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Japán leghosszabb kardját találták meg 

 egy 4. századi sírhalomban. 

 

 

  

Japán leghosszabb kardját és egy nagyméretű bronztükröt, amely szintén példa nélküli a 

japán régészeti feljegyzésekben, a Nara-i Tomio Maruyama sírhalomban tárták fel. A 

sírhalom (úgynevezett kofun) és a leletek a 4. század második feléből származnak. 

A kard 2,37 méter hosszú és 6 cm széles, több mint kétszer olyan hosszú, mint a korábbi 

rekordtartó, amelyet egy 5. század végi Hirosima-i sírhalomban találtak. Ez a valaha 

Kelet-Ázsiában talált leghosszabb vaskard. A kard kígyó alakú. Japánban eddig 

mindössze 85 kígyókardot tártak fel, és ez a legrégebbi közülük. Hat helyen kalapálták és 

hajlították meg, hogy jellegzetes hullámos hatást keltsen. A hüvelyen és a markolaton 

szerves maradványok nyomait találták meg. Rendkívüli méretei és alakja a Kofun-

korszak (kb. i. sz. 250-538) fejlett vasmegmunkálási technikáiról tanúskodnak. 
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A bronztükör pajzs alakú, olyan forma, amelyet még soha nem láttunk Kofun-ban, és ez 

is jóval túlméretezett. Hossza 64 cm, szélessége 31 cm, így ez a korszak legnagyobb tükre, 

amelyet valaha felfedeztek. A díszítése is egyedülálló. A tükör hátoldalán stilizált 

sárkányok és geometriai minták vannak gravírozva. A középen található kerek, 

pajzsfőnek látszó kiemelkedést "chu"-nak nevezik, és valójában egy fogantyú. A tükör 

tükröződő felülete még mindig sima és csiszolt. 

 

 

 

A Tomio Maruyama Kofun a legnagyobb kör alakú sírhalom Japánban. Átmérője 109 

méter. A helyszínt a Meiji-korszakban (1868-1912) kifosztották, és elvesztette a tetejét, 

valamint a benne lévő leletek egy részét. Az önkormányzati régészek 2018 óta 

tanulmányozzák a halmot, először légi lézerszkenneléssel térképezték fel, majd ásatási 

felmérések követték, amelyek tisztázták a halom szerkezetét és méreteit. 
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A tavaly őszi volt az ötödik ásatási szezon, amely a Tsukuridashi területére, a halom 

északkeleti oldalán található négyszögletes kiemelkedésére összpontosított. A régészek 

egy sírgödröt találtak, amelyet a sírhalom befejezése előtt egy kavicsrétegbe ástak. A 

sírgödörben egy öt méter hosszú, koyamaki (ernyőfenyő) fából készült, kettéhasított 

koporsó volt. A koporsót agyaggal fedték be. 

 

 

 

A tükröt átlósan helyezték az agyagburkolathoz, a fényvisszaverő felületével kifelé. A 

kardot az agyagtakaróval párhuzamosan, laposan temették be. 

A tükröt és a pajzsot a halottak gonosz szellemektől való védelmének eszközeként tartják 

számon. A kardot feltehetően megnagyobbították, hogy növeljék az erejét, és kevés a 

valószínűsége annak, hogy harci eszközként használták - nyilatkozták [a városi 

régészek]. 

A Tomio Maruyama sírhalom, amely 109 méteres átmérőjével a legnagyobb Japánban, és 

a 4. század végéről származik, a feltételezések szerint egy, az akkori Yamato-i 

uralkodókat támogató, nagy hatalmú egyéné lehetett. 

Naohiro Toyoshima, a Nara Egyetem régészprofesszora szerint a sírkamra, ahol a 

felfedezések történtek, feltehetően az adott személyhez közel álló hozzátartozóhoz 

tartozott. Azt is elmondta, hogy a rituális kard és a pajzs alakú tükör arra utalhat, hogy 

az illető személy katonai és rituális ügyekkel foglalkozott. 
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A fordítás az alábbi cikk felhasználásával történt: https://www.thehistoryblog.com/archives/66283 

https://www.thehistoryblog.com/archives/66283

