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A Bakumatsu-korszak története (幕末) 1781 – 1868. 

 

 
A kör jelzi az általunk megvitatott időszakot. 

 

 

Mint azt a fenti idővonalon láthatjuk, nem olyan világos, hogy osszuk meg ezt az 

időszakot. A Bakumatsu-időszak az Edo-időszakon belül van. Az Azuchi-Momoyam-

kidőszak (安 土 桃山) valahol 1573 körül kezdőik, amikor is Oda Nobunaga (織田信長) 

lemondatta Ashikaga Yoshimasa Shogun -t (将軍 足 利 昭), és valahol 1615 körül 

fejeződik be, amikor is Tokugawa Iyeyasu megölte Toyotomi Hideyori (Hideyoshi fiát) az 

Osaka-i Nyári háborúban, vagy egy kicsit később. Az Azuchi Momoyama-periódus rövid 

ideje alatt Oda Nobunaga (織田信長), Toyotomi Hideyoshi (豊 臣 秀吉) és Tokugawa 

Iyeyasu (徳 川 家 康) a politikai manővereiken dolgoztak.  
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Ebben az időben a társadalom kulturálisan és gazdaságilag is virágzott. Egy hosszú 

háborús időszak után az emberek láthatták, hogy az ország szinte teljesen egyesült. Oda 

Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi és Tokugawa Iyeyasu története a legnépszerűbb 

történetek Japánban. Az ezen idő körüli történeteket gyakran TV-programokban és a 

filmekben is ábrázolják. Az Edo-időszak volt az az idő, amikor a Tokugawa család uralta 

Japánt. Kormányuk neve Tokugawa Bakufu volt. Az Edo-korszak alatt a Tokugawa család 

közvetlen vonalánál, általában az elsőszülött fiú lett a Shogun. Ugyanakkor a császári 

udvar is létezett, ám nem volt politikai hatalmuk. De a császári családnak volt bizonyos 

saját státusza császárként. Az Edo-időszak nagyon békés idő volt. A korábbi időktől 

eltérően nem voltak háborúk. A hosszú Edo-időszak, ami körülbelül 260 év volt a kései 

szakaszában stagnált. Az Edo-periódus második felét Bakumatsu (幕末) időszaknak 

nevezzük. A Bakumatsu az Edo Bakufu későbbi részét jelenti. Japán bezárta az országot a 

külvilág elől. Az egyetlen hely, ahol Japán más országokkal kapcsolatba léphetett, Dejima 

volt, a Nagasaki térségben (Japán déli része). A Bakumatsu idején több európai hajó 

érkezett Japánba, kérve, hogy nyissák meg a kikötőiket ivóvíz és más ellátások 

felvételéhez a bálnavadászhajóik számára, és néhány ország szeretett volna 

kereskedelmet is folytatni. Ezek az országok többek között például Anglia, Oroszország, 

Amerika és Franciaország voltak. 1853-ban Perry sorhajókapitány négy hadihajóval 

érkezett Japánba, azzal a kéréssel, hogy japán nyissa meg a kikötőket víz, üzemanyag és 

egyéb készletek számára az amerikai bálnavadászhajók számára. Az Edo-időszak végén 

(Bakumatsu idő) Tokugawa Bakufu politikai és gazdasági nehézségekkel szembesült az 

ország irányításában. A szellemi emberek attól tartottak, hogy olyan bajba kerülhet 

japán, mint például Kína, az ópiumháborúban (1840-42) Angliával. Az Orosz kormány 

elküldött egy hivatalos hírnököt, hogy Japán kezdje el a kereskedelmet (1792). Az ország 

megnyitásának nyomása növekedett. Nyilvánvalóvá vált, hogy Japán már nem 

folytathatja az ország bezártságát. Ebben az időben tűnt fel az amerikai sorhajókapitány 

négy nagy hadihajóval egy Uraga nevű helyen (Japánban Kanagawa), és felszólította 

Japánt az ország megnyitására. Ez a négy hajó valóban megijesztette a japánokat és 

megerősítette a nagy Bakufu-ellenes mozgalmat. Ez az esemény kiváltotta ki a Meiji 

restaurációt.  

 

Hamarosan a Tokugawa Bakufu szerződéseket kötött több országgal és néhány kikötőt 

megnyitott a kereskedelem számára. A Bakufu hatalma elveszett és Japán több különféle 

politikai csoportra oszlott és kaotikusan harcoltak egymással, és a Meiji restauráció 

folytatódott. 1868-ban a császár az Edo-kastélyba költözött és Edo-ban (ma Tokió), 

megalapította a Meiji Shin Seifu (új Meiji kormány) központját, és a Tokugawa Bakufu 

véget ért. 
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From ja.wikipedia.org/wiki/黒船 Public Domain 

 

Matthew C. Perry sorhajókapitány Kanagawa-i látogatása, a mai Yokohama közelében, 

1854. mOárcius 8-án. Litográfia. New York: E. Brown, Jr. 
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