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A Sengoku-időszak történelme (戦国時代) 

 

 
A kör jelzi az általunk megvitatott időszakot. 

 

Kérjük, nézze meg a fenti ábra két piros körét. A politikai történelem szerint a Sengoku-

periódus (国 国 時代) a Muromachi-időszak része, ezt a harmadik sorban láthatjuk. A 

kardok történetének tanulmányozása alatt azonban elkülönítjük a Muromachi-periódust 

és a Sengoku-periódust (a hadban álló területek időszakát), azaz a második sort. A kardok 

történetének tanulmányozása során az időt így osztjuk fel, mert ebben a két időszakban 

megváltozott a kard stílusa és a kardkészítés környezete. 

Az Onin-no-Ran (応 仁 の 乱) megkezdése után, a gyönyörű főváros, Kiotó (京都) romos 

állapotban volt. A Shogun (将軍) ereje csak egy nagyon korlátozott kis területre ért el. Az 

ország többi részét körülbelül harminc független régióra osztották.  
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E független régiók vezetőjét Shugo Daimyo-nak (守護 大名) hívták. Ők 

kormánytisztviselők voltak, akiket eredetileg a központi kormány nevezett ki és küldött 

a régiókba. Szintén a helyi hatalmas szamurájok is a független régiók vezetőjévé 

válhattak. E régiók mindegyike harcolt egymással, hogy elfoglalják egymás földjét. A 

Sengoku-időszakban a hűbéresek megölték feletteseiket és elragadták a birtokaikat, és a 

gazdák szintén fellázadtak, az uraik ellen. Ezt hívják „Gekoku-jo-nak („az alsó osztályú 

szamuráj megbuktatja a feljebbvalóit”). Ez a harcos államok korszakának neve, amelyet 

Sengoku-korszaknak hívnak. A régió fejét Sengoku Daimyo-nak (戦 国 大名: hadúr) 

nevezték. A Sengoku-időszak körülbelül 100 évig tartott. Lépésről lépésre, hosszú 

kemény csaták után az erősebb régiók legyőzték a kevésbé erőteljes régiókat, és a 30 

egyedi régióból lett 20 régió, majd 10 és így tovább.  

Végül már csak néhány hatalmas Sengoku Daimyo (hadvezér) maradt. A nagyobb régiók 

mindegyik feje megpróbált előre törni Kiotó felé, hogy egyesítse az országot. Az első 

személy, akinek ez majdnem sikerült, az Oda Nobunaga (織田信長) volt. De a saját 

vazallusa, Akechi Mitsuhide (明智 光秀) megölte, és aztán Akechi-t később, Toyotomi 

Hideyoshi (豊 臣 秀吉) ölte meg.  

Miután Toyotomi Hideyoshi legyőzte Akechi Mitsuhide-t és néhány további fontos hadurat, 

Toyotomi Hideyoshi majdnem befejezte Japán egyesítését. De még egy ember maradt. Ez 

pedig Tokugawa Iyeyasu (徳 川 家 康) volt. Két hatalmas klán maradt, Toyotomi Hideyoshi 

és Tokugawa Ieyasu. Mindketten tudták, hogy ellenfeleik okosak és bármely rossz lépés 

halálos hiba lenne. Ezért úgy döntöttek, hogy barátságosan tartják fenn a párhuzamosan 

fennálló állapotot a felszínen egy ideig. Bár Toyotomi Hideyoshi megpróbálta Tokugawa 

Ieyasu-t hűbéresévé tenni, Tokugawa Ieyasu valahogy jól manőverezett, hogy elkerülje 

ezt. Tokugawa Iyeyasu szem előtt tartva, hogy ő fiatalabb, mint Toyotomi Hideyoshi, tudta, 

hogy csak várnia kell Hideyoshi természetes haláláig. És végül ez is történt. Hideyoshi 

halála után Tokugawa Ieyasu harcolt azokkal a vazallusokkal, akik korábban Hideyoshi 

alatt szolgáltak, és megnyerte a Sekigahara-i csatát (関 ヶ 原) 1600-ban. Aztán 1615 

Tokugawa nyert Hideyoshi fia, Hideyori hadserege ellen. Ezután a Toyotomi klán teljesen 

eltűnt, majd az Edo (江 戸) időszak kezdődött. Az Edo-időszakot azért nevezték Edo-

korszaknak, mert Tokugawa Ieyasu Edo-ban élt, amely ma Tokió (東京). 

A Sengoku-időszakot gyakran ábrázolják TV-programokban és filmekben. Azoknak az 

embereknek, akik a Sengoku-időszakban éltek, ez egy nagyon nehéz időszak volt, de ez a 

legérdekesebb időszak a tévéműsorok és a filmek számára. Az Oda Nobunaga, a Toyotomi 

Hideyoshi és a Tokugawa Ieyasu történetek a legkedveltebb történetek Japánban. 

Különösen Toyotomi Hideyoshi sikertörténete az egyik legnépszerűbb. Hideyoshi egy 

szegény gazda volt, aki Japán vezető uralkodójává vált, és ez egy lenyűgöző sikertörténet. 
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Toyotomi Hideyoshi, Mitsunobu Kanou, a Kodaiji-Templom tulajdonában.  

A Wikimedia Commonsból, az ingyenes médiatárból 
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