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A Heian-korszak története (平安 時代) 794–1192. 

 

 

Heian-idõszak (平安 時代) 794–1192. 

 

A Heian-korszak (平安時代 ) abból az időből származik, amikor Kanmu császár (桓 武天皇

) 794-ben felköltözött a fővárosba Heian-Kyo-ba (平安), azaz a mai Kyoto-ba (京都). 

 

 

A kör jelzi az általunk megvitatott időszakot. 

 

A Heian-korszak alatt a császárok uralták az országot, a Heian-korszak korai szakaszában 

a politikai hatalom a Fujiwara családba, egy nagyon gazdag arisztokrata családba került.  
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A Fujiwara családnak sikerült elérniük, hogy lányaik feleségül mentek a császárokhoz. 

 Ezzel elérték, hogy az igazi politikai hatalom átkerült a császári feleségek családjába. 

 

 

„Sekkan-Ke” -nek (摂 関 関) nevezték őket, ami oltalmazót vagy a császár képviselőjét 

jelentette. A Heian-korszakban az arisztokraták életmódja elegáns volt, kifinomult és 

kecses. Ezt nevezik Fujiwara kultúrának. Sok esszé és regény nők által íródott ebben az 

időben. A leghíresebb a Murasaki Shikibu (紫 式 部) „Tales of Genji (源氏物語)”. A 

császári udvar meglehetősen gyakran tartott ünnepségeket, amelyeket kifinomult és 

extravagáns bankettek követtek. A birodalmi társasági élet fontos szerepet játszott 

abban, hogy tovább lépjenek politikai karrierjük során. A nők aktívan részt vettek ezeken 

az eseményeken. Sok magas tisztviselőnek volt hatalmas háza és időnként ezeket a 

házakat a lányaik örökölték. A bírósági eljárások akkoriban különbözőek voltak. A Heian-

korszak arisztokratái poligám (többnejű) társadalmat alkottak. Az ismerkedés oly 

módon történt, hogy a férfi egy Waka névű verset küldött egy hölgynek, akire szemet 

vetett, például, amikor a szolgája épp hordozta valahova, és abban reménykedett, hogy a 

lány szintén visszaír neki egy verset. Amint elfogadták az udvarlását, a hölgy először 

lehetővé teszi számára, hogy egy rövid időre meglátogassa őt egy kis távolságból. Aztán 

lépésről lépésre, közelebb és hosszabb ideig maradhat az udvarló. Házasság után a 

vőlegény néhány napig vagy annál is hosszabb időre ellátogat a feleség házába, kivéve, 

ha ő a legális első feleség. A legális első feleség a férjével a férj háztartásában élt. A 

gyermekeket a feleség családja nevelte. Azokban az időkben (és az elkövetkezendő 

Kamakura-időszakban is) a család feleségének családját (a feleség hátterét) fontosnak 

tartották. A Heian-időszak középső szakaszában a császárok visszanyerték hatalmukat a 

császári udvar felett, mivel anyjuk többé már nem a Fujiwara családból származott. 

 

                    

Ez a két jelenet a „Genji meséiből” származik. A cikk szerzőjének képei amelyeket Kyoto-ban talált. 
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A szamurájok származása. 

 

A Heian-korszakban a felsőbb osztályú embereknek lehetett az életstílusuk elegáns és 

kifinomult, ám a császári udvarnak nem volt erős politikai hatalma az ország ellenőrzése 

felett. Sok volt a tolvaj, állandó tűz és sok harc volt mindenütt. Nem volt biztonságos és 

rendetlen is volt. A császári udvarnak, a nemeseknek és a templomoknak meg kellett 

védeniük magukat és fenntartani a közbékét. azokat, akiket felbéreltek voltak a Bushi-k 

(武士) vagy szamurájok (侍) elődei. A szamurájok kiterjesztették hatalmukat azáltal, 

hogy egyesitették erőiket, és leverték a felkeléseket, ami által nagyobbá és 

hatalmasabbakká váltak. Két nagy szamuráj csoport Heishi (vagy Heike) és a Genji. 

Lépésről lépésre növelték hatalmukat a császári udvarban. Sok hatalmi küzdelem után a 

Heishi-k (平 氏) kezdték irányítani a császári udvart. A Heishi-k azt is elérték, hogy a 

lányaikkal házasodjanak a császárok. A Heian-korszak későbbi részében a politikai 

hatalom a Heike család kezébe került majd miután megkaparintották a hatalmat, 

zsarnokká és arrogánssá váltak. Ez a viselkedés túl sok ellenséget hozott létre a Heike 

klán ellen. A Fujiwara családhoz csatlakozó Genji (源氏) háborút indított a Heike ellen, és 

1185-ben elüldözték egy Heike-t a Dan-no-Ura (壇 ノ 浦) nevű helyre, és legyőzték a 

Heike-t. Ezt Genpei-Gassen-nek hívják (源 平 合). A Heike veresége a Heian-időszak végét 

jelentette. 
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A Heian-korszak az az idő, amikor a kard alakja meghajlik. Addig a kardok egyenesek 

voltak. A kardok tanulmányozása a Heian-időszakban kezdődik. Ez idő alatt a kardokon 

tükröződött a Fujiwara kultúra elegáns és kecses ízlése. Elegáns életmódjuk 

egyértelműen tükröződik a kardokon is. A Kiotói térségben található kardkovácsok 

csoportja létrehozott egy bizonyos kardstílust, amelyet Yamashiro Den-nek (Yamashiro 

iskolának) hívtak. A kardok alakja kecses vonallal rendelkezik. Ebben az időben a 

legismertebb kard a Sanjo-Munechika (三条 宗 近), amely mára egy nemzeti kincs. A 

Yamashiro Den iskola képviseli a Heian-korszak kardjait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original source: https://studyingjapaneseswords.com/2017/08/19/5-heian-period-
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