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Jokyu-no-run (承 久 の 乱) 1221. 

 

 
A kör jelzi az általunk megvitatott időszakot. 

 

Miután Minamoto-no-Yoritomo (源 頼 朝) meghalt, fia, Yoriie (頼 家) eljutott a Shogun 

pozícióba. De édesanyja, Hojo Masako (北 条 政 子) Yoritomo felesége úgy gondolta, hogy 

fia túl inkompetens. Attól félt, hogy a Kamakura Bakufut (Kamakura kormány) esetleg 

valakik erővel átvehetik. Ennek elkerülése érdekében elindított egy 13 tagú tanácsadó 

rendszert, amely magában foglalta önmagát, apját, Hojo Tokimasat (北 条 時政) és 

testvérét, Hojo Yoshitokit (北 条 義 時). 

Hamarosan Yoriie (a jelenlegi shogun) pártja igencsak megerősödött. A Heian és a 

Kamakura-időszakban a feleség családját nagyon fontosnak tartották. Hogy elnyomják 

őket, Hojo Masako és apja, Tokimasa összefogva, Yoriie shogunt ellen indultak és  
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meggyilkolták. Yoriie halála után Masako fiatalabb fia, Sanetomo (実 朝) lett a következő 

shogun. Hojo Tokimasa fiatal felesége most azt akarta, hogy az ő veje legyen a következő 

shogun. Hojo-Tokimasa megpróbálta megölni Sanetomot, de kudarcot vallott. Hojo 

Masako, aki felfedte ezt az összeesküvést, börtönbe vetette Tokimasát (apja). Noha a 

Sanetomo shogun, Hojo Masako fia volt, nagyon csalódott volt benne, és azt gondolta, 

hogy ő is nagyon inkompetens volt. Sanetomo shogunt, Kugyo ölte meg, aki az előző 

shogun Yoriiee fia volt. Miután ezek az események bekövetkeztek, Hojo Yoshitoki átvette 

az irányítást a Kamakura Bakufu felett, és egy bábként használható személyt hozott a 

Fujiwara családból (egy kiotói arisztokratát). Ezen zavarok után a Hojo család átvette az 

irányítást a Kamakura Bakufu (kormány) felett.  

Időközben Kiotóban Gotoba császár a Kamakura Bakufu megtámadását tervezte. Már fel 

is építette a katonai hatalmat. Amikor Sanetomot megölték. Gotoba császár meglátta az 

esélyét Kamakura megtámadására, megparancsolta a helyi feudális uraknak, hogy 

támadjanak, de nagyon kevés követte a császárt. Ehelyett a Hojo család elfogta Gotoba 

császárt és száműzte őt Oki szigetére. Ezt hívják úgy, hogy Jokyo-no-Ran (vagy Jokyu-no 

Hen), 1221-ben. 

Gotoba császár volt az, aki igazán ösztönözte a kardok készítését, és nagyon nagyra 

becsülte a kardkovácsokat. A Jokyu-no-run után a királyi család hatalma csökkent és a 

Kamakura Bakufu hatalmas és stabil rendszerré vált. Hojo Masako shogun akit szintén 

neveztek úgy is, mint „Ama (apáca) shogun”. Abban az időben, amikor férje, Minamoto-no-

Yoritomo meghalt, a Jokyu-no-run végéig, ez volt az az időszak, amikor a Kamakura 

Bakufu még mindig instabil volt. Hojo Masako vezette a Kamakura Bakufut egy stabil 

rendszerbe. Ő volt az, aki képes volt erre, de kemény és éles politikus volt. 

 

 

Hojo Masako Shogun. 
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A kamakurai emberek nagyon kedvelik Hojo Masakot (a szerzőnek is nagy kedvence) 

Minamoto-no-Yoritomot és Hojo-Masakot egyaránt Kamakura városában temették el. 

Minamoto-no-Yoritomot a Shirahata szentélyben (白 幡 神社). Hojo Masako pedig a 

Jufuku-Ji templomban (寿 福寺) található. Összehasonlítva a Jufuku-Jival, ahol Hojo 

Masakot eltemették, Yoritomo sírja kissé szerényebb. Egyesek szerint Kamakura a Hojok 

földje. 

 

Jufuku-Ji (寿 福寺)  

A Wikimedia Commonsból, az ingyenes médiatárból. 

 

 

Minamoto-no-Yoritomo sírja. 

A Wikimedia Commonsból, az ingyenes médiatárból. 
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