
BALOGH TIBOR 

EZ A MŰ A CREATIVE COMMONS. NEVEZD MEG! - NE ADD EL! - NE VÁLTOZTASD! 4.0 NEMZETKÖZI LICENC FELTÉTELEINEK MEGFELELŐEN FELHASZNÁLHATÓ. 1 

 

 

 

A Muromachi-korszak története （室町時代） 

 

 
A kör jelzi az általunk megvitatott időszakot. 

 

Ashikaga Takauji (足 利 尊 氏) és számos más fő vezető véget vetettek a Nanboku-Cho-

periódusnak, és elkezdődött a Muromachi-korszak.  

AshikagaTakauji unokája, Ashikaga Yoshimitsu (más néven Shogun Yoshimitsu 義 満) egy 

új, gyönyörű palotát épített Kiotóban a Muromachi (室町) térségben. A palota a 

Muromachi Bakufu (室町 幕府) nevű kormány központjává vált. Ez a Muromachi-korszak 

kezdete. Ashikaga Yoshimitsu második házaként Kiotóban építette fel a híres „Kinkaku-Ji 

templomot” (arany pavilon). 
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Kinkaku-Ji templom (金 閣) Arany Pavilon- Ashikaga Yoshimitsu (足 利 義 満) 1397-ben 

építette a Kinkaku-Ji-t. Ashikaga Yoshimitsu számára, és állami vendégházként 

használták. Manapság a világörökség része.  

A templomot egy gyújtogató felgyújtotta 1950-ben, de 1955-ben újjáépítették. Mishima 

Yukio regényíró a „Kinkaku-Ji” című regényében az Arany Pavilonról és egy gyújtogatóról, 

található egy híres idézet. „A Kinkaku-Ji templom tetején álló arany madár (japánul Hou-

ou, egy kínai változatú főnix) a helyén áll, de örökké repül az idő terében. 

A Muromachi-időszakban a császár hatalma meggyengült. Egy shogun (将軍) tartotta 

kezében az összes politikai hatalmat. Lassan, a szamurájok több csoportja, akiket 

hivatalosan Shugo Daimyo-nak (守護大名) neveztek ki, megszerezték a politikai 

hatalmat és a gazdasági hatalmat azáltal, hogy a Muromachi Bakufu (kormány) fontos 

irodáit irányították meg. Egy nagy földterület is a birtokukban volt.  

Shugo Daimyo-t szintén nevezték még: Hosokawa családnak és Yamana családnak. 

Az Ashikaga család nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a Muromachi Bakufu 

politikai manőver révén szilárd politikai hatalommá váljon. A Muromachi-korszak elején 

a gazdaság virágzott, és egy békés időszak volt. Mire Ashikaga Yoshimasa (義政 8. 

Ashikaga Shogun) lett a shogun, az Ashikaga Bakufu nagyon korrupttá vált. Shogun 

Yoshimasa nem sok figyelmet fordított a munkájának, mint politikus. Ehelyett nőket 

hajkurászott (anyjának ezért meg kellett szidnia), hatalmas összeget költött egy 

„Ginkaku-Ji” nevű ezüst pavilon felépítésére, hogy oda vonuljon majd vissza. Shogun 

Yoshimasának nem volt örököse. Ezért testvére, Yoshimi úgy döntött, hogy ő lesz a 

következő Shogun. De később, Yoshimasa felesége, Hino Tomiko (日 野 富 子) az 

elkövetkező évben egy fiúval ajándékozta meg Shogun Yoshimasát, a fiút Yoshihisa (義 尚

) -nak nevezték el. Ezután a Shogn testvére, Yoshimi (義視) szövetségre lépett a 

Hosokawa családdal (細 川), akik a Muromachi Bakufu magas tisztviselői voltak, és 

Yoshihisa (fia) aki a Yamana (山 名) családdal volt szövetséges, akik szintén magas 

tisztviselők voltak a Muromachi Bakufu-nál és még sok más kisebb társaságnál. A 

szamurájok e csoportjai mindkét oldalon szövetségesé váltak, és a háború kitört. Ezt a 

háborút 1467-ben Onin -no-Ran (応 仁 の 乱) néven ismerik, és az egész országon végig 

söpört, majd még 11 évig folytatódott.   

Hino Tomiko (日 野 富 子) - Yoshimasa Shogun felesége. Kihasználta politikai kiváltságait, 

és nagy összeget gyűjtött olyan tevékenységekkel, mint például rizs felvásárlásával 

történő befektetés, ami a rizs árának emelkedését eredményezte, amit aztán nagy 

nyereséggel adott el. Ezután kölcsön adta a pénzt magas kamatozással a tisztviselőknek. 

A korrupció ellenőrizhetetlen szintet ért el.  

Az Onin-no-Ran eredményeként a gyönyörű Kiotót hamuvá égették. A Muromachi Bakufu 

tekintélye csak Kiotó közelében egy kis környékre csökkent.  
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Az Onin-no-Ran esemény generálta a következő időszakot, amelyet Sengoku-periódusnak 

(戦 国 時代) neveztek, azaz a Harcos Államok időszakának. A Sengoku időszak alatt Japán 

körülbelül harminc független területre oszlott és egymással harcoltak, amíg végül Japán 

egyesült Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Iyeyasu által. 

 

 

Kinkaku-Ji templom (金 閣) Arany Pavilon 

 

 

A Ginkakuji (銀閣寺, Ezüst Pavilon)  

Egy zen templom Kiotó keleti hegyei (Higashiyama) mentén. 

 

 

Original source: https://studyingjapaneseswords.com/2018/04/07/21muromachi-period/ 
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