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Út a Sengoku Jidaihoz
A Sengoku Jidai fogalma és annak kezdete
a mai történészek számára kérdéses, hiszen az elnevezés eredetét egy azonos nevű kínai korszakból kapta, mely a Kr. e. V-III. századból származik.
Más névvel is bír ez az éra Japánban, Azuchi-Momoyama-korszaknak is nevezik. Visszatérve kezdőidőpontjának tárgyalására, három évszám is
esélyes a Sengoku Jidai kezdetére: 1. 1467 - az
Onin-háború, 2. 1568 - Oda Nobunaga kyotói bevonulása, 3. - 1573 az utolsó Ashikaga-sógun elűzése. Ezek közül jelenleg, mérvadó történészek
által elfogadott évszám az 1467-es év.
Mit is tudunk erről a korszakról? Nincs erős
központi hatalom sem a sógun, sem a császár kezében. Független tartományok vezetői, daimyók
irányítják az országot. Egyes kutatók a feudá-

lis anarchia korszakaként határozzák meg ezt az
időszakot, továbbá japánul Gekokujónak nevezik,
melynek körülbelüli jelentése: „az alsók legyőzik a
felsőket”.
Honnan is indult tehát ez az egész konfliktus? 1467-ben a Hosokawa- és a Yamana-klán
kezdte meg az úgynevezett Onin-háborút, mely
tulajdonképpen egy Kiotón belüli konfliktus,
konkrétan Kamigyo és Shimogyo kerületeket érintette. Ennek eredményeképpen elpusztult Kiotó
jelentős része, további következménye pedig az,
hogy a sógunátus kezéből fokozatosan a vidéki
(kokujin) daimyók kezébe került a hatalom. 1477
után minden daimyo a saját birtokait kezdte védeni vazallusai segítségével. A császár hatalma viszont már a fővárosban sem volt jelentős.
Talán ennek következtében a Muromachi-korszak végén megbukott az úgynevezett

Az Onin-háború ábrázolása
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kenmon-rendszer, mely nem volt képes követni
a kora újkor elején bekövetkező gazdasági-társadalmi változásokat. Megkezdődött a kokujin („vidékiek”) elemek hatalmának növekedése, mely
hatékonyabb hatalomgyakorlást tett lehetővé. Az
új uralkodó osztály alulról építkezett, újfajta politikai szerveződés született, mely helyi szinten jelent meg először, majd ez épült tovább regionális
és országos szinten is. Az új hatalmasságokat sengoku daimyóknak nevezzük, akik megszerezték a
kokujinok és „alattvalóik” feletti ellenőrzést. A daimyók többsége ekkor már Kiotóban élt, birtokaikat vazallusaik irányították (fontos megjegyezni,
hogy a Sengoku Jidai idején már ők sem költöztek
Kiotóba!). Csatlósaikat bízták meg a saját birtokaik védelmével, hogy a daimyók érdeke ne sérüljön.
Egyre inkább a regionális küzdelmek domináltak,
ugyanis nem volt erős központi hatalom. A megszerzett területek egy részét saját közigazgatásukba vették, a többit csatlósaikra bízták.
Újjászervezték az adórendszert, így a jövedelmek egyre biztosabbá váltak. A fő gazdasági
érték továbbra is elsősorban a föld volt, ami jelen
esetben a minél nagyobb rizstermesztésre alkalmas területet jelentette. Ezen kívül biztos bevétel
lett a kereskedelem haszna. Elkezdték a kereskedők megadóztatását, de egyben kiváltságokat is
adtak nekik. Növelték a gazdasági termelésben
résztvevő földek mennyiségét (szűzföldek feltörése). Fontossá vált a helyi specialitások kiemelése és „termelése”, ezekből adódóan a daimyók bevételei drasztikusan nőttek. A falvak lakói sokszor

Japán a Sengoku Jidai idején
ellenállásba burkolóztak, akár felkelések, akár
„passzív ellenállás” formájában. Okait sokszor vallási szekták tanításaiban láthatjuk. (Mondhatni a
különböző szekták is buzdították a falusiakat az
ellenállásra.) Még egy dolgot kell kiemelnünk a
kor gazdasági helyzetében: egyre inkább fontossá
vált a Kínával és Koreával való külkereskedelem.
(Bár itt óvatosan megjegyezzük, hogy ezekkel az
államokkal a korábbiakban és a későbbiekben is
elég ambivalens Japán kapcsolata, értem ezalatt
azt, hogy hol meghódítandó területként, hol kereskedelmi partnerként tekintettek ezekre az országokra.)

Tartalomjegyzék

△

Távol-kelet

087

időgép
A gyakori konfliktusok miatt a hadseregek
létszáma növekedett. Például 1491-ben még akár
háromszáz (!) fővel is el lehetett foglalni egy várat, 1590 körül már 50000 fő is kevés volt. Megváltozott a hadseregek összetétele és taktikája is.
Védekezőbb jellegű harcmodor vált uralkodóvá,
erődítményeket emeltek. A hadseregek felépítése is változott: alacsony származású, de nagy
létszámú sorozott haderő jelent meg a harctereken. (Fegyverzetbeli változások: nehézpáncél ->
könnyű páncél, kard/íj -> lándzsa, csatabárd.) A
lándzsás egységek váltak a legfontosabb egységekké (jelentős fegyver a japán alabárd, a naginata is). Az 1560-as évektől megjelentek a kanócos
puskák is. Kiemelt fontossággal bírt az utánpótlás
biztosítása és a katonák ellátása.
[Az 1570-es évek legfőbb daimyói: Hojo-klán (Sagami-tartományban), Tokugawa Ieyasu
(Tokai-vidék), Oda Nobunaga (Owari-tartomány),
Mori Terumoto (Nyugat-Honshu), Otomo Sorin
(Észak-Kyushu), Takeda Shingen (Kai-tartomány),

Szamuráj fegyverzet
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Uesugi Kenshin (Echigo-tartomány), Chosokabe
Motochika (Shikoku-sziget), Shimazu Yoshihisa
(Dél-Kyushu).]

Az egyesítő háború:
Oda Nobunaga
Owari tartománybeli kokujin fia volt, aki
1560-tól lett a család vezetője. Gifuban építtetett várat, egy főút mellé. 1568-ban ő volt az, aki
hivatalába helyezte Ashikaga Yoshiaki sógunt.
1582-re vált Közép-Japán urává, Himejitől Kaiig.
Jelmondata: Tenka fubu („Erővel kormányozd a
birodalmat”).
1570-ben konfliktusba keveredett az általa
hivatalába helyezett sógunnal, melynek eredményeképpen egy ötpontos nyilatkozatot adott ki.
Ennek legfőbb pontja egy kijelentés volt: ő Japán
ura, ezért nincs szüksége a sógun hozzájárulására.
1572-től haláláig folyamatosan harcot vívott szinte az egész ország ellen. Macchiavellista elveket
alkalmazott, mindent elkövetett befolyása növelésére. A császártól is kapott tanácsokat, de csak
a számára haszonnal kecsegtetőket fogadta meg.
1571-re magára haragította az Enryakuji templom
szerzeteseit, e küzdelem következtében elpusztult a templom. 1573-ban megszüntette a sógunátust, Ashikaga Yoshiakit elűzte Kiotóból. 1575ben a nagasinói csatában ő volt az első hadvezér,
aki tűzfegyvereket vetett be. 1577-78-ban flot-

tát építtetett, melynek következtében sikeresen
harcolt Mori és a Honganji ellen. A többi daimyót
gyengítette kisebb erődeinek leromboltatásával.
A meghódított területeknek csak az adatait ellenőrizte, mivel tudta, mire számíthat tőlük, pontosan tudta gazdasági helyzetüket. Megszüntette a
vámszedő állomásokat, a kereskedőket a birtokaira költöztette (Gifu, Azuchi). 1581-ben, a Honganji
eleste után Oda Nobunaga lett Közép-Japán ura.
Majd Kiotóban győzelmi felvonulást szervezett.
Ezután elfoglalta Kai tartományt, és Shikoku lett
új célja. Négy fő hadvezére volt: Tokugawa Ieyasu (Suruga, Kai és Shinano tartomány), Shibata
Katsuie (Echizu tartomány), Toyotomi Hideyoshi
(Honshúban legyőzte Mori Terumotót) és Akechi
Mitsuhide (célja: Tajimából kiindulva a Seto-beltenger). Akechi azonban megtagadta a parancsot,

helyette elfogta és megölte a shimogyói templomban Oda Nobunagát.
Toyotomi Hideyoshi
Alacsony sorból származott, gyalogos volt
Oda Nobunaga seregében, de 1582-re tábornok
lett. Oda halála után fegyverszünetet kötött Mori
Terumotóval (Kyotóban legyőzte Akechi Mitsuhidét). 1583-ban legyőzte Shibata Katsuiét, aki
ezután elfogadta Toyotomit új vezetőként. Két
vallási csoport is csatlakozott hozzá. Megszerezte
harc nélkül Kii tartományt. 1585-ben lerombolta
az ellene forduló csoportok templomait, így övé
lett Oda Nobunaga egykori területe. Szövetséget
kötött Morival, közös céljuk lett Shikoku meghódítása.

A nagasinói csata
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Toyotomi Hideyoshi

Koreai teknőshajók a japán invázió alatt

Dél-Kyushuban is kiújultak a harcok, ahol ellenfele Shimazu Yoshihisa volt, akit 1587-re győzött le,
majd Shimazu visszavonult Kagoshimára. Eközben
megjelentek a portugál jezsuiták a déli főszigeten, de 1587-re még nem jelentős a kereszténység jelenléte Japánban. Később azonban körülbelül 200000-en keresztelkedtek meg. A japán
keresztények „székhelye” Nagasaki kikötője volt.
Toyotomi elrendelte a misszionáriusok kitiltását,
de a kereskedők maradhattak.
Új problémák jelentek meg, további tartományok akartak elszakadni. 1588-ban Odawarában tört ki konfliktus, mely 1590-re oldódott meg.
Osuban Date Masamune ellen lépett fel, akit diplomáciai és katonai segítségnyújtással szerelt le.
1591-ben Toyotomi uralma egységessé vált, alkalmazta az oszd meg és uralkodj elvét. A daimyók
ilyen kezelésével rövid ideig béke honolt Japánban. Ezalatt újra elrendelte a földek felmérését.
1592-ben megindította Korea invázióját, amelyet

a vízen teknőshajóharcok is jellemeztek, ezeket
használva a koreaiak sikeresen védekeztek. Emiatt 1593-ban kénytelenek voltak visszavonulni,
fegyverszünetet kötni, majd sikertelen béketárgyalások következtek. 1596-ban újrakezdődtek a
keresztényüldözések, melyek alatt kezdésképpen
26 főt végeztek ki. Eközben Toyotomi megpróbálta biztosítani fiának utódlását, de ez nem volt
egyszerű feladat. Hosszas viták után végül alig
kétéves fiát jelölték ki örökösének (Hideyorit).
Ennek előkészítésére fia mellé létrehozta az „öt
öreg tanácsát”, akik azonban halála után nem maradtak hozzá hűségesek. 1600-ban a sekigaharai
csata után Tokugawa Ieyasu lett Japán új ura.
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Tokugawa Ieyasu
Tehetséges politikus óriási szerencsével.
Két fontos tettel változtatta meg a japán történelmet: 1. fenntartotta a rendet, folytatta Toyotomi

Hideyoshi közigazgatási és politikai rendszerének
kiépítését, 2. új székhelyet hozott létre: Edót (a
mai Tokiót).
Belpolitikája: a sekigaharai csata után
megszerezte Japán középső részét. Hódoltatta
a daimyókat, felmérette a földeket, támogatta
a kereskedelmet és a bányászatot. Toyotomi fiát
Osakába helyezte daimyóként (1615-re szembefordult Ieyasuval, ezért kénytelen volt fegyverrel
fellépni ellene). 1607-re döntött állandó központ
kijelölése mellett, mely Kioto és Edo között félúton jött létre, Sunpu néven. Halála után fia, Hidetada követi a sóguni székben, aki már Edóban
telepedett le. A daimyók állandó lakhelyeket építtettek a sógun új lakhelyén. Az 1620-as évekre
Edo és a bakufu vált Japán új politikai központjává. Hidetada leromboltatta a fusimi várat, így Kiotóban a Nijojo lett a sógunátus jelképe. Bevezették a daimyók kötelező látogatásának rendszerét.
Minden második évben Edóban töltötték idejüket, 3-4 látogatást kellett tenniük a sógunnál. Családjaik így túszokká váltak. A látogatási rendszer
arra volt jó, hogy a daimyók állandó ellenőrzés alá
kerüljenek. A túszok pedig óriási mértékben növelték Edo lakosságának számát. (Egymillióra nőtt
egy évszázad alatt!)
Külpolitikája: megpróbálták rendezni Japán és Korea viszonyát, melyet Tsushima daimyója segített tető alá hozni. 1609-ben még hódításra
is futotta erejéből, pontosabban a Shimazu-klán
elfoglalta a Ryukyu-szigeteket (Okinawát). Az európaiakkal viszont ambivalens kapcsolatot ápolt.

Tokugawa Ieyasu

Edo, az új főváros

Sunpu felújított várkastélya
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A hittérítőket nem engedte be Japánba, de a kereskedőket igen! A misszionáriusokat elűzték, a
templomokat lerombolták, kb. 4-5000-en váltak
mártírrá a XVII. század első harmadában (l. Endo
Shusaku Némaság c. regényét). Az európaiak közül a portugálok, a spanyolok és az angolok gyorsan elhagyták az országot, egyedül a hollandok
maradtak Japánban, Dejima mesterséges szigetén.
Összegzés: nehéz röviden összefoglalni Japán e kora újkori szakaszát, de semmiképpen sem
állíthatjuk, hogy az ország hanyatló tendenciát
mutatott volna, inkább gazdasági és társadalmi
változást okozó folyamatok határozták meg az
állam működését, melyet szervesen befolyásolt
a Sengoku Jidai. E körülbelül százéves időszak
az Onin-háborútól kezdve egészen a XVII. század
elejéig átalakította Japánt, melyet végül a három
említett hadvezér (Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi és Tokugawa Ieyasu) egyesített, és megkezdődött az az Edo-korszak, melynek során egy
békés, izolált külpolitikát folytató éra következett.

yonkoma (négypaneles manga), melynek főszereplője egy kunoichi, Chidori, akinek az az álma,
hogy Oda Nobunagát segítse a háborúban. A Nobunaga Concerto főszereplője egy Saburou nevű
diák, aki időutazással kerül a Sengoku Jidai idejébe, pedig nagyon utálja a történelmet („Minek
történelmet tanulni?”), de amikor visszajut a XVI.
századba, neki kell az új Oda Nobunagává válnia.
Ezeken kívül megemlíteném még a Sengoku Otomét (ecchi-hárem anime), a Tono to Asshot és az
Oda Nobuna no Yabout (a korszak tábornokait nőként ábrázolták).
A következő kategóriában a romantikus
történetek szerepelnek; elsőként az igencsak
hosszú című Ikemen Sengoku: Toki wa Kakeru ga
Koi wa Hajimaranai, melynek egy diák, Sasuke a
főszereplője, aki egy napon visszakerül tárgyalt
korszakunkba, de ott semmi sem olyan, mint ahogyan a történelemkönyvekben tanulta.
A shounen gyöngyszemei közé tartozik például a Jigen Sengokushi: Kuro no Shishi – Jinnai

Hen (angolul Black Lion címen futott 1992-ben),
mely 1580-ban játszódik, amikor Oda Nobunaga
vasmarokkal uralja Japánt, főszereplője Shishimaru, egy Iga-nemzetségből származó nindzsa,
aki egy Gennai Doma nevű legyőzhetetlen harcos
ellen folytat bosszúhadjáratot. Ezenkívül mindenképpen szeretném kiemelni a Tokugawa Ieyasu
életét feldolgozó, 1975-ös Shounen Tokugawa
Ieyasu című animét.
Természetfeletti elemeket tartalmaz a Sengoku Chouchou Giga, amely sumi-e (hagyományos
japán tintafestés) motívumokat használó mű, ahol
a Sengoku éra tábornokait állatokként ábrázolták. A Sengoku Kitan Youtouden főhőse egy fiatal
nindzsa, akinek meg kell szereznie három mitikus
fegyvert, hogy legyőzhesse Oda Nobunagát.
A seinen kategóriában szerepel többek között a Gifuu Doudou!! Kanetsugu to Keiji, melyben
a címszereplő, Naoe Kanetsugu életreszóló barátságot köt Maeda Keijivel, majd együtt végighar-

colják a Sengoku Jidait. A Hyouge Mono egy 2005től 2017-ig futó seinen manga alapján készült,
melyet 2010-ben Tezuka Osamu-díjjal is kitüntettek. Főhőse Furuta Sasuke, aki Oda Nobunaga vazallusa és teaszertartás-mániás.
Az animés lista végére személyes kedvencemet hagytam: a Sengoku Basarát, mely ugyan
a CAPCOM konzolos játéka alapján készült, mégis nagyjából igyekezett hitelesen ábrázolni a szövetségi rendszereket. Viszonylag jól végigköveti a
Sengoku Jidai eseményeit, de a főszereplők valamilyen különleges erővel vagy különcséggel rendelkeznek.
Összegezve elmondható, hogy animék terén
is elég sokrétűen ábrázolták Japán történelmének
legizgalmasabb korszakát. Akinek esetleg ez a
hosszú, írott anyag nem lett volna elég: a 2019-es
nyári Mondoconon elő is adtam ezt a témát, ami
youtube-on visszanézhető.

Animék a Sengoku Jidairól
A történelmi tények után pedig lássuk a
teljesség igénye nélkül, milyen animékben jelent
meg ez a korszak, igyekeztem minden típusra
egy-egy példát hozni, melyek közül kezdjük talán
a vígjátékokkal. A Nobunaga no Shinobi alapja egy
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