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Japán kardkovács mester Kunimasa. 

 

 

 

Üdítően hűvös októberi délután volt, amikor a Miyazaki partvidéke mentén Ichiro 

Matsuba Kunimasa kardkovács otthona és műhelye felé tartottunk. Tele voltam 

várakozással - izgatottan vártam, hogy találkozhassak a kardkészítővel, és 

megcsodálhassam a díjnyertes katana kardokat, amelyekkel kiérdemelte a "mester" 

címet. Kunimasa, más néven a „Hyuga város béli Kunimasa kardkovács” egyike azon 

keveseknek, akiket a Japán Művészi Kardok Megőrzéséért Társaság a Mukansa 

egyedülálló megtiszteltetésben részesített. Általában a társaság "mestermű" kiállításaira 

benyújtott kardoknak zsűrizett értékelésen kell átesniük, mielőtt elnyernék az egyik 

ilyen áhított helyet. Kunimasa kivételes kézműves munkássága miatt azonban kardjai 

automatikusan helyet kapnak a kiállításokon. 
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Amikor útitársammal megérkeztünk a 

kovácsműhelybe, maga a kardmester fogadott 

minket, aki fehér munkásnadrágot, hozzá illő 

felsőt és sötét tabi zoknit (a nagylábujjat a 

többi lábujjtól elválasztó zokni) viselt. 

Kunimasa arcát a COVID-19 elleni védelemként 

mintás szövetmaszk fedte, bár a szemében 

ettől még ott látszottak a mosoly csillogó 

szikrái. Egy szívélyes "Helló!"-val azonnal 

megnyugtatott minket. Követtük őt a házába, 

és hamarosan megtudtuk, hogy pontosan mitől 

válnak művei valóban "mesterművekké". 

 

 

 

 

A Kunimasa kardkovács kiváló katana tervei. 

 

Műhelyében Kunimasa olyan kardokat készít, amelyek ősi szamuráj gyökereik révén új 

életet és jelentést kapnak. Miután az 1868-as Meiji-restauráció eltörölte Japán feudális 

rendszerének szinte minden formáját, a kardkovácsok a konyhakések és más 

szerszámok készítésével egészítették ki tudásukat. Figyelemre méltó módon a 

kardkészítés művészete túlélte ezt a reformkorszakot, és néhány kézműves, köztük 

Kunimasa, szenvedélyesen folytatja a hagyományos mesterséget. 

 

Vendéglátónk egy kis tatamiszobába vezetett minket, ahol egy kis asztal, egy 

könyvespolc és a legérdekesebb egy kard hosszúságú fémszekrény állt a túlsó fal mellett. 

Kunimasa egy csésze kávét hozott be, amikor helyet foglaltunk. Még a három bögre közül 

a legnagyobb is kicsinek tűnt az ő nagy, kardforgató kezében. "Egy német barátom 

készítette nekem ezt a csészét" - mondta Kunimasa szinte tökéletes angolsággal - "és 

körülbelül ilyen magas!". Jóval a feje fölé tartotta a kezét. Kunimasa letette a csészét, majd 

a fémszekrényhez fordult, és kinyitotta, hogy felfedje a pazar szövetbe gondosan 

bebugyolált kardgyűjteményét. 
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Ahogy kihúzta az egyik kardot a tokjából, kezdtem megérteni, miért hívják "mesternek". 

A penge megcsillant a fényben, és én visszatartottam a lélegzetemet a puszta szépsége 

előtt. 

 

 

Kunimasa kardkovács megmutatja egyik kézzel készített katana kardját. 

 

 

A hagyományos katana kardoktól a mai Kunimasa kardokig. 

 

Kunimasa kardkovács pályafutásának kezdete óta arra törekszik, hogy eredeti és modern 

műveket hozzon létre - nem csupán történelmi újra alkotásokat. Ilyen például az, 

ahogyan a hamon - egyetlen, finom hullámos vonal, amely általában a kard vágóélén fut 

végig - kétszeresen jelenik meg Kunimasa egyedi "dupla hamon" pengéin. 

A kardkovács úgy hozza létre a hamon-mintát, hogy a kard végső edzése előtt hullámokat 

vagy hegyeket idéző mintázatot visz fel (agyaggal) a pengére - ez a folyamat évek 

tapasztalatát és türelmét igényli. Az agyag lehetővé teszi az acél gyorsabb lehűlését, és 

így eléri a penge híres vágóéléhez szükséges keménységet.  
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Amint a magas széntartalmú acél kihűl, a hamon vagy temperálási vonal (az agyagnak 

köszönhető eltérő hőkezelés eredménye) láthatóvá válik, miután a csiszoló tapasztalt 

érintése kiemelte a határozott vonalakat. Kunimasa szokatlan, kettős mintázatú hamon-

ja a kard rugalmas gerincén és a keményebb vágóélén is végigvonul, ami a magasan 

képzett precizitás és művészi munka bizonyítéka. 

 

 

Kunimasa: Contemporary Japanese Swords (Kortárs japán kardok) című könyvében szerepel egy 
fénykép az egyik kardjáról, amelyen az egyedülálló dupla hamon mintázat látható. 

 

 

Mezőgazdasági szakról kardkészítővé válás. 

 

Miközben a tatami szőnyegeken ültünk és kávét szürcsöltünk, Kunimasa megosztotta 

velünk inspirációit. Gyermekként Kunimasa kendo-t, iaido-t és karate-t gyakorolt. Még 

ma is nagy részét képezik a harcművészetek az életének, és kenjutsu és aikido tanárként 

is tevékenykedik. Húszéves korában Kunimasa beiratkozott egy mezőgazdasági 

tanulmányi programba, hogy megtanulja a kaliforniai rózsatermesztés művészetét (ez 

magyarázza Kunimasa kiváló angolságát).  
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Kunimasa végül azzal a tervvel tért vissza 

Japánba, hogy továbbfejleszti a 

harcművészeti képzését, és megrendelt 

egy kardot a kendo edzéséhez. Nem is 

sejtette, hogy ez vezet majd a 

találkozásához leendő 

kardkovácsmesterével, Kobayashi-val.  

Már az első találkozásuk alkalmával 

Kobayashi hirtelen megkérte Kunimasát, 

hogy legyen a tanítványa. Ez teljesen 

váratlanul érte a fiatal mezőgazdasági 

tanulót. 

"Nem tudom, miért kérdezte, de azt 

hittem, hogy csak viccel!" - töprengett 

Kunimasa.  

"Először visszautasítottam az ajánlatát, 

de ő ragaszkodott hozzá, így 

meggondoltam magam. Azt mondta 

nekem: „Ez könnyű!'" Kunimasa 

felnevetett. "Hazudott." 

 

 

Hét évnyi Okayama-i tanulás és további tanulmányok után Kunimasa az 1990-es évek 

végén nyitotta meg első üzletét. Az első kardok, amelyeket elkészített, a Nanbokucho-

korszak (1336-1392) kedvenc stílusában készültek. Ebben az időszakban fejlesztették ki 

az odachi-t vagy "hosszú kardot" a lovasság számára, amelynek extra hosszúságra volt 

szüksége a lovakkal való használatukhoz. E stílusú pengékkel nyerte el a Japán Művészi 

Kardok Megőrzéséért Társaság első díját a sok közül. 

 

A Japán kardkészítők ősi technikákban gyökerező közös erőfeszítései. 

 

Miután gondosan visszatekerte a katana-t a szövetzsákjába, Kunimasa elővett egy másik 

kardot, ezúttal egy rövidebbet. Fontos megjegyezni, hogy egy kész katana kard nem 

egyetlen kovácsmester önálló munkája. A pengekovács Kunimasa mellett akár nyolc 

különböző mesterember is dolgozik egy-egy kard elkészítésén, köztük egy hanaki 

(aranyműves), egy csiszoló és egy saya hüvelykészítő.  
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Az intarzia, a gravírozás és a zománcozás csak néhány a többi eljárás közül, amelyeken 

egy kard áteshet a befejezésig vezető úton. Ez a munkaigényes együttműködés akár 

három hónapig is eltarthat, amíg egy kard elkészül. 

 

 

 

Még Kunimasa is gyönyörködik a mesteremberek mesterfogásaiban. "Ez a lakk tökéletes 

- mondja, miközben egy finoman elkészített hüvelyt tart a fény felé. Bámulom a fekete 

lakkozást az apró, arany díszítésekkel és finom részletekkel a kard markolatán, és 

elképzelem minden egyes mesterember odaadását, hogy egy ilyen kiválóan kidolgozott 

darabot hozzanak létre. 
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A bambusz karddal való átvágásának művészete. 

 

Kunimasa visszavitt minket a ház elé egy újabb meglepetésre: egy magánbemutatóra, 

ahol a kardvívás szakértőjeként is bemutatkozott. A telek közepén, művészien időzített 

vágásaival pillanatok alatt ledöntött egy bambuszoszlopot. Mozdulatlanul álltunk, 

megdöbbenve a kard aktívan éles pengéjétől és Kunimasa gyors és pontos mozdulataitól. 

Könnyednek tűntette fel a dolgot. 

 

 

 

A mester türelmes utasításait követve útitársam kipróbálta magát a bambusz „kibelezés” 

művészetében. Kecsesen csinálta. Ezután én következtem. 

 

,  
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A kardot kezemben tartva észrevettem, hogy a házban látott példányokhoz képest 

kevesebb díszítőelem van a karcsú, csiszolt pengén és a szerény markolaton. 

Kiegyensúlyozottan álltam, éreztem a szamurájkard súlyát a felemelt karomban. Aztán 

az előttem lévő bambuszoszlopra összpontosítottam a figyelmemet. A szamurájfilmek 

kardforgatóinak jelenetei töltötték meg a fejemet, amint elegánsan vágják át a 

faoszlopokat. Ahogy hagytam, hogy a gravitáció lefelé vigye a karjaimat, elképzeltem azt 

a kielégítő érzést, ahogy a borotvaéles pengém egyetlen csapással átvágja a 

bambuszkarót. Azonban teljes rémületemre (és a bámészkodók kollektív zihálására) 

teljesen célt tévesztettem, a penge hegyét egy rezonáló "ping!" hanggal a kavicsba 

vágtam. Sok mindent vártam a kardműves mesterrel való találkozásomtól, de ez nem 

tartozott közéjük. 

Kétlem, hogy egy igazi szamuráj ennyire elnéző lett volna a baklövésemmel szemben. 

Szerencsére Kunimasa-nak volt humorérzéke. "Ahhh-ah, yatchatta (elszúrtad) - mondta 

játékosan, miközben kezébe vette a kardot. Megalázott bocsánatkérésemen keresztül 

megismételte lépésről lépésre az utasításait, és habozás nélkül visszaadta a kardot, hogy 

újra megpróbálhassam. Másodszorra már sikerrel jártam. 

Rövid, de akciódús délutáni látogatásunk végén rájöttem, hogy egy csésze kávé mellett 

folytatott csendes beszélgetés volt az, ami a legnagyobb benyomást tette rám. Nemcsak 

egy ősi hagyomány tanítványával találkoztam, hanem egy olyan emberrel, aki változatos 

és kalandos életet élt, amely a véletlen és a körülmények folytán arra az útra vezette, 

hogy kardkovácsmesterré váljon. 

Ahogy a Hyuga város béli Kunimasa kardkovács ugyanolyan csillogó mosollyal a 

szemében búcsút intett nekünk, megnyugtatott a tudat, hogy Kunimasa és a hozzá 

hasonló tehetséges kézművesek a jövőben is folytatni fogják a katana kardkészítésének 

hagyományát. 

 

Mika a Voyapon.com és a Lostin-Kyushu.com írója. 2018-ban 

kanadai szülővárosából Oita prefektúra vidékére utazott. Azóta 

az Inaka-i élet hagyományait, művészetét és kultúráját fedezi fel, 

és valószínűleg most is egy onsen-ben ül. 

 

lostin-kyushu.com 

 

 

Original source: https://www.visit-kyushu.com/en/discover/blogs/master-swordsmith-kunimasa-

hyuga/ 
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