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Mi a Kaiken? 

 

Nem minden hagyományos japán kard hosszú pengéjű. Néhányat kifejezetten rövid 

pengével terveztek, hogy önvédelemre, közelharcban is használhatóak legyenek. A 

Kaiken egy ilyen rövid pengéjű japán penge, amelyet ebben a blogbejegyzésben 

tárgyalunk. 

 

 

 

Mi az a Kaiken? 

 

A Kaiken egy hagyományos japán kard, amelynek a pengéje kicsi. A többi Tanto-stílusú 

kardhoz hasonlóan ezt is többféle pengehosszúsággal tervezték. A legtöbb hagyományos 

Kaiken azonban 20.32-25.4 centiméteres pengével rendelkezett, ami csak töredéke a 

hagyományos Katana vagy Wakizashi méretének. 
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A japán pengekovácsok a Kaiken-t is többféle stílusban készítették. A legelterjedtebb 

stílus egyenes, egyélű pengével készült (mint a képen látható). Ez az egyszerű kialakítás 

kiváló szilárdságot és sokoldalúságot tett lehetővé. De a hagyományos Kaiken-ek kétélű 

pengével is megtalálhatók. A Kaiken pengéjének két éle halálosabb fegyvert tett lehetővé, 

bár a karbantartásához szükséges idő és erőfeszítés is megnövekedett. Mivel egy helyett 

két éle volt és a kétélű Kaiken-ek élezése és karbantartása kétszer annyi munkát igényelt. 

 

 

 

 

 

A Kaiken és a szamurájok. 

 

A japán szamurájok a Kaiken-t leggyakrabban másodlagos fegyverként használták. A 

feudális Japánban a törvények tulajdonképpen megkövetelték, hogy a szamurájok két 

fegyvert viseljenek: egy hosszú kardot és egy kisebb kardot vagy tőrt. A szamurájok 

kedvelt hosszú kardja a Katana volt, míg sok szamuráj másodlagos fegyverként a Kaiken-

t hordta. 

A Wikipedia szerint nem csak a férfi szamurájok hordták és használták a Kaiken-t, hanem 

a női szamurájok is használták. Valójában a női szamurájoktól elvárták, hogy viseljék a 

Kaiken-t. Ezt a kis kardot általában a hagyományos öltözékük zsebében vagy ujjában 

hordták. 
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Tanto vs Kaiken: Mi a különbség? 

 

Egyesek azt feltételezik, hogy a Kaiken ugyanaz, mint a Tanto. Bár mindkettő a feudális 

Japánból származó kis pengéjű kard, van köztük néhány alapvető különbség. A Tanto-t 

például gyakran valamivel hosszabb, mint 30.48 centiméteres hosszúságú pengével is 

kovácsolhatták. Továbbá a Tanto-t széles körben használták a hagyományos japán 

harcművészetekben, míg a Kaiken-t szigorúan harci és önvédelmi célokra használták. 

A Kaiken ma is kulturálisan jelentős fegyver Japánban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fordítás az alábbi cikk felhasználásával készült: https://www.martialartswords.com/blogs/articles/sword-

spotlight-the-kaiken 
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