
BALOGH TIBOR 

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

 

 

 

A Kamakura-korszak története (1192 - 1333). 

 

 

A kör jelzi az általunk megvitatott időszakot. 

 

A Kamakura-időszak volt a kardkészítés aranykora. Számos értékes kardot készítettek a 

Kamakura-időszakban. A Genii klán és a Heike klán közötti háború a késő Heian-

korszakban több kardot és kardkovácsot igényelt. 

A Gen-Pei háború után (源 平 A háború a Genjik és Heishik között) számos értékes élő 

tapasztalat eredményeként javultak a kardkészítés technikái. Gotoba császár emellett 

ösztönözte a kard készítését, és igen nagy becsben tartotta a kardkovácsokat. Ennek 

eredményeként a kardkovácsok nagy számban készítettek minőségi kardokat a 

Kamakura-időszakban. A kardok stílusa a Kamakura-időszakban jelentősen eltér, 

általában három szakaszra osztjuk; korai Kamakura-periódus, középső Kamakura- 

periódus és késő Kamakura-periódus. 

A Kamakura-korszakot azért nevezték Kamakura-korszaknak, mert a Kamakura Bakufu 

(鎌倉 幕府) nevû politikai hatalom központját a Kamakura térségben Minamoto-no-

Yoritomo (源 頼 朝) hozta létre. Aki a Genji klán feje volt. 
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A Heian-korszak végén a Genjik és a Heishik voltak a két meghatározó hatalmas szamuráj 

csoport. Miután a Genji (源氏) és a Heike (más néven Heishi, 平 氏) harcoltak, a Genji fejét 

megölték. Ezután a vesztes Genji közvetlen leszármazási vonalának fejét Minamoto-no-

Yoritomo (源 (朝)-t száműzték Izu szigetére. Akkor még fiatal fiú volt. Az Izu szigetet 

akkor még nagyon korlátozottnak tekintették Kyoto kormány központjától, korlátozott 

szállítási lehetőségeivel. Később a Heishi klán a társadalom csúcsává vált. Akkoriban az a 

mondás járta, hogy: „Ha nem vagy része a Heishi családnak, akkor nem is vagy ember”. 

Egy ilyen társadalom túl sok ellenséget teremtett. Időközben Yoritomo, aki Izu szigetén 

volt, fiatalember lett. Találkozott Hojo Masakoval (北 条 政 子) és feleségül vette. A 

felesége egy kis helyi tisztviselő, Hojo Tokimasa lánya volt az Izu szigeten. Végül 

Minamoto-no-Yoritomo közreműködve a Masako és a Hojo családdal, sereget hozott létre. 

Yoritomoval együtt a Hojo család és más Geji kapcsolatokkal megtámadták a Heishi klánt. 

Elüldözték őket Kiotóból és megnyerték a háborút, amely a Heian időszak végét zárta, 

ami 1185-ben volt. A politikai hatalom és a katonai hatalom a Kamakura kormányának (

鎌倉 幕府) birtokába került Kamakurában. Minamoto-no-Yoritomo 1192-ben lett 

Shogun. A mai napig vitatják, hogy a Kamakura korszak kezdete 1185-ben vagy 1192-

ben volt e.  

A császári udvar és az arisztokraták még mindig léteztek Kiotóban. A Kamakura Bakufu 

katonai, rendőri és politikai hatalommal bírt. A császári udvar a közigazgatás 

minisztériuma volt. Így ez a két nagy rivális különböző területeken irányította az 

országot, és ez megtartotta az egyensúlyt közöttük. 

 

 

Taira -no-Kiyomori a 14. században. A képet Fujiwara Tamenobu festette.  

A kép a Birodalmi Háztartási Ügynökség birtokában van. A Wikimedia Commonsból ingyenes médiatár.  
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A Jingo-JI szentély tulajdonában lévő Fujiwara Takanobu által 1178-ban festett Minamoto-no-Yoritomo.  

A Wikimedia Commonsból, az ingyenes médiatárból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original source: https://studyingjapaneseswords.com/2017/10/21/7-kamakura-period1192-1334/ 

https://studyingjapaneseswords.com/2017/10/21/7-kamakura-period1192-1334/

