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Joko-To (上古刀） 

 

A Joko-To a Heian-korszak előtt készített kardokat jelenti. A Joko-To nem része a kard 
tanulmányoknak. A kard-tanulmányok a Heian-korszakból indulnak. A Joko-To a 
régészeti terület kategóriájába tartozik. 

Jomon (縄 文) időszak 9000 J. E. 

 

 

 

A Jomon-időszak 9000 J. E-re nyúlik vissza. Ez a paleolitikum és neolitikum ideje.  

A korszak jellemzője a kötél mintavolt (Jomon 縄文) az agyag fazekaikon.  

Találtunk egy kő kardokat, amelyek ebben az időben készültek. Egy darabból állnak, 

körülbelül 27–31 hüvelyk (70–80 cm) hosszúak. Ezek nem neolit típusú kaparók voltak, 

hanem ünnepi célokra készültek. 
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Yayoi (弥 生) periódusa 300 J. E. – 300 A. D. (megközelítőleg). 

 

 

 

 

Körülbelül 300 J. E. A Yayoi kultúra váltotta fel a Jomon kultúrát. A Yayoi kor jellemzői a 
cserép munkákáikon is megjelennek. Környezetbarátabb, simább, egyszerűbb 
kialakításúak, és a technikákat a Jomon kor után továbbfejlesztették. Yayoi kultúrának 
nevezték őket, mert az ebből az időből származó tárgyakat a Yayoi-Cho környékén 
találták (a hely neve) a Tokiói Egyetem közelében. Felfedezték továbbá bronz tárgyakat, 
például a bronz kardot (Doken 銅 剣), a bronz lándzsát (Do-Hoko 銅 矛), a bronz tükröket 

(Do-Kyo 銅鏡), és a bronz hangszereket (Do-Taku 銅 鐸). Ezeket Kínából és Koreából 
importálták, de a japánok a késő Yayoi időszakban kezdték el saját bronztermékeik 
gyártását. Bár a vas tárgyakat még alig fedezték fel, bizonyítékokkal rendelkezünk arról, 
hogy a vas tárgyak már akkor is léteztek.  
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Himiko 卑弥呼） 

 

A „Gishi Wajinden” (魏志 倭人 伝) kínai történelemkönyv szerint az ókorban körülbelül 

300-ban volt egy Yamataikoku (邪馬台国) nevű ország, amely mintegy 30 kisbirtokot 

irányított Japánban. Az ország feje Himiko (卑 弥 呼) egy nőalak volt, aki egy sámán 
papnő volt. Egy üzenetküldőt küldött a kínai dinasztia számára 239-ben és a Japán feje 
címet kapta (親 魏 倭王), egy bronz tükör és egy hosszú kard (5 láb hosszú) kíséretében. 
Ma még mindig nem tudjuk pontosan, hol található Yamataikoku. Ez a „Gishi Wajinden” (
魏志 倭人 伝) című kínai történelemkönyv elmagyarázza, hogyan lehet Yamataikoku-ba 
eljutni, de ha pontosan követjük a könyv útmutatásait, akkor az óceán közepén, Kyushu-
tól délre kötünk ki (九州). Még mindig nagy vita folyik arról, hogy hol is volt valójában 

Yamataikoku. 

 

Yamato (大 和) periódus 300 - 593 A.D. 
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A Yayoi-periódus végén Japán kis tartományokra oszlott. Ezeket a tartományokat a Go-
Zoku (豪族) nevű helyi klánok uralták. 

 

A.D. 400 körül a legerősebb Go-Zoku klánok egyesítették az országot, és Yamato-
Choteinek (大和朝廷) nevezték. Ez az első Japán császári udvarház, a jelenlegi Japán 
császári család eredete. Nagy hatalommal bírtak ahhoz, hogy hatalmas sírokat építsenek 
maguk számára, Kofun (古墳) néven. Az egyik híres Kofunban, az Ogonzuka Kofunban (

黄金 塚 古墳) Oszakában kardokat találtak egyéb tárgyak között. A kard markolata 
Japánban készült, míg a pengék Kínában készültek. A markolat felületén egy ház 
mintázatát ábrázolták. A többi tárgy, amellyel a kardokat együtt találták, olyan tárgyak 
voltak a Kofunban, mint: páncélok, tükör, vaseszközök, ékszerek. A Kofun-on kívül 
általános gyakorlat volt a Haniwa (agyagfigura) elhelyezése. Ezek a Haniwak mosolygó 
emberek, állatok, házak és katonák, karddal és néha egyszerű csőszerű Haniwat (埴輪) 
viselve. Úgy gondolják, hogy a Haniwakat tartófalakként helyezték el. A tükrök és kardok 
hátoldalán található írások alapján az 5-6. század körül az emberek Kanjit (japán 
karakterek) használtak.  

 

 

A Japán egyenes kard markolatjai, Kofun korszak 600 körül.  

A Wikipedia Commonsból, az ingyenes médiagyűjteményből. Attribution-Sharealike 3.0 Unported.  
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Asuka (飛鳥) 593–710. 

 

 

 

 

 

A Yamato-korszak végén, hosszú hatalmi küzdelem után, Shotoku Taishi (聖徳太子) 593-
ban (az Asuka-korszak kezdete) kormányzóvá vált. Shotoku Taishi létrehozta a politikai 
rendszert és felállította az első Japán alkotmányt (憲法 17 条). Védte és ösztönözte a 

buddhizmust, és felépítette a Horyuji templomot (法 隆 寺) Naraban. Az arca sokáig a 10 

000 jen-es papírpénzen volt látható. Az Asuka ideje alatt a Kanto Tachit (環 頭 太 刀) 

láthatjuk. A markolat alakja gyűrű alakú volt. A Kan (環) jelentése gyűrű, To (頭) pedig 
fejet jelent. A gyűrű alakú markolaton néhány felirat található, például a császár neve, a 
helyszín és számok. A szám azt jelzi, hogy hány évet töltött a császár a trónon. Ezek mind 
egyenes kardok voltak.  

 

 



BALOGH TIBOR 

EZ A MŰ A CREATIVE COMMONS. NEVEZD MEG! - NE ADD EL! - NE VÁLTOZTASD! 4.0 NEMZETKÖZI LICENC FELTÉTELEINEK MEGFELELŐEN FELHASZNÁLHATÓ. 6 

 

Nara (奈良) 710–794. 

 

 

710-ben a fővárost Naraba költöztették, Heijo-kyo (平城 京) néven. A Joko-To alakja 
egyenes volt, és általában 25 hüvelyk (60–70 cm) hosszú. A derékövről felfüggesztették 
fel őket. Néhány kard Kínából származott, mások Japánban készültek. Sok kardot találtak 
Kofun-ban és Shoso-Inban (正 倉 院) a Nara-időszakban. A Shoso-In egy raktárépület, ahol 

a Shomu császár (聖 武天皇) tulajdonait tárolták. Ezen elemek között 55 kardot találtak. 
Ezeket a kardokat Warabite-Tachinak hívták. A Warabi (páfrány) egy ehető páfrány 
neve, amely Japánban nő. Ezeket a kardokat Warabite-Tachinak hívták, mert a markolat 
alakja a Warabihoz hasonlít, amely a szára tetején felkunkorodik. 

 

 

The photo is from Creative common from word online pictures. 

 

Original source: https://studyingjapaneseswords.com/2017/07/21/__trashed-2/ 
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