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Shohei Fujiyasu 

 

 
 

Shohei Fujiyasu kardkovács 1946-ban született Date megyében, Fukusima prefektúrában. 
1966-ban bemutatták neki a néhai Miyairi Yukihei élő nemzeti kincset, aki a Nagano 
prefektúra Sakaki-machi városában élő kardkovács volt. 
1975-ben megalapította saját kardkovácsműhelyét Tatekoyama-ban, Fukushima 
prefektúrában. Háromszor kapta meg a Japan Art Sword Preservation Association 
Kiválósági Díját, hatszor a Bátorító Díjat, és hétszer az Erőfeszítés Díjat. 1990-ben 
elnyerte a The Society for Preservation of Japanese Art Swords', NBTHK Társaság elnöki 
díját. 2002-ben elnyerte a The Society for Preservation of Japanese Art Swords', NBTHK 
Társaság Kanzan-díját. 
 

 
 
 

1984 őszén jelentős szerepet játszott az Ise-szentély 61. ünnepélyes átköltöztetésében 
az Ise-szentély új helyére, és jelentős szerepet játszott a Fukusima prefektúra 
Minamisoma-ban található Gotoh-szentély újjáépítésének támogatásában is, amely a 
közelmúltbeli földrengés során súlyosan megrongálódott. 
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                            Ise-szentély                                                                             Gotoh-szentély 
 
  
A Heian és Kamakura-korszak ősi kardjainak újraalkotása iránti erős vágya miatt sok 
éven át tanult és képezte magát, és gazdag ismeretekkel és betekintéssel rendelkezik a 
nemzeti kincsekről, fontos kulturális javakról és hasonló kardokról, valamint a 
vashomokról és a vaskultúráról egész Japánban. 
Mestere, Yukihei halála után annak fiát, Miyairi Kozaemon Yukihei-t (Miyairi Megumi) 
vette gondjaiba, hogy kardkováccsá képezze. 
 

 
 

MIYAIRI KOZAEMON YUKIHIRA 

 
Az utóbbi években a Nara-korszak kardjait kutatja és restaurálja, például a Nara Shosoin 
gyűjteményben található kardokat, és nem túlzás azt állítani, hogy a fent említett, a Gotoh 
szentélynek szentelt pengéjével az istenek birodalmába lépett. 
  
 
Személyisége és képességei olyanok, hogy élő nemzeti kincsként kellene elismerni, de ő 
nem hajlandó a nyilvánosság elé lépni, és továbbra is csendben dolgozik a kardkutatáson 
a Fukusima prefektúrában található Tatekoyama-ban.  
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A fordítás az alábbi cikk alapján készült Google fordítóval, amit a saját részemre fordítottam le japán 
nyelvről, mivel nem találtam angol nyelven fellelhető információkat az úriemberről. Hatalmas 
hiányosságokkal és talán félrefordításokkal lehet tele a fordítás. Gondoltam megosztom itt, hátha valaki 
mást is érdekel akár ilyen formában is.  
 
 
 
https://nihontou.jp/choice03/toukenkobugu/tachi/056/00.html 
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