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A Japán kardok vizsgálata és értékelése 1. 

 

Kezdésként mindig kezeljük a kardot úgy, hogy nehogy "megkarcoljuk", "berozsdásítsuk" és 

olyasmit tegyünk, amivel az "értékét csökkentjük". 

Karcolás → Újra csiszolás → Kard értékének csökkenése. 

Rozsda → Csiszolás a rozsda tovább terjedéséhez → Kard értékének csökkenése. 

Ez azért van, mert ami anyagot elveszítünk a polírozással, az sohasem tér vissza.  

Ha azonban nem fogjuk meg a pengét valamely módon, akkor nehéz azt megvizsgálni és 

értékelni a részleteket. 

Tehát, bemutatjuk, hogyan kell kezelni a kardot 3 egyszerű lépésben. 

 

1. lépés: Biztonság. 

Győződjünk meg arról, hogy van-e elegendő hely körülöttünk, hogy hol vannak az emberek és 

hogyan mozognak, vannak-e tárgyak a kard körül, amikre figyelnünk kell és hogy hová helyezik 

a kardot. Szüntessük meg a zavaró körülményeket és zárjuk ki a balesetek lehetőségét. 

 

2. lépés: Meghajlás. 

A biztonság kialakítása után, kérjük, könnyedén hajoljon meg a kard felé. 

Fejezzük ki a hálánkat és a tiszteletünket a kard korának és szépségének és a tulajdonosnak, 

kifejezve, hogy "értékeljük a kardot", és a lehetőséget, hogy megtekinthetjük ezért 

mindenképpen hajoljunk meg. 

 

3. lépés: Emeljük fel a pengét. 

Most végre kézbe vehetjük a kardot, de ne siessünk, mert külön szabálya van, hogy miként 

emeljük fel a pengét. 
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A pirossal jelölt rész a kemény rész, és a kékkel jelölt rész a puha része a pengének. 

 

Amint a fenti ábrán látható, a penge él része és a "Kissaki" lényegében kemény, míg a „mine 

(Mune)” oldala puha. 

Miből pattan ki egy darab könnyebben egy gumi darabból, vagy egy kőből? Igen, a kőből 

könnyebben pattan ki egy darab.  

Mivel a kard eredetileg védelemre szolgált és nagyra értékelték, ezért a penge szépsége 

kiemelten a penge élén és hegyén látszott. 

Amikor a kis párnáról (Makura) felemeljük a pengét akkor cselekedjünk a lenti képen látható 

módon. 

Tehát a fordulópont a penge hátrésze legyen. 
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Ahogy a fenti ábra mutatja, tartsuk lent a „mine (Mune)” oldalát a párnán, és fordítsuk felfelé 

lassan a penge élrészét körülbelül 45 fokkal, mielőtt felemelnénk. Ügyeljünk arra, hogy a 

vágóél ne érje a párnát. 

 

A penge visszahelyezésekor kövessük a 3 → 2 → 1 pontokat. 

 

3. lépés: Helyezzük először a Mune oldalt a párnára, ügyelve arra, hogy a párnát ne érintsük 

a vágóéllel, és óvatosan helyezzük vissza a penge oldalát. 

 

2. lépés: Enyhén hajoljunk meg a kard előtt megköszönve ezzel a kardnak és a tulajdonosnak, 

hogy megtekinthettük a pengét. 

 

1. lépés: Lépjünk hátrébb, és legyünk biztosak abban, hogy biztonságos a környezet 

számunkra és az utánunk következőnek, aki utánunk vizsgálja meg a pengét. 

 

Legyünk óvatosak és határozottak. 

 

 

 

 

Thank you for the Asahi Token Society. 
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