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A Heian időszak kardjai. 

 

 

 

 

A kör jelzi az általunk megvitatott időszakot. 

 

A Heian-időszak az az idő, amikor a kardok alakja meghajlik. Addig a kardok egyenesek 

voltak. 

A kardok tanulmányozása a Heian-időszakban kezdődik. A Fujiwara kultúra elegáns és 

kecses ízlése tükrözi azokat a kardokat, amelyeket a Heian-időszakban készítettek. Az 

életmód élénken tükröződik a kardokon. 

 

A Kyoto környékén lévő kardkovácsok egyik aktív csoportját Yamashiro iskola vagy 

Yamashiro Den-nek is hívták. Den az iskolát jelenti. Stílusuk kecses alakú volt. A Heian-

korszak alatt a Yamashiro Den (iskola) képviseli a Heian-kor kard stílusát. 
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A Heian-kor általános kard stílusa. 

 

A Forma: A kardok hossza körülbelül 76.2cm ± néhány cm. Elegáns és kecses forma. A 

penge szélessége keskeny. Kis Kissaki (小 切 先), Kyo-zori (京 反 り) és mély görbület. A Kyo-

zori azt jelenti, hogy a legnagyobb görbület a penge fele körül jön. A kard alsó részének 

A-vonalú görbéje van (kiáramlás), amelyet Funbari-nak (踏 ん 張 り) hívnak. Olyan, mint az 

Eiffel-torony alsó része tehát az aljától vékonyodik felfelé. 
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Hamon (刃 文): A Hamon edzett vonalat jelent. A Heian-korszak hamon-jai keskeny, és 

általában a Suguha (直 刃) egyenes Hamon-t jelent. A Nie (沸) alapot jelent. A Nie egy apró 

szemcsés rész az edzett vonal határán. Lásd alább. Ha alaposan megnézed, finom 

homokszerű részecskék láthatóak. 

 

 

 

Jitetsu (地 鉄) - finom faszemcsés mintázat. (A Jitetsu elhelyezkedése A Japán kard elnevezései című cikkben 

található) 

 

Nakago (中心): A Nakago a markolattüske. A kardkészítők itt írják alá a nevükett. A 

Nakago alakja a Heian-időszakban gyakran Kijimomo alakú (雉 腿), ami a fácán comb 

alakját jelenti. 
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Hi és véset: Hi (樋) egy vésett egyenes vonalat jelent. A Hi és a vésett formatervezés ritka 

a Heian-korszakban. Később egyre gyakoribbá vált. 

 

Kissaki (切 先): Ko-kissaki (kis Kissaki). A Boshi (A Hamon a Kissaki körül) általában 

Komaru-val van (小丸) azt jelenti, hogy kerekített, kis visszahajlással.  

 

 

 

 

A Heian-korszak kardkovácsainak nevei: 

 

Yamashiro iskola: Sanjo Munechika(三条宗近) Sanjo Yoshiie(三条吉家）                                                         

Gojo Kanenaga(五条兼長) Gojo Kuninaga (五条国永) 

Yamato iskola: Senju-in (千手院) 

Bizen iskola: Bizen Tomonari(備前友成) Bizen Masatsune(備前正恒)                                                     

Bizen Kanehira (備前包平) 

Hoki (伯耆): Yasutsuna (安綱) Sanemori (真守) 

Buzen (豊前): Cho-en (長円) Sinsoku (神息) 

Satsuma (薩摩): Naminohira (波平) 

 

 

Original source: https://studyingjapaneseswords.com/2017/09/02/6-heian-period-swords/ 

https://studyingjapaneseswords.com/2017/09/02/6-heian-period-swords/
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2. rész. 

 

A Heian-korszakban számos aktív kardiskola (Den: 伝) működött. A Den szót az iskola 

helyett fogjuk használni a következő fejezetekben. Ezek a Yamashiro Den (山城 伝), 

Yamato Den (大 和 伝), Bizen Den (備 前 伝). Más csoportok is találhatók a fenti Den 

csoportokon kívül: Hoki-no-Kuni (伯 耆) és Ou-U Kaji (奥 羽 鍛冶). 

 

 Yamashiro Den (山城伝) 

A Yamashiro Den kardjai közül a Heian-időszakban, Sanjo Munechika (三条 宗 近

)készitette a Mikazuki Munechika (三 日月 近) nevű pengét, ami Japán egyik  leghíresebb 
kardja. A Mikazuki félholdat jelent. Mivel a félhold alakú uchinoke (a nie résznél) mintázat 
a Hamon környékén jelenik meg, ezért a Mikazuki Munechika nevet kapta. Kecses alakú, 
keskeny testű, Koshi-zori, Funbari és kis kissaki-val. Fa mintázatot mutat a penge felülete, 
a Suguha a Nie-vel keveredve kicsi szabálytalan, néha Nijyu-ha (dupla hamon: 二 重 刃) 
jelenik meg. Sanjo Munechika a kiotói Sanjo területén élt. Kardstílusát fiai és unokái, 
Sanjo Yoshiie (三条 吉 家), Gojo Kanenaga (五条 兼 永), Gojo Kuninaga (五条 国 永) 

követték. Gojo egy kiotói körzet. 

 

Mikaduki Munechika 三日月宗近 
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Houki -no-Kuni (伯耆の国) 

 

A Houki-no-Kuni a mai Tottori prefektúra. Jól ismert a minőségi vas előállításának helyéről.  

A leghíresebb kardneve, Doujigiri Yasutsuna (童子 切安 綱) amit Houki-no-Yasutsuna (伯 

耆 の 安) készített.  

A Yasutsuna-kard jellemzői: Kecses alakú, kis Kissaki-val, keskeny Hamon-nal (gyakran 

Suguha ko-choji-val), durva Nie-vel a Hamon-területen, nagy faszemcse mintázattal. Masame 

a Ji-hada-n keverve. A Hamon körzetében gyakran Inazuma és Kinsuji látható. A Boshi terület 

Yakizume, kaen kis visszafordulással. 

 

 

伯耆の安綱 (Hoki no Yasutsuna) 
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Bizen Den (備前伝) 

 

A Bizen ma Okayama prefektúra. Ismert a jó vas előállításának helyéről. A Heian-korszak óta 

a mai napig Bizen híres volt a kardkészítés hagyományáról. A Heian-korszak idején az itt lévő 

kardkészítő csoportokat Ko-bizen csoportnak hívták. A Ko-bizen csoport leghíresebb 

kardkovácsai: Bizen Tomonari (備 前 友 成) és Bizen Masatsune (備 前 正 恒) és Bizen 

Kanehira (備 前 包 平).  

A Ko-bizen csoport jellemzői: kecses keskeny test, kis Kissaki, keskeny Hamon vonal Ko-
choji-val (kicsi szabálytalan) Inazuma-val és Kin-suji-val. A Ji-hada kis faszemcsés 
mintázatot mutat. 

 

 

Bizen Kanehira (備前包平) 
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Idézet a szerzőtől:  

„Láttam egy Ko-Bizen Sanetsune (真 恒) pengét Mori Sensei házában. Ez az egyik Kantei-to napon 

volt. Douzen –t kaptam azon a napon. A Honami Koson által írt könyvet használtuk tankönyvként 

aznap. Minden alkalommal, amikor egy kardot láttam Mori Sensei házában, leírtam a dátumot és a 

kardkovács nevét ebbe a könyvbe, oda ahol a szerző magyarázata található. 1970. november 22. volt. 

A penge keskeny testvonalú volt, kis Kissaki-val (vagyis Ko-bizen Komaru), kamasu (Kissaki tipus) 

(nincs Fukura) és Suguha. A Kamasu az az állapot, ahol a Fukura sokkal kevesebb, mint általában. 

Amikor vissza gondolok, elképesztő, hogy egy ilyen híres kardot láthattunk a tananyagunkban. Ma 

már könnyen elfelejtem a dolgokat, de emlékszem minden kardra, amelyet akkoriban láttam”. 

 

Kantei-Kai: 

 

A Kantei-kai egy találkozó a pengék tanulmányozására. Általában több kardot állitanak 

ki, és eltakarják a Nakago részt. A résztvevőknek ki kell találniuk a kardkészítő nevét, és 

a válaszlapon átadják a bírónak. Az alábbiakban láthatók a fokozatok: 

 

Atari - ha a válasz a pontos névre vonatkozik, akkor az Atari-t kapod, ez a legjobb. 

 

Douzen - A második a Douzen. A kiválasztott kardot egy család vagy klán készítette a 

korrekt Den (iskola)-ből. Ez szinte a helyes választ jelenti. A Dozen nagyon jónak számit. 

Ez azt jelzi, hogy a hallgató jól ismeri az adott csoportot. 

 

Kaido Yoshi– Ez ugyanazt a vonalat jelenti, de nem a családon belül. 

 

Hazure – Rossz. 

 

Jidai Yoshi- Minden Kanntei-kai különféle osztályozási rendszerrel rendelkezik. 

Néhányukban van Jidai Yoshi, ami azt jelenti, hogy az idő vagy a kor helyes. 

 

Miután az összes választ átadták a bírónak és a válaszlapot visszajuttatták a 

résztvevőknek, a bíró feltárja a helyes választ és elmagyaráz minden pengére vonatkozó 

helyes adatot. 

 

 

Original source: https://studyingjapaneseswords.com/2018/12/22/6heian-period-sword-792-1192-part-2/ 

https://studyingjapaneseswords.com/2018/12/22/6heian-period-sword-792-1192-part-2/

