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Gochi-in no Tajima 

 

 

 

 A szerzetes katonák egyfajta őrséget képviseltek a templomokban, mint egy 

hadseregben. Amikor a Heike klán fénykorát élte, a templomok nagyon erősek voltak. 

Minél nagyobb volt a templom, annál gazdagabb és hatalmasabb volt, és annál nagyobb 

szüksége volt egy fegyveres csoport védelmére. Bár "szerzeteseknek" hívták őket, 

gyakran borotválatlanok voltak, és egy jellegzetes fehér csuklyát viseltek. 

Egy jellegzetes fehér csuklya jelezhette, hogy akit látunk az egy “szerzetes katona", és 

egyúttal elrejtette azt a tényt, hogy volt haja. 

Általában fehér kimonót, fekete köntöst, fehér csuklyát és magas getát viseltek, mint 

Benkei "A kiotói Gojo hídján" című dalában. 

Amikor háborúra került sor, ugyanolyan páncélt viselték, mint a szamurájok. Azonban 

nem sisakot viseltek, hanem fehér csuklyát.  
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Gochi-in no Tajima, más néven „Tajima, a nyílvesszővágó”, egy Mii-dera-ból való harcos 

szerzetes volt, aki a Minamoto-klán erőivel az oldalán és számos Mii-dera-i 

szerzetestársával együtt harcolt az 1180-as Úji csatában. 

Az Uji folyó feletti híd deszkáit visszavonuláskor felszedték Tajima sōhei és társai, de a 

támadó Taira-erők még mindig lőtték rájuk a nyilakat, és továbbra is azzal fenyegettek, 

hogy átkelnek a folyón. Tajima állítólag a hídon állt, és a naginatáját forgatva sok, ha nem 

az összes nyílvesszőt, amelyek feléje tartottak, elhárított naginatájával. 
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A Heike Monogatari szerint: 

 

"Ekkor Gochi-in Tajima, eldobva hosszú naginatájának hüvelyét, egyedül lépett ki a hídra, 

mire a Heike sereg rögtön és dühösen lőni kezdett rá. Tajima egyáltalán nem zavartatva 

magát. A magasabban repülő vesszők elől lebukva, az alacsonyan repülők fölé ugorva, az 

egyenesen felé repülő nyílvesszőket pedig úgy vágta át suhogó naginatájával, hogy még 

az ellenség is csodálattal nézte. Így kapta a 'Tajima, a nyílvesszővágó” nevet." 

 

A Heike történetének szövege szerint Tajima Mochihito herceg egyik szamuráj 

támogatójaként szerepel, nem pedig harcos szerzetesként, ahogyan a legtöbb angol 

forrásban szerepel. 

 

 

 

 

 

 

 

A fordítás az alábbi cikk felhasználásával történt: https://military-history.fandom.com/wiki/Gochi-in_no_Tajima 

https://military-history.fandom.com/wiki/Gochi-in_no_Tajima

