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Ki Paul Martin? 

 

Az Osafune kardmúzeum szerint Paul Martin a világ egyik vezető japán kardszakértője. A 

londoni British Museum japán részlegének volt kurátora, és már több mint tizenöt éve lakik 

Japánban. 

A kaliforniai Berkeley Egyetemen szerzett oklevelet az ázsiai tanulmányok terén (Japán), és a 

Nihonto Bunka Shinko Kyokai Közalapítvány (NBSK) vagyonkezelője. Ezenkívül a Honganji 

Templom (kiotói) kulturális szervezetnek a Japonisme Shinko Kai kijelölt Bunka Meister-e (a 

kultúra mestere), valamint a japán kormány Föld, Infrastruktúra, Közlekedési és 

Idegenforgalmi Minisztérium (MLIT) elismert szakembere, ahol tanácsokat ad különböző 

prefektusoknak arról, hogyan népszerűsítsék a japán kardokat, valamint a japán történelem 

és kultúra egyéb vonatkozásait a nem japán látogatók számára. 

Saját rovata is van a National Newspaper Company angol nyelvű online oldalán, a Sankei 

Shibun’s, JAPAN-Forward címen. Paul volt a Tohoku régió első szamuráj szellemi turisztikai 

nagykövete is, aki megpróbálta segíteni a terület újjáépítését a 2011-es földrengést és 

szökőárat követően. 

A tokiói kardértékelési verseny kétszeres győztese (az első nem japán, aki ezt elérte) Paul 

kiállításokat, kiadványokat, DVD-ket, díjnyertes dokumentumfilmet is készített, valamint a 

tévében is szerepelt az egész világon, beleértve a Stevie-díjas hirdetést a Turkish Airlines 

számára. 

Fordításokat készített Japán összes nagy kardintézményének (a Japán Kardmúzeum, az All 

Japan Swordsmiths Association és az All Japan Traders Association), valamint fordításokat 

készített és beszélgetéseket folytatott a japán kard és annak szerelékéiről számos 

elsőrangúnak tartott kiállításon a japán múzeumokban (Kiotói Nemzeti Múzeum, Japán 

Kardmúzeum, Sano Múzeum, Nezu, Múzeum, A Szamuráj Múzeum, Oszakai Történeti 

Múzeum, Fukuyama Városi Művészeti Múzeum) 

 

Az akadémiai és médiaelfoglaltságok mellett Paul egyben harcművész is, aki az 5. Dan-t érte 

el Iaido-ban és 4. Dan-t a Kendo-ban. Karate 3. Dan. Szintén az angol karate csapat válogatott 

tagja és háromszoros angol karate bajnok volt (könnyű súlycsoportban U 65 kg). 
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Paul továbbra is szakértői tanácsokat ad a világ médiájának és a japán önkormányzatoknak, 

értékes hidat teremtve Kelet és Nyugat között, Japán és kulturális kincseinek 

hozzáférhetőbbé tétele érdekében a külvilág számára az angol nyelven keresztül különböző 

csatornák felhasználásával. 

 

 
Paul Martin-t nevezték ki a Nihonto Bunka Shinko Kyokai Közalapítvány (NBSK) vagyonkezelőjévé. Közalapítvány, 

amely támogatja a japán kardkovácsokat, és népszerűsíti a kardkultúrát és a kapcsolódó mesterségeket szerte a 

világon. 

 

 

 

2018. január 27-én, szombaton Paul Martin első helyezést ért el az NBTHK Tokyo Branch újévi Ippon Nyusatsu 

(kardonként egyszer lehet tippelni) Kantei Kai versenyén. Második alkalommal ért el első helyezést a versenyen, és Ő 

az első nem japán, aki ezt elérte. 

 


