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Tábornoki kard (Gensuito) 1918 

Gassan Sadakazu (1836-1918) 

 

 
Acél, shakudō, shibuichi, arany, ezüst, bőr. 6,5 cm (szélesség) x 7,0 cm (mélység) 93,0 cm (hosszúság) 

(az egész tárgy). 

 

Ez az egyetlen ilyen fajta ismert kard Japánon kívül. Ez egy Gensuitō - a császár által a 

tábornagyi (Dai Gensui) vagy admirális rangúaknak adott hivatalos kard. A Meiji-

korszakban mindössze nyolc ilyen kitüntetés volt. A Taishō-korszakban 12. Ez a példány 

diplomáciai ajándék volt V. György királynak Taishō császártól, és a Dai Gensui 

tiszteletbeli rangot viseli. 
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Az elegáns pengének egyenes, ködös szélű edzési mintázata van (Suguha hamon). A 

legkorábban feljegyzett japán penge stílusában készült, amelyet szándékosan 

kovácsoltak görbére. Ez a Kogarasu Maru (a "kis varjú") néven ismert penge a japán 

császári ház gyűjteményében található. Úgy vélik, hogy a félig legendás hírű Amakuni 

kovácsmester kovácsolta, aki a nyolcadik században élhetett Yamato tartományban. 

 

 

 

A hüvely és a szerelék a legfinomabb minőségű. Mind a hüvely, mind a markolat fából 

készült, réz-ezüst ötvözetű Shibuichi borítással. A hüvely és a markolat szegélyei 

aranyból készültek, krizantémokkal gravírozva. A markolat a Kenuki-gata ("csipesz 

alakú") stílusú, és a "csipeszek" belsejében 16 szirmú császári krizantém található, amely 

a hüvelyen is látható a felfüggesztő szerelvények között. Eredetileg a markolatot egy 

hosszanti nyílással vágták át, amely a kardot vágás közben érő ütések egy részét elnyelő 

eszköz lehetett. 
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A pengén Gassan Sadakazu aláírása olvasható, akit 1906-ban neveztek ki a császári udvar 

művészévé (Teishitsu Gigei'in). A pengéről szóló egyetlen közzétett beszámoló szerint a 

pengét valójában a fia, Gassan Sadakatsu készítette. Ez azon a meglehetősen halvány 

feltételezésen alapul, hogy az első "Sada" karakter egyik vonását inkább Sadakatsu 

stílusában vésték. Mindazonáltal nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy egy ilyen fontos 

diplomáciai ajándék pengéjét a fiára bízták volna, és nem maga a császári mesterember 

készítette volna. 

 

 

 

Gassan Sadakazu 

 

 

 

 

 

 

 

Original source: https://www.rct.uk/collection/62630/field-marshals-sword-

gensuitonbspscabbard-and-casenbsp 
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