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https://www.youtube.com/channel/UCQf9E0vgkwNE-cLkr1Jeg3Q
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TUDTAD?

Az Ueno parknál található Nemzeti Termé-
szettudományi Múzeumban megtekinthető, 

az eredeti! szőrével, kitömött Hachiko, és még 
elvileg a szervei is.

TUDTAD?

 Shibuya kerületén belül található még 
egy Hachiko szobor, a Tower Records épületé-
nél, ami a másik bronzszoborhoz képest mind-
össze annyiban különbözik, hogy el van döntve. 
A Hachiko huszadik évfordulója alkalmából ké-
szített szobor utóbbi, kiemelkedő módosítása a 
cég logójának hasonló ferdesége miatt lett így 
kialakítva.

odafigyeléssel volt a kiskutya iránt. A jó viszony 
kettejük között abban is megmutatkozott, hogy 
a nap mint nap vonatozó Ueno professzort min-
dig kikísérte reggel, este pedig már az állomáson 
várta legújabb, hűséges barátja, Hachiko. Sajnos 
egyik alkalommal a gazdája nem tért haza, mert 
az egyetemen, ahol dolgozott, agyvérzést kapott. 
Azonban Hachiko csak várta és várta, minden nap 
kiment az állomásra, és reményteljesen várta, 
hogy szeretett gazdája egy napon hazatér. Sajnos 
ez már csak közel tíz évvel később következett be, 
amikor Hachiko is követte Uenót.
 Röviden és tömören ez a története Hachi-
kónak, ami alapján már sejthető, miért is lett a 
világ leghűségesebb kutyája, illetve Japánban a 
család és az összetartás jelképe. Érdemes ezen a 
teljes egészében igaz történeten elgondolkodni, 
amihez talán a legjobb helyszínt a Shibuya állo-

 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.

HACHIKO SZOBOR, SHIBUYA
A leghíresebb és 

leghűségesebb kutya

 Hachiko története legendás, és pont ezért, 
kevesen is vannak, akik ne hallottak volna még 
róla. Nem véletlen ez, hiszen a világ egyik leghű-
ségesebb kutyájaként tartják számon, megható 
és szívszorító élettörténete miatt. Azonban, aki-
nek esetleg mégis kimaradt, gyorsan felvázolom 
az egyik leghíresebb kutya igaz történetét.

 Hachiko 1923-ban látta meg a napvilágot, 
Japán talán legkedveltebb kutyafajtájaként, vagy-
is akitaként (akita inu). Valamivel születése után 
elkerült Ueno professzorhoz, aki nagy gonddal és 

máson található bronz Hachiko szobor nyújtja. Itt 
található ugyanis a leghíresebb szobra, közvetle-
nül a legalább annyira híres átkelő mellett. Azért 
is említem, hogy a „leghíresebb”, mert nemcsak 
ezaz egy emlékmű őrzi ezt a történetet, hanem 
még sok másik, mint az Ueno park melletti vagy a 
Hachiko szülővárosában levő számos alkotás.
 Nagy kultusza van ennek a páratlan legen-
dának Japánban. Ezért nem is meglepő, hogy áp-
rilis 8-án külön megemlékezést is tartanak neki, 
és virágkoszorús tisztelgéssel látják el a shibuyai 
szobrot. Ez azonban meglepő módon nem az ere-
deti emlékmű, amit még 1934-ben Hachiko életé-
ben állítottak.
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HACHIKO SZOBOR

Itt található: 
150-0043 Tokió, Shibuya-ku, Dogenzaka 2-1. 

(Shibuya állomás)
Nyitvatartás:

 mindennap (szabadtéri látványosság)
Belépés: ingyenes

MENNYIRE AJÁNLOTT 
MEGNÉZNED EZT

A LÁTVÁNYOSSÁGOT?TUDTAD?

Ueno professzor egyes elmondások szerint 30 
yenért (ami akkoriban nagy összegnek számí-
tott) vásárolta Hachikót, aki expresszvonattal 

érkezett meg hozzá.

TUDTAD?

A tokiói Aoyama temetőben egy emlékművet 
készítettek a kutyusról Ueno sírja mellé, rövid-

del Hachiko 1935-ös halála után.

felcsendül ez a név vagy akár maga a történet is. 
Sőt, nem meglepő módon a filmesek is felkapták 
a közismert kutya meséjét. Az első alkotás, ami 
a legklasszikusabb, és valósághű, japán formájá-
ban vitték színre, 1987-ben jelent meg „Hachiko 
Monogatari” (ford.: Hachiko története) címen. 
Természetesen Hollywood sem hagyhatta ki ezt a 
megrázó, de annál szívmelengetőbb történetet a 
repertoárjából, aminek következtében 2009-ben 
„Hachi: A Dog’s Tale” (magyar címe: Hachi, a leg-
hűségesebb barát) címen jelent meg egy újabb 
film róla. Utóbbi segítette hozzá feltételezhető-
en Hachikót, hogy globálisan is még ismertebb le-
gyen.

 Tulajdonképpen Hachiko tényleg egy ki-
emelkedő szereplője lett nemcsak a japán törté-
nelemnek és életvitelnek, hanem világszinten el-
ismert lett hűségéről és kitartásáról, amit gazdája 
iránt mutatott, hogy hóban, fagyban, kánikulá-
ban, de mindennap töretlenül és rendíthetetlenül 
várta a Shibuya állomáson. Célszerű lenne ezen 
valóban elgondolkozni, és magunkévá tenni a lé-
nyeges részeit.

 Mindent összevetve ajánlom figyelmedbe 
Hachiko bronzszobrát Shibuya állomásnál, ahova 
szerintem úgyis ellátogatnál, ha Tokióba mész, 
mert kihagyhatatlan kerület és számtalan érde-
kességet rejt magában. Tehát ha majd arra jársz, 
állj meg egy pillanatra, és töprengj el a kutyán, 
aki hűséges volt mindhalálig; az embereken, akik 
évekig életben tartották étel és ital adományok-
kal számára; a szobor készítőin, akik mindent meg-
tettek, hogy hűen megörökítsék az utókor számá-
ra az ember legjobb barátját. Érdemes szerintem 
megnézni, még a nagy tömeg ellenére is, ami álta-
lában fogadja az odalátogatókat, mert a történe-
te mellett egy szép és kiemelkedő látványosság.

Kattints a képre és nézd meg róla 
Animológia Saci videóját!

A háború alatt mindent, amit lehetett, mozgósíta-
ni kellett, nehogy kifogyjanak a készletek, így elő-
fordult, hogy szobrok is belekerültek az olvasztó-
ba anyaggyűjtés gyanánt. Ennek áldozatául esett 
az eredeti szobor is, viszont a háború után az em-
lékmű készítőjének fia, Takeshi Ando újraalkotta, 
és ezt láthatjuk ma a felkapott találkozási ponton, 
a Shibuya állomás mellett, ahol Hachiko évekig 
várta gazdáját.
 Egyes elmondások szerint Hachiko a nyol-
cadik volt az alomban, 1923. november 10-én szü-
lettek Odate város közelében, Akita prefektúrá-
ban. A lényege ennek, és ami miatt még akár igaz 
is lehet, hogy japánul a „hachi” nyolcat jelent. Ko-
rábban még ezt a nevet is viselte a kutya, és csak 
a későbbiekben csapódott hozzá a „ko”, és lett a 
mindenki által ismert Hachiko. Ezt a nevet egyéb-
ként a Nana című animében is hallhatjuk, mint 
az egyik Nana beceneve, amivel a hűséget akar-
ták találóan rásütni. De számos más animében is 

https://www.youtube.com/watch?v=WdMOrYjKHVI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WdMOrYjKHVI&feature=youtu.be

