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Menpō (面 頬): szamuráj háborús maszk. 

 

 

Részlet egy harcosról, akinek menpo-ja van a csatában. 

 

Mempō (面 頬), Mengu (面具), Men Yoroi (面 鎧) vagy Menoshitabō (目 の 下 頬) néven 

is ismert, ez a nagyon vitatott páncéldarab, amely háborús maszk volt, meglehetősen 

ikonikus és gyakran társult a japán szamuráj harcosokkal. Ebben a cikkben néhány 

vázlattal leírjuk, és megpróbáljuk megmagyarázni a szobában lévő elefántot: vajon 

tényleg használták a menpo-t? 

A menpo-k nagyon titokzatos tárgyak, további zavarokat jelent, hogy több néven is 

nevezik őket, sokat változtak az idők során, és ez tényleg megnehezíti a felhasználás vagy 

fejlesztés nyomon követését.  

Valójában elég valószínű, hogy ezek a maszkok módosított hanbo-k, amelyek 

orrészekkel voltak felszerelve a 14. és a 15. század között, abban az időszakban, amikor 

megjelent az első (és egyike a rendkívül keveseknek) menpo-ábrázolás. A korai 

változatban az orrész nem volt eltávolítható; ezek a maszkok azonban csak a 16. 

században váltak közismerté.  
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A központban lévő harcos Oyori-ban, egy menpo-t visel. A kép valószínűleg 14. századi, mivel a 

fegyverek és a páncéltípusok a 13. század végétől / a 14. század elejétől, származnak, ugyanúgy, mint 

a festés stílusa. 

A menpo egy fém (és néha nerigawa, edzett nyersbőrből készült) maszk, amely az arcot 

és az arca alatti részt takarja, ahogy a neve is sugallja. Egy orrésszel van ellátva (hana - 

鼻), amelyet gyakran néhány csap vagy pánt segítségével lehet eltávolítani; van egy 

nyitott hely a száj számára, és az áll alatt egy lyuk, az ase-nagashi no ana (汗流 し の 穴), 

hogy kiszivároghasson az izzadság és a páralecsapódás. A fül általában le volt takarva, és 

kis lyukak voltak a halláshoz, és néhány maszkban a védettséget kiterjesztették a tarkó 

zóna bezárására, bár ez a funkció nagyon ritka volt.  

 

 

Egy nagyon ritka menpó oldalnézete, további fémlemezekkel, hogy a fej mögötti részek is védve 

legyenek. 

A kabuto no o (兜 の 緒) megkötéséhez a sisak zsinórjait szorosan rögzítették a maszk 

körül, az úgynevezett odayori (緒 便 り) az állnál és orekugi (折 釘) az arcon Erre a kétféle 

horogra lehetett a zsinórokat tekerni.  
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Néhány maszknál az orikugi-horgot fémgyűrűvel vagy keskeny fémlemezzel, tachi-yoke-

val váltottak fel, amelyek az arc oldalára érkező csapások kivédésére szolgáltak. A 

maszkot bajuszokkal és különféle dombornyomásokkal is díszítették. 

 

 

Nagyon hozzávetőleges vázlat, a menpo részek legfontosabb névjegyzékével. 

 

A maszkot gyakran tare-val (垂), más néven yodarekake (懸)-val (nyakrésszel) szerelték 

fel, különféle sorokba fűzött kozane (lamellált), tányérok, kikko (vasgyűrűk vászonra 

varrva) vagy a nyaki résre varrott páncéllemezek, amelyek védték a nyakat.  
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A tare-t (lásd a fenti képen) vagy közvetlenül a maszkhoz lehet csatolni, vagy egy 

kōmori-zuke (蝙蝠 付) köti össze, amely egy bőrszalag. Időnként egy egyszerű tare helyett 

egy Guruwat (曲 輪) használták, amely teljesen körbe zárta a nyakat.  

Volt olyan, hogy a tare közvetlenül a mellvérthez volt rögzítve a maszk helyett, de ez egy 

rendkívül ritka megoldás volt. 

 

 

Haseidoi csata. Fametszet. 

 

 

A csatatéren használták? 

 

Az utóbbi időkben fejlesztették ki azt a hipotézist, miszerint ezek a maszkok csak 

szertartási tárgyak, nem pedig funkcionális páncéldarabok voltak. Ennek az elméletnek 

számos alapja van, amelyek közül néhány meglehetősen helytállónak tűnik. Következzék 

itt egy felsorolás, és a vélemények a leírtkáról. 

Ennek az elméletnek az analizálásához azonban az az előfeltétele, hogy mindenki 

egyetért abban, hogy a Hanbót használták a csatatéren, mivel különféle források vannak, 

amelyek ezt megerősítik.  

 

1. A menpō nem tudja megfelelően megvédeni az arcot: ha éles vagy zúzó 

fegyverekkel ütést mérnek rá. Az erőt a maszk az egész arcra továbbíthatja, mivel 

az nagyon közel áll a fejhez.  
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2. Általában túlságosan nagyok ahhoz, hogy az arcra megfelelően illeszkedjenek. 

Ezeknek a menpo-knak a legtöbbje alig felel meg a modern férfiak arc méretéhez, 

ezért nagyon valószínű, hogy akkoriban sem illeszkedtek bele megfelelően. 

3. Az orr rész korlátozza a látás, a beszéd és a levegővétel képességét: a harcban ezek 

a funkciók nagyon értékes tulajdonságok, így a lehető legnagyobb mértékben meg 

kell őrizni őket, ezért volt az orrdarab eltávolítható. 

4. Nagyon kevés az Edo-korszak előtti ábrázolás a szamurájokról, a menpo 

viselésével: és még az Edo-korszakban sem sok olyan kép található, amelyen a 

szamurájok használják a menpo-t. Valaki azt állította (tévesen), hogy soha nem 

ábrázolták őket egyáltalán menpo viselésével, de ez egyszerűen nem igaz, mivel 

vannak képeink, amelyeken a harcosok ezeket viselik 

Ezeknek a pontoknak, akármilyen szilárdnak is tűnnek, vannak olyan hibái és problémái, 

amelyek könnyen megcáfolhatóvá teszik ezeket az elméleteket. 

1) Az első pontot meglehetősen könnyű kezelni; bár igaz, hogy a menpo-a mért tompa 

erő okozta trauma valóban súlyos probléma lehet az ilyen típusú maszkokkal, de 

ez igaz a hanbo maszkokra is. Mégis tudjuk, hogy viselték őket az emakimono 

(Képtekercsek) és az irodalmi forrásokon alapuló ábrázolás szerint használták 

őket.  

Tehát elég értelmetlen azt állítani, hogy a hanbo-t használták, miközben a menpo-t 

meg nem, ha ugyanaz a probléma merült fel mindkettővel. 

2) Noha igaz, hogy ezek a japán háborús maszkok (bizonyos mértékig a hanbo-k is 

beletartoztak) az arcra elég nagyok voltak, ezt a tényt magyarázhatják a 

bélésrétegek jelenléte. Néhány hanbo párnázott, ruha belső réteggel van 

felszerelve, hogy csökkentsék az éles és zúzó fegyverek behatását; ez szintén 

nagyon optimális megoldás lehet a fent tárgyalt problémára is. 

3) Az is igaz, hogy az orr rész bizonyos mértékben korlátozza a légzési, látási és 

beszédképességeket; azonban nem annyira, mint amennyire azt gyakran lefestik. 

Az orr rész a menpo-n egy nagyon kicsi terület, amely nem jelent nagy akadályt. 

Eltávolítható, ami a menpo-t hanbo-vá alakítja. De ennek a kis kellemetlenségnek 

elviseléseként (ha viseljük az orr részt) megmenthetjük az orrot és az arc közepét, 

a vágástól vagy megsérüléstől.  

4) Végül azt mondanám, hogy általában nagyon kevés a 15. és a 16. századi szamuráj 

ábrázolása. Ez itt az igazi probléma.  

A leghíresebbek, mint például az Oszaka ostroma vagy a Sekigahara csata képei, az 

Edo-kor korai szakaszában készültek, és gyakran követik az ikonográfia szabályait, 

amelyek nem feltétlenül tükrözik az események valóságát. Egyes harcosokat a 11. 

századbeli fegyverekkel ábrázoltak, és néhány csatában semmiféle fegyver nincs, 

ami az adott időszakban irreálisnak tűnik.  
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Tehát ha elfogadjuk az Edo-korszak alkotásait, (bár a korszaknak hiányos az 

ábrázolása) látjuk, hogy a menpo használatban volt. 

Néhány ilyen ábrázolás látható ebben a cikkben, de vannak még természetesen 

más ábrázolások is. Ezt a pontot azonban mindig meglehetősen gyengének 

találtam; A művészet általában a múlt anyagi kultúrájának tanulmányozásakor 

nem tekinthető olyan érvényesnek, mint a mai képek.  

 

 
Honda Tadakatsu egy menpo-ban egy Nagashino-i csata ábrázoláson. 

 
 

 

Ezen kívül kevés bizonyíték van arra, hogy a menpo-t használtak a csatatéren.  

Otani Yoshitsugu története során számos feljegyzés szerint azt írják, hogy teljes 

menpo fedte az arcát. Aztán ott áll a fentiekben egy szamuráj ábrázolása, melyen 

menpo-t visel, 14. század eleji fegyverekkel és páncélokkal.  
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Satake Yoshinobu portréja egy menpo-val és egy teljes tosei gusoku páncéllal. 

 

 

A késői Muromachi és a Momoyama-korszakban több menpo is létezett, amelyek 

napjainkig fennmaradtak, némelyikük egy úgynevezett kuruwa nyakvédővel 

rendelkezett, ami igazán praktikus és funkcionális volt.  

 

Ezen túlmenően számos oka volt annak, hogy a harcos miért is szeretett volna egy 

teljes arcot elfedő maszkot viselni: 

További védelem, személyes preferenciák, pszichológiai hadviselés (a harcos 

valódi érzelmeinek elrejtésére és az ellenség megfélemlítésére) és a sisakzsinór 

összefűzésére.  
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Érdemes megemlíteni, hogy a világ minden táján számos háborús maszkot 

használtak a Rómaiak, a Kumánok, a Tibeti harcosok, sőt a Kínai és a Mongolok is.  

 

 

 
 

„Haseido csata jelenet” részlet, amelyen néhány harcost menpo-val ábrázoltak. 

 

Sakakibara Kozan a "Páncél és sisakok gyártása a 16. századi japánban" című 

művében ezt írja:  

 

"(...) ezért a félmaszk bevezetése, amely csak az orr és az arc alsó részét védi; 

bajuszt adtak hozzá, hogy javítsák a harcos impozáns megjelenését. De a légzés 

akadályozása, a látószög leszűkülése és az, hogy nehézkes a lefelé tekintés a 

lábakra, valamint nehezítette, hogy hangosan beszéljenek, az orr rész 

elkülönítéséhez vezetett, hogy azt le lehessen venni. amikor a viselője nem volt 

akcióban. " 

 

Ebben a leírásban láthatjuk, hogy az orr rész nagyon hasonló szerepet játszik, mint 

az európai sisakok kilátó rései. A könyv szerzője azt tanácsolja, hogy a harcos 

távolítsa el az orrészt, amikor nincs akcióban, ami az írás szerint azt jelenti, hogy 

harc közben használták a menpo-t a múltban.  
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Stílusok és dekorációk 

 
A menpo legkorábbi stílusai meglehetősen egyszerűek és gyakorlatiasok voltak. A 

16. század közepétől kezdtük el látni a megfelelő esztétikai fejlődést, összhangban 

a kawari kabuto kivitelezésével, amelyek a gazdag szamurájok körében nagyon 

gyakoriak voltak.  

A menpo-k számos stílusa létezik, mindegyik megfelelő névvel, amelyet gyakran 

összekevernek, felcserélnek a gyűjtők és az antikvitás eladók. Ez a tény további 

zavart okoz a páncélmaszkok tanulmányozásában. Az elkövetkezőkben 

felsoroljuk, és elmagyarázzuk azok jellemzőit, hogy megszüntessük a zavart. 

Egyes stílusok meglehetősen általánosak, mások meglehetősen ritkák, ám 

határozottan adnak egy egyedi megjelenést a viselőnek. 

 

A legismertebb és leghíresebb formatervezési forma a Resseibō (烈 勢 頬), a 

kegyetlen kinézetű háborús maszk, amely egy dühös embert ábrázol, több 

maszkon, bajusz vagy szakáll található ráncokkal, ez az egyik leggyakoribb stílus. 

 

Egy másik nagyon gyakori forma a Ryūbubō (隆 武 頬), amely egy bátor embert 

ábrázol, és a Resseibó szelídebb változata, gyakran bajusz vagy szakáll nélkül, és 

ráncok nélkül, az arcon és az állon sima a felület. 

 

Még szelidebb az Oiebō (御 家 頬), amely szőrtelen, és általában nagyon finoman 

elkeskenyedő az áll és hagyma lakú az orr; ez a stílus is nagyon általános. 

 

 

 
 

Balról jobbra egy Ryūbubō, Oiebō és Resseibō. 

 



BALOGH TIBOR 

EZ A MŰ A CREATIVE COMMONS. NEVEZD MEG! - NE ADD EL! - NE VÁLTOZTASD! 4.0 NEMZETKÖZI LICENC FELTÉTELEINEK MEGFELELŐEN FELHASZNÁLHATÓ. 10 

 

 

 

A kevésbé gyakori stílusok között megtalálhatjuk a nőies jellegzetességekkel 

rendelkező Bijobót (美女 頬).  

 

Az Emibót (笑 頬) nevető kifejezéssel, amit szintén neveztek még Daikokubōnak, (

大 黒 頬).  

 

Az Ubahoho vagy Ubabō (姥 頬), amelyek egy öregasszony arcát ábrázolják, vagy 

annak párja az Okinabō (翁 頬), amely egy idős férfit ábrázol. 

 

Használtak olyan maszkokat is, amelyek a heves Fudō-Myōō (Fudōbō, 不 動 頬) 

istenséget képviselik, amelyeknél a felső és alsó fogak nem egyeznek.  

 

Vagy ott voltak még a Tengu maszkok (tengubō, 天狗 頬) egy hosszú hegyes orral 

vagy csőrrel. 

A Tengu maszk változata az úgynevezett Tobibō (鳶頬, „fekete sárkány maszk”), 

amely egy Karasu-tengu-t (烏 天狗, varjú tengu) reprezentál hegyes csőrrel. 

 

A Garuda maszk (karuramen, 迦 楼 羅 面), amely a Hindu Buddhista mítoszok 

ember-madár istenségét képviseli. 

 
 

 
 

Balról fentről jobbra le: Bijobō, Emibō, Ubabō, Okinabō, Fudōbō és Tengubō. 
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A maszk felületét fedhette még bőr, prém vagy gyapjú. Díszíthetők még sabiji-val 

(fémbarázda), vagy sabiji és yasurime kombinációjával (鑢 目), vasmetszetekkel, 

lakkozással vagy maki-e-vel. 

A Sabiji kivitel azért lett kiválasztva, mert erőteljesebbé tette a kovácsoltvas 

kinézetét, de arra is szolgált, hogy elrejtse a sérüléseket, a kovácsolási hibákat vagy 

más károsodást, mint például tűzkárosodást. 

Ezeknek a maszkoknak a további díszítése érdekében különféle típusú füleket, 

orrokat és arcszőrzeteket helyezhettek el a maszkon; ez utóbbiak készülhettek: 

lószőrből, medve, vaddisznó vagy jakszőrből. 

Könnyű megérteni, hogy az ezekkel a díszítő tulajdonságokkal rendelkező szép 

maszkokat címerként is használtak. Rögzíthették azt egy sisakkal ellátott rúdhoz, 

amelyet a csatatéren csatajelvényként is használtak.  

 

Lehetetlen lenne itt leírni az összes különféle maszkok kombinációit. Azok 

számára, akik szeretnék jobban felfedezni ezt a lenyűgöző világot, a Mei Kinoe 

Zukan - 名甲図鑑  című könyvben több oldal van a menpo és hanbo modellekről. 
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