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Közép Kamakura-időszak 

Bizen iskola (中期 備 前 伝). 

 

 
A kör jelzi az általunk megvitatott időszakot. 

 

A bizeni (備 前) iskolában nagyszámú kardkovács volt a Heian-korszakban, ám kard 

stílusuk általában hasonló a Ko-Bisen (古 備 前) nevű Yamashiro iskolához. Az igazi Bizen 

iskolai stílus a közép Kamakura időszakban kezdődött. Bizen tartományban sok ideális 

körülmény volt a kard készítéséhez. Jó minőségű acélt és nagy mennyiségű fűtőanyagot 

gyártottak a környéken, és a szállítás is kényelmes volt. Természetesen nagyszámú 

kardkovács gyűlt össze ezen a területen, és kardjaikat nagy mennyiségben gyártották. 

Emiatt az szakértőknek a Bizen-kardokat nehéz felismerni. Általánosságban elmondható, 

hogy a Bizen-kardok magasabb színvonalat képviseltek, mint a többi iskola. 

Az itt következő három karakter magába foglalja a Bizen-iskola legfőbb jellemzőit: 
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- Nioi alapú hőkezelési vonal (a Nie homokszerű kis pontok az edzett vonalon. A Nioi 

pedig finomabb pontokból állnak, mint a Nie, olyan kicsik, hogy úgy néznek ki, mintha 

egy vonal lenne) Technikai szempontból nézve ez a két dolog azonos. Lásd a következő 

ábrát. 

- A Jigane (kard acél) lágynak néz ki. 

- Reflexió jelenik meg a felületen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horimono (véset) - A vésetek ritkák. A Hi hegyének alakja egészen a Ko-Shinogi-ig terjed, 

és az egész területet kitölti. 
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Nakago - hosszú és vékony, görbülettel. A Nakago vége lekerekített, és a gesztenye 

fenekének alakjára emlékeztet. Ezt Kurijiri-nek hívják. Lásd a fenti ábrát. 

 

Hamon (az edzett területmintázata) - Nioi alap. Az edzett terület széles és a szélessége 

egyenletes, a Midare (szabálytalan edzett vonal) mérete is egyenletes. 

 

Boshi - Ugyanaz a mérsékelt minta továbbra is felmegy a Boshi területére. Láthatunk 

Choji midare-t (szegfűszeg-szerű mintát) vagy Yakizume-t. 

 

 

 

 

Jitetu - Finoman jól kovácsolt és lágy acél. Az acél felülete apró faszemű mintázattal 

keveredik a nagy szemcsemérettel. Megjelenik a Chikei (Nie kondenzációja) és a 

felhőszerű reflexió. 
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A Bizen iskola kardkovácsai a közép Kamakura-időszakban: 

 

Fukuoka Ichimonji (福岡一文字) csoport ———-Norimune (則宗)  Sukemune (助宗 )  

Yoshioka Ichimonji (吉岡一文字) csoport ———-Sukeyoshi (助吉)   Sukemitsu (助光)         

Sho-chu Ichimonji (正中一文字) csoport ———   Yoshiuji (吉氏)   Yoshimori (吉守)      

Osafune (長船) csoport ———-Mitsutada (光忠)  Nagamitu (長光) Kagemitsu (景光)   

Hatakeda(畠田) csoport ————————————-Moriie (守家)  Sanemori  (真守)          

Ugai (鵜飼) csoport —————————————————— Unsho (雲生) Unji (雲次) 

 

 

 

Ichimonji a Sano Muzeumból (használati engedély megadva). 

 
 

Original source: https://studyingjapaneseswords.com/2017/12/23/10-middle-kamakura-period-bizen-school/ 

https://studyingjapaneseswords.com/2017/12/23/10-middle-kamakura-period-bizen-school/
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2. rész. 

 

  

A közép Kamakura-időszak volt a virágkor a Bizen Den számára. Gyakran a Bizen-től 

eltérő régiókban a kardkovácsokat az emberek preferenciái és a régió politikája is 

befolyásolhatta. Azonban ezek a tényezők nem befolyásolták Bizen-t. A Bizen-Den 

ügyfelei az ország minden tájáról származtak. Ezért a Bizen körzet által készített kardok 

általában mindenki által kedveltek voltak. 

A Bizen Den általános stílusjegyei:  

 

- A stílus: a penge szélessége, a pengetest vastagsága és az edzett vonal nem szokatlan. 

- Nioi alap. 

- Puha érzetű Jigane.  

- Utsuri (felhőszerű árnyék) mutatkozik. 

- Az edzett vonalnak (hamon) ugyanolyan szélessége van, nem túl széles és nem túl 

keskeny. 

 

Fukuoka Ichimonji csoport 

 

A kardkovácsok nevei a Fukuoka Ichimonji csoportban: Fukuoka Ichimonji Norimune 

(福岡 一 文字 則 宗), Fukuoka Ichimonji Sukemune (福岡 一 文字 助 宗). Ez a kettő a fő 

Fukuoka Ichomnji csoport (福岡 一 文字). 

 

A Fukuoka Ichimonji csoport közül hat kardkovácsot „Gobankaji” megtiszteltetésben 

részesített Gotoba császár (後 鳥羽 上皇), beleértve Norimune-t és Sikemune-t.  

A szerző látott eredeti Fukuoka Ichimonji Yoshimune-t a Mori Sensei kurzusán június 25-

én. Az évet nem írta le pontosan a szerző. Valószínűleg 1971 és 1973 között lehetett. A 

feljegyzései szerint sok Utsuri-t (árnyékot) látott a pengén. 

 

Sugata (alak vagy forma)- Kecses és ízléses forma. Általában jó és arányos. A felső 

szélesség és az alsó szélesség közötti különbség nem nagy. Időnként vaskos kinézetű 

Kissaki, mint az Ikubi Kissaki. 
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Hi és a véset – A Hi a penge hegyén talán egy kicsit magasabb. A Machi terület négyzet 

alakú kialakítással, vagy Kakinagashi-val fejeződik be. 

Hamon - Az úgynevezett széles Ichimonnji-Choji edzett vonal. Alulról felfelé, azonos 

szélességű hőkezelési vonallal. Az első és a hátsó azonos típusú Hamon. O-Choji –Midare 

(nagy szegfűszeg alak), Jyuka-Choji Midare. Nie bázis. Inazuma, Kinsuji jelenik meg. 

Boshi - Hamon tovább folytatódik a Boshi területére, és Yakizume-val fejeződik be, vagy 

kissé fordul. Néha O-maru. 

Jihada vagy Jitetsu - Finom és lágy megjelenésű, fa mintázattal, sok Utsuri-val 

(felhőszerű árnyék vagy visszaverődés). 

 

 

Ichimonji. Ez a penge O-Suriage. Mivel láthatjuk a Hi-t a Nakago belsejében futni, ami azt jelenti, hogy a penge le 

lett rövidítve. 

Sano Museum Katalogus (佐野 美術館) Engedély megadva. 

 

 

Original source: https://studyingjapaneseswords.com/2019/01/26/10part-2-middle-kamakura-period-bizen-den-

%e9%8e%8c%e5%80%89%e4%b8%ad%e6%9c%9f%e5%82%99%e5%89%8d%e4%bc%9d%ef%bc%89/ 

https://studyingjapaneseswords.com/2019/01/26/10part-2-middle-kamakura-period-bizen-den-%e9%8e%8c%e5%80%89%e4%b8%ad%e6%9c%9f%e5%82%99%e5%89%8d%e4%bc%9d%ef%bc%89/
https://studyingjapaneseswords.com/2019/01/26/10part-2-middle-kamakura-period-bizen-den-%e9%8e%8c%e5%80%89%e4%b8%ad%e6%9c%9f%e5%82%99%e5%89%8d%e4%bc%9d%ef%bc%89/

