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Mik a japán Gendaitō kardok? 

 

 

A japán kardokat gyakran kategorizálják azon időszak alapján, amelyben előállították 

őket. A japán kovácsművészek tucatnyi különféle kard úttörői voltak, ezek közül néhány 

a Chokuto, Tsurgi, Tachi, Tanto, Kodachi, Odachi, Uchigatana, Katana és Wakizashi. Noha 

ezeknek a kardoknak megvannak a sajátos tulajdonságai, mindegyikük besorolható a 

gyártás időpontja szerint. A Gendaito például azokra a japán kardokra utal, amelyek egy 

adott időszakban készültek. 

 

 

A Gendaito kard jelenése: 

 

A "Gendaito" kifejezés az 1876 és 1945 között gyártott japán kardokra utal. A japán 

kovácsok kardokat készítenek már évszázadok óta, és a régió néhány kardja körülbelül 

300–500 évvel időszámításunk előttre nyúlik vissza. Japánban még e korszak előtt is 

voltak kardok, bár úgy vélik, hogy ezek Kínából származhattak. Csak 300 és 500 között 

volt, amikor Japán elkezdett készíteni saját kardokat. Az 1876 és 1945 között Japánban 

előállított modern kardok Gendaito néven ismertek. 

Miért osztályozták pontosan az 1876 és 1945 között gyártott kardokat Gendaito-nak? 

Nos, 1876 fontos év volt Japán számára. Ez idő alatt a japán kormány elfogadta a Haitorei 

rendeletet. Ami a kardviselés szabályozásaként is ismert, ami megtiltotta a kard 

nyilvános viselését a lakosság körében. (A kard eltörlésére vonatkozó határozat 

(Haitōrei) a Japán Meiji kormány 1876. március 28-i kiadása volt, amely megtiltotta az 

embereknek, a korábbi urak (Daimyo-k), a katonaság és a rendészeti tisztviselők 

kivételével, fegyverek nyilvános viselését. A törvénysértők kardját elkobozták.) Ennek 

eredményeként alacsonyabb minőségű kardokat állítottak elő, így ezeket a kardokat 

Gendaito osztályba sorolták, hogy megkülönböztessék őket más időszakokban előállított 

kardoktól.  
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Jokoto, Koto, Shinto, Shinshinto és Shinsakuto kardok. 

 

A Gendaito-k nem az egyetlenek a japán kardok időszakos osztályozásában. Vannak még 

Jokoto, Koto,Shinto, Shinshinto és Shinsakuto kardok, amelyek mindegyike egy-egy adott 

időszakban előállított kardra utal. A Jokoto kardok a legrégebbek, az időszámítás előtti 

900-as években készültek. A Koto kardok a második legidősebbek, 900–1596-ban 

készültek. Következnek a Sinto kardok, amelyeket 1596 és 1780 között gyártottak. Aztán 

voltak a Shinshinto kardok, amelyeket 1781 és 1876 között gyártottak. A Shinshinto 

kardok Gendaito kardok voltak.  

Mint korábban kifejtettük, a Gendaito kardokat 1876-ban és 1945-ben állították elő. 

Noha sokan azt gondolják, hogy ez a japán kardok „legutolsó” besorolása, de a Gendaito-

nál, valójában egy újabb besorolás is van a: Shinsakuto. Az "újonnan készített kard”, 

amelyek 1953-tól napjainkig készített kardokra utalnak. 
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