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A Nanboku Cho kronológiája (északi és déli dinasztia)  

1333-1393. 

 
A kör jelzi az általunk megvitatott időszakot. 

 

A Jokyu-no-Ran után a császári udvar hatalma jelentősen csökkent. A Hojo klán (a fő 

hatalom a Kamakura-időszakban) pénzügyi nehézségekbe ütközött, és elvesztette az 

irányítást a helyi urak felett. Ennek egyik oka a mongol invázió költsége. A Kamakura 

Bakufu (kormány) nem tudta jól megjutalmazni azokat a helyi urakat, akik keményen 

dolgoztak ebben a háborúban. A helyi urak nagyon elégedetlenné váltak a Kamakura 

Bakufuval szemben. Látva ezt Go-Daigo császár kétszer próbálta megtámadni a 

Kamakura Bakufut, de mindkét alkalommal kudarcot vallott. Ezek után száműzték őt Oki 

szigetére. Időközben Ashikaga Takauji (足 利 尊 氏) és számos más szamuráj csoport, 

akik a Kamakura Bakufu ellen voltak, összegyűjtötték minden erejüket, és sikerrel 

elpusztították a Kamakura Bakufut (1333). Ez a cselekedet, lezárja a Kamakura- 

időszakot. Go-Daigo császár, akit száműztek Oki szigetére, visszatért Kiotóba, és 

megkísérli a politikai reformok beindítását. 
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Ezt Kenmu-no-Chukonak (建武 の 中興) nevezték. De ez az új politika nem tudta 

kielégíteni az uralkodó osztály nagy részét. Kihasználva ezt a helyzetet, Ashikaga Takauji 

megtámadta a kiotói császári udvart, Go-Daigo császárt lemondatta, és a királyi család 

egy másik ágáról ültetett valakit a császári trónra. De Go-Daigo császár ragaszkodott a 

jogosultságához, ezért Yoshinoba költözött (Kiotó déli részére) és rivális császári udvart 

hozott létre. Így kezdődött az északi és a déli dinasztia. Az észak és a dél közötti nagy vita 

után, a magukban felmerülő problémákkal együtt, végül több szamuráj csoport 

csatlakozott az Északi-dinasztia ellenőrzése alatt álló területhez. Körülbelül 60 évvel 

később a déli dinasztia kénytelen volt elfogadni az Észak-dinasztia javaslatát. Ennek 

eredményeként az északi-dinasztia legitim birodalmi udvarrá vált. Ez a 60 év az az idő, 

amelyet Nanboku-Cho vagy Yoshino-Cho időszaknak neveznek. A Nanboku-Cho 

időszakában a szamurájok nagyobb, mutatósabb és használhatóbb kardokat igényeltek. 

A Soshu Den ebben az időben élte a fénykorát. A Soshu-csoport azonban nem az egyetlen 

csoport volt, amely kardokat készített. Más iskolák és más tartományok szintén 

készítettek Soshu Den stílusú kardokat.                           

Jól ismert korai Soshu Den kardkovács (a késő Kamakura-időszak): 

 

Tosaburo Yukimitu (藤三郎行光)   Masamune (正宗)      Sadamune (貞宗) 

 

                                                

                                               Masamune penge a Sano Museum katalógusából (engedély megadva) 



BALOGH TIBOR 

EZ A MŰ A CREATIVE COMMONS. NEVEZD MEG! - NE ADD EL! - NE VÁLTOZTASD! 4.0 NEMZETKÖZI LICENC FELTÉTELEINEK MEGFELELŐEN FELHASZNÁLHATÓ. 3 

 

 

Közismert közép Soshu Den kardkovácsok (északi és déli dinasztia ideje): 

 

Hiromitsu (広光)    Akihiro (秋広) 

 

Hiromitsu a Sano Muzeum katalógusából. (engedély megadva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original source: https://studyingjapaneseswords.com/2018/03/03/18nanbokuyoshino-cho-period-north-and-

south-dynasty-1333-1393/ 
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