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A legendás Jingū császárnő 

 

A Nihon Shoki egy bátor japán harcosnő történetét meséli el, aki egy hadsereg élén 

megszállta Koreát, és három év után győztesen tért vissza Japánba. Ezt a nőt Jingū 

császárné néven ismeri a történelem. 

 

 

Bankjegy Jingū császárnő képével. 

 

Jingū császárné (神功皇后 Jingū-kōgō), más néven Jingū régensasszony (神功天皇 Jingū-

tennō), Japán egyik Onna-bugeisha - japán női harcosnő a felsőbb osztályból. Ők a 

szamurájok mellett válaszoltak a kötelesség hívására, és bátran harcoltak a csatában. 

Jingū császárnő férje 201-ben bekövetkezett halálától kezdve egészen fia, Ōjin császár 

269-es trónra lépéséig uralkodott. 

 

Jingu császárnő Koreába érkezik, egy 1880-as Yoshitoshi-festményen. 
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Az ókori Japán hagyományos feljegyzések szerint Jingū császárnő a 14. uralkodó, Chūai 

felesége volt, aki 192-200 között uralkodott, és fia, Ōjin régense volt. Jingū császárnő 

állítólag rendelkezett egy pár isteni ékszerrel, amely felruházta őt az árapályok 

irányításának képességével. Ez biztosította számára Korea győzelmes és vér nélküli 

meghódítását abban az évben, amikor férje meghalt. A legenda szerint az akkor még meg 

nem született fia, Ōjin, akit később Hachiman, a háború istene néven istenítettek, három 

évig maradt Jingū császárnő méhében. Ez időt adott a császárnőnek, hogy befejezze 

Korea meghódítását és visszatérjen Japánba. 

 

A Meiji-korszakot megelőzően őt tekintették a 15. 

uralkodónak, amíg a fennmaradt történelmi feljegyzések 

újraértékelésének hatására nevét le nem törölték erről a 

listáról, így fia, Ōjin császár lett a 15. japán császári uralkodó. 

Kitabatake Chikafusa (japán udvari nemes és író a 14. 

századból) és Arai Hakuseki (konfucianista, tudós bürokrata, 

akadémikus, adminisztrátor, író és politikus az Edo-korszak 

közepén) azt állítja, hogy Jingū császárnő valójában Himiko, 

Yamataikoku évszázados sámánkirálynője volt.  

 

Jingū császárnő volt az első nő, aki japán bankjegyen 

szerepelt, 1881-ben. A császári ház hivatalos 

mauzóleumában nyugszik, Saki no Tatanami no ike no e no 

Misasagi-ban, Narában, a korábbi Yamato tartományban. 

 

 

Jingu császárnő és minisztere, Takeuchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original source: https://www.kcpinternational.com/2015/12/the-legendary-empress-jingu/ 
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