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Kogarasu maru. 

 

Ma egy kicsit furcsa, e s a szememben rendkí vu li tö rte nelmi jelentö se ggel bí rö  Sugata-t 
fögök bemutatni, amikör a japa n kard fejlö de se rö l besze lu nk, ez a Kissaki-moroha-zukuri 
ne ven ismert stí lus. Ez egy ölyan geömetriai förma, amelyet ne pszeru bb ne ven "Kogarasu 
maru”, avagy a "Kis Höllö ", ne ven ismernek, amely egy hí res Tachi völt a 8. sza zadban, 
amit a szinte n hí res Amakuni Yasutsuna kardköva cs hözött le tre. Ez azt jelenti, högy 
amikör Kogarasu maru-rö l besze lu nk, akkör nem egy geömetriai förma rö l besze lu nk, 
hanem egy könkre t pe lda nyrö l. 

Ennek a kardnak az eredeti va ltözata egy kí nai Ken vagy egy eurö pai “pallös” kard völt, 
de csak az egyik öldal völt teljesen e les, ugyanakkör a ma sik öldalön csak a hegyet 
e lesí tette k. Nörma lis esetben az e lezetlen re szen a "Koshi-hi" -n egy höröny tala lhatö , 
amely a penge hössza n egyenesen felfele  halad a kö ze pig, amit "Soe-hi"-nek neveznek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Gyobutsu Kogarasu-maru, Nagasa 62.7 cm, sori 1.3 cm. 

 

Miért alakították ki igy ezt a kardot ilyen formán? Nos, annak érdekében, hogy 

válaszolhassunk erre a kérdésre, néhány száz évet vissza kell, hogy ugorjunk az időben a 700-

as évek körülre, amikor a Japánban gyártott kardok majdnem azonosak voltak a Kínában 

gyártott kardokkal. Valójában a kardok és az acél behozatala Kínából általános volt japánban.  
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Az egyik ilyen kard völt az inspira ciö ja a „Moroha zukuri” stí lusu  kardnak, amelyet 
minden alkalömmal felide zu nk, amikör meghalljuk a nevet, de mint az ö sszes kard ebben 
az idö ben, egyenes völt. Ez azönban megva ltözött a Tang-dinasztia buka sakör, amikör 
Japa n valö ban elva lasztötta a kí nai kardök evölu ciö s u tja t a saja tjaitö l, e s megkezdte a 
geömetria k e s a dimenziö k u jra definia la sa t a japa n kardök evölu ciö ja ban, valamint az 
ölvaszta si e s hö kezele si technika ik valö sa gös megugra sa t a saja t fejleszte sben. Ez a 
hö kezele si technika terme szetesen az a te nyezö , amely a kardöt a mai napig is ismert 
ikönikus gö rbu letbe hu zza. 

 

 

 

 

 

A fenti ke p Tanto-ja ugyanabban a geömetria ban la thatö , de e rdekes, högy a gö rbu leten 
kí vu l a viszönylagös me retek kö zelebb a llnak az ö si kí nai kardök me reteihez, amikör a 
ha töldalön az e l kialakí ta sa nak teru lete re pillantunk. Ez az e lesí tett teru let hösszabb lett, 
ahögy az idö  telt, e s idö nke nt furcsa mö dön fölytatö dött a mai mödern reprödukciö kna l. 
Az eszte tikai kivitelezö k a mai napig annyira tu lhangsu lyözta k ezt, mint amennyire nem 
tette k azt a ha böru s fegyverekkel annak ideje n. 
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Teha t ez a ha tsö  e l, e les igaz? Igen, e s a mödern harcmu ve szeti szempöntbö l, ku lö nö sen 
akkör, amikör egy Noto-t kivitelezu nk e s a kard e lte telekör elhu zzuk azt a Koiguchi elö tt, 
azt jelenti, högy szenvede s azt kivitelezni, e s ne ha szö  szerint fa jdalmas. Hagyöma nyösan 
a penge ha tsö  fele t e lesí tette k, ami a szöka sös e rtelemben kisse  pröble ma ssa  teszi a Noto 
(a kard e lte tele) fölyamatöt. Ebbö l kifölyö lag, a mai stí lus gya rtö i a gyakörlatiassa g e s a 
kö ltse gek neve ben ne ha ny va ltöztata st hajtöttak ve gre, amelyek kö zu l a 
legnyilva nvalö bbak a kardöt Tachi szerele k helyett Katana szerele kkel szerelte k fel, e s a 
penge ha tulja t meghagyta k, de e letlenu l hagyta k. Ez a kö nnyí te s vagy hamis e l, ahögy 
ne ha nevezik, a penge k ha töldala n egy ma sik ce lt is szölga l, me gpedig azt, högy a penge k 
nem lesznek fej-nehezek. Ennek a kardnak az egyensu lya a Tsuba-höz kö zelebb esik, ami 
azt jelenti, högy kö nnyebb e s manö verezhetö bb a ke zben, ne ha nyan azt möndja k, högy 
hasönlí t az Nokubi zukuri-ra. 

 

 

Noto (a kard elte tele). 

 

 


