleg külön-

böző szobrok találhatóak, és az imádság 
helye. A főépületet többféle néven illették 
a különböző korokban: az Aszuka és Na-
ra-korban kondó, a Heian-korban hondó a 
Kamakura korban butsuden, de manapság 
hatto néven emlegetik. 

Előadóterem
Más néven kodó. Nevéből adódóan 

itt különféle előadásokat és találkozókat 
tartanak. Gyakran itt is van lehetőség 
imádkozni. 

Pagoda
Talán a legjellegzetesebb épülete egy 

templomnak, sőt akár Ázsia egyik szimbó-
lumát is jelenti. Formáját az indiai sztúpák-
ból eredeztetik. Többszintes, fából, kőből, 
vagy téglából épülhet. A pagodának több-
féle alakja is lehet, a Japánban lévőknél 
minden szint egyforma, esetleg felfelé 
csökkenő kiterjedésű. A szintek alakja ál-
talában négyzet, de lehet kör és sokszög 
alakú is. A pagoda emlékmű, különösebb 
kihasználtsága nincs.

Kapuk
Természetesen egy budd-

hista templomban is vannak 
kapuk. A bejáratot jelző kaput 
sómonnak hívják. Ezenkívül 
még több kisebb kaput talál-
hatunk egy templomban me-
lyek a főépület megközelítési 
útvonalát jelzik.

Harang
Szilveszterkor a harangokat 108-szor 

kongatják meg, ami a buddhista hitvallás 
szerinti 108 világi vágyat jelképezi.

Temető
Említettem, hogy a temetési szertar-

tások a buddhizmus szerint zajlanak. Épp 
ezért sok templom területén található 
temető. A japánok többször ellátogatnak 
ide, de a legtöbben az obon ideje alatt, 
ami a japán halottak napja/ünnepe. Ilyen-
kor a családok felkeresik a sírokat, rendbe 
teszik, áldozati ételt hoznak és füstölőt 
gyújtanak. A templomokban ilyenkor fesz-
tivál van és ezek végén a közeli folyón vagy 
tavon lámpásokat úsztatnak, hogy a lelkek 
visszataláljanak a túlvilágra.
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A sintó és a buddhizmus összeforrását mi 
sem jelzi jobban, mint hogy több temp-
lomban van temizuya (a rituális kézmosó 
hely), kumainu (a bejáratot őrző kutya vagy 
oroszlánszobor). A sintó oldalról például a 
narai Tanzan szentélyben található egy pa-
goda. Néhány templomban még található 
kolostor is, ekkor a templom részét képezi 
a konyha és a szerzetesek lakhelye is.  A 
nagyobb templomokban külön épületben 
tartják a különféle buddhista szövegeket 
és kegytárgyakat. 

Hogyan viselkedjünk egy buddhista 
templomban?

Első és talán legalapvetőbb szabály, 
hogy tisztelettudóan lépjünk be a temp-
lomba. Érdemes egy rövid imát elmon-
dani a templom szent ereklyéje előtt és a 
mellette lévő dobozba egy érmét dobni. 
Rendszerint 5 jenes érmét használnak erre 
a célra. 

Itt is találunk temizuyát, amivel rituáli-
san megmoshatjuk a kezünket. 

Ezután a legtöbb templomban tömjén-
füstölőt (osenko) gyújtanak. A füstölőkö-
tegek megvásárolhatóak a templomban. A 
füstölőt meggyújtása után hagyjuk néhány 
pillanatig égni, majd elfújás helyett a ke-
zünk mozgatásával szűntessük meg a lán-
got. A füstölőt ezután a tárolóba állítsuk 
bele. A tömjénfüstnek gyógyító ereje van, 
ezért nyugodtan belélegezhetjük. 

Ha belépünk valamelyik épületbe, ak-
kor a cipőt le kell venni és le lehet tenni a 
bejárati polcra, vagy bárki magával viheti 
szatyorban. Talán nem annyira egyértel-
mű, de logikus, hogy nem illik lyukas zok-
niban megjelenni. 

A fotózás általában csak a kertben en-
gedélyezett. 
 

A leglátogatottabb buddhista 
templomok.

Kinkakudzsi

Valószínűleg ezt a templomot ismerik 
a legtöbben. Ez a híres Arany pavilon Kio-
tóban. Nevét a külsejét borító aranyozás 
adja. 1408-ban Asikaga Josimicu vég-
rendelete szerint vált zen templommá. 
Korábbi neve Rokuondzsi volt. Az Arany 
pavilon egy tó partján áll és Josimicu ide-
jéből ez az egyetlen épület maradt meg 
a komplexumból. Az évszázadok alatt 
többször leégett, egyszer az Onin háború 

(1467-1477: Muromacsi-korszak) alatt, má-
sodszor pedig 1950-ben, mikor fanatikus 
szerzetesek gyújtották fel. A ma is látható 
formáját 1955-ben nyerte el. A csarnokba 
tilos a belépés, csak az ablakokon át tu-
dunk benézni.

Minden emeletét más építészeti stílus 
jellemzi. Az első emelet sinden stílusban 
épült, ami a Heian-korban volt jellemző. 
Faoszlopokat és fehér falakat láthatunk 
itt, buddha szoborral. A második emelet 
a szamuráj házaknál is ismert bukke stílust 
hordozza magán. A teremben egy ülő Kan-
non bodhiszattva szobor áll, melyet a négy 
mennyei király szobra vesz körül. Sajnos a 
szobrok szintén el vannak zárva a látoga-
tóktól. Végezetül a harmadik és negyedik 
emelet a kínai zen csarnok jegyeit viseli 
magán, kívül-belül aranyozott, az épület 
tetején pedig egy aranyozott főnix kapott 
helyet.    

A Kinkakudzsi része még a szintén nem 
látogatható hodzsó, ami a főpap lakhelye, 

továbbá a templom kertje, melyet eredeti 
formájában őriztek meg. A templomterü-
let külső részén az Edo-korszakban építet-
ték a Szekkatei Teaházat, melyhez egy kis 
teakert is tartozik. Itt található még a Fudo 
csarnok, melyben Fudo Mjónak az öt bölcs 
király egyikének, a buddhizmus védelme-
zőjének szobra áll. 

Kijomizudera

A kelet-Kiotóban erdős területen, 780-
ban épült templom szintén nagyon híres. 
Azonkívül, hogy 1994-ben az UNESCO a 
világörökség részévé nyilvánította, a Wa-
sabi mar, mint a mustár című film egyik 
helyszínéül is szolgált. A templomot a 
Hosszo szekta alapította, és itt van az egyik 
legrégebbi japán buddhista iskola. 

A legismertebb része a központi csar-
nok, amit nagy fapillérek tartanak 13 
méter magasan a domboldal felett. A kör-
nyéken élő cseresznye és juharfák igazán 
pazar kilátást nyújtanak. 
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További érdekessége a csarnoknak, hogy 
nem tartalmaz szögeket. A templom ékes-
sége még a tizenegy szemű és ezer fegy-
verrel rendelkező Kannon szobor. 
Kis kitérőként említem meg, hogy a Kijo-
mizudera főépülete mögött van a Dzsisu 
szentély, ahol a szerelem és a társkeresés 
kamija lakik. A bejárat előtt két, egymástól 
18 méterre lévő kő található. Azt mondják, 
hogy ha valaki csukott szemmel eljut az 
egyiktől a másikig, annak szerencséje lesz 
a szerelemben. 

A templom része az Otova vízfolyás, a 
víz útja háromfelé van elválasztva és a láto-
gatók hosszú kanalakkal tudnak csak venni 
belőle. Ha iszunk a vízből, az hosszú életet, 
szerencsés iskolai és szerelmi életet jelent. 
A főépület mellett található kis csarnok-
ban kétszáz Dzsizó szobrot helyeztek el, 

ami a gyermekek és utazók 
védelmezője. A területen 
egy háromemeletes pagoda 
is található, amit ha a nők 
meglátogatnak, biztonsá-
gos szülésre számíthatnak. 
Fontos megjegyezni még 
a Zuigudo csarnokot, amit 
buddha édesanyjának szen-
teltek, és alkalmunk lehet 
egy sötét pincehelyiségben 
is sétálni, ami az anyaméhet 
szimbolizálja.

Todaidzsi

Ez Nara egyik legjelentősebb buddhis-
ta temploma. 752-ben épült, és ez volt a 
japán buddhizmus központja. A főcsarno-
ka a világ legnagyobb fából épült építmé-
nye. Itt található Japán legnagyobb bronz 
buddha szobra is, ami 15 méter magas. Egy 
érdekes látványosság a főépületben talál-
ható oszlop, aminek az alján keresztbe egy 
lyuk van. A hagyomány szerint, aki át tud 
mászni a résen, az a következő életében 
megvilágosodik. A templom főbejárata, 
a teljesen fából készült Nandaimon kapu 
szintén rendkívül impozáns. A templom-
ban járkálva ne lepődjünk meg, hogy vélet-
lenszerűen mászkálnak az őzek. 

2011-ben nyitották meg a Todaidzsi 
múzeumot, ahol a templom különféle 
emlékeit, kegytárgyait lehet megnézni. A 

templom területén több kisebb csarnok is 
helyet kapott. Az egyik a Nigacudo, ahon-
nan szép kilátás nyílik a városra.    

Gingakudzsi

1482-ben épült Asikaga Josimasza 
sógun parancsára. Az Arany pavilon min-

tájára épült villa csak a sógun 
halála után 1490-ben lett zen 
templom. Kiotó keleti részén 
található. A sógun idejében 
igazi művészeti paradicsom 
volt, az úgynevezett Higa-
sidzsama kultúra híressé vált 
az egész országban. Az ide 
látogató igazi kulturális orgia 
részese volt, a teaszertartás, 
virágkötészet, nó színház 
által. A Gingakudzsi, vagyis 
Ezüst pavilon épületei között 
moha és homokkert található, 
továbbá, patakok, hidak és vál-
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tozatos növényzet nyugtatja szemünket. 
Igencsak kellemes séta körüljárni az egész 
templomot. A homokkert közepén találha-
tó a főcsarnok, aminek ajtaján festmények 
tekinthetők meg, de az épületbe bemenni 
nem lehet. Nevével ellentétben az Ezüst 
pavilont sosem borította ezüst.  A Togudo 
csarnok a templom másik olyan épülete, 
mely az alapítás óta maradt fenn, aminek 
további különlegessége a 4,5 tatami mére-
tű tanulószoba, ami a soin építészet remek 
példája. Eszerint az építészeti stílus szerin 
épültek a korabeli tatamis szobák. 

Nagy Buddha

A Kamakurában található nagy Budd-
ha igazi turistalátványosság. A Kotokuin 
templom része, 13,35 méter magas, 
bronzból készült, és ezzel a második 
legmagasabb bronz Buddha szobor Ja-
pánban. 1252-ben készült és eredetileg a 
templom főcsarnokában kapott helyet, de 
a templom többször romba dőlt tájfunok 
és szökőár miatt a 14. és 15. században. 
1495 óta áll a szabadban. 

Horjudzsi

Ezt a templomot Sotoku herceg ala-
pította 607-ben. A Horjudzsi Japán egyik 
legrégebbi temploma, itt található a 
világ legrégebbi fa épülete. 1993 óta a 
világörökség része. A nyugati szárny főka-
puja, a főcsarnok és az ötemeletes pagoda 
az Aszuka-korszakban (538-710) épült. A 
főcsarnokban buddha szobor kiállítás van. 

A templom keleti szárnyának központ-
ja a nyolcszög alakú Jumedono, ahol Szo-

toku herceg életnagyságú 
szobra áll, melyet buddha 
szobrok vesznek körbe. 

A templom 1998-ban 
bővült egy olyan épülettel, 
ahol a templom kincsei 
galéria kapott helyet. Itt 
megtekinthetőek az épü-
letegyüttes relikviái, fest-
ményei és kegytárgyai. 

Végezetül pedig egy hasznos tanács, 
ha ilyen helyen járunk, és nem tudjuk, 
mit csináljunk/hogy viselkedjünk, inkább 
figyeljünk meg másokat.  

Ennyi volt tehát a buddhista temp-
lom kalauz. Remélem, hogy akik az előző 
cikket és ezt elolvasták, azoknak tudtam 
újat mutatni és élvezték ezt a kis vallási 
„kirándulást”. 
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