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Két ritka kardot találtak a 6. századi földalatti alagútsírban 

Japánban. 

 

 

 

Két ritka és egyedülálló kardot találtak egy 1500 éves földalatti alagútsírban a japán 

Kyushu déli részén. Az egyik az eddig felfedezett leghosszabb kard, amelyet valaha ősi 

japán sírban találtak, míg a másiknak rája bőrrel borított markolata van - ez a legrégebbi 

rájabőr díszítésű tárgy, amelyet Kelet-Ázsiában találtak. 

Az Asahi Shimbun beszámolója szerint a kardokat két csontvázmaradvány, páncélok, 

fegyverek és lószerszámok mellett találták meg egy 6. század eleji alagútsírban a dél-

Kjúsu-i Shimauchi körzetben, amelyet 2014 és 2015 között tártak fel. 

A Heritage of Japan szerint a földalatti alagútsírok Japán történelmében a Kofun-

korszakban (i.sz. 250 és 538 között) egyedülálló temetkezési gyakorlatok voltak.  Ezek 

vagy kővel bélelt kamrák voltak a halmok tetején, és a tetejükről lehetett bejutni, vagy a 

földön, a halom alatt építették őket, és oldalról egy yokoana kamrának nevezett alagúton 

keresztül lehetett belépni.  
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A belső terek általában egyszerűek voltak, de a bennük eltemetett személyeket gyakran 

értékes kincsekkel és sírmellékletekkel együtt találták meg. 

 

 

Egy földalatti alagútsír, amelynek földből készült burkolatát már eltávolították, Nara prefektúrában, 

Japánban ( public domain ) 

 

A sírból való kiemelés után a kardokat a Nara-i Gangoji Kulturális Javak Kutatóintézetnek 

adták át tudományos elemzésre és konzerválásra. Az intézet feltárta, hogy a 

hosszúkardnak fából készült markolata volt, a hüvely nyílását pedig egy értékes 

textilanyag, az úgynevezett tate nishiki, egy láncfonalakkal mintázott textil borította.  
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A kard hossza 142 cm, de eredeti állapotában körülbelül 150 cm lehetett. Ez a 

leghosszabb kard, amely valaha előkerült egy ősi japán sírból. 

A kard feltehetően a Yamato királyság ajándéka volt, amely az ősi Yamato tartományban, 

a mai Nara prefektúrában uralkodott a Kr. u. 250 és 710 közötti időszakban. 

 

 

A Miyazaki prefektúrában, Ebino-ban talált kard és hüvely, amely eredetileg körülbelül 150 centiméter 
hosszú lehetett. (Shunsuke Nakamura) 

 

A második kard körülbelül 85 centiméter hosszú volt, ezüsttel díszített markolatvéggel 

és rájabőrrel borított markolattal. A Panam Leathers szerint Japán volt az egyik első 

ország, amely rájabőrt használt a kardmarkolatokhoz. Ideális anyag, mert rendkívül erős, 

és ellenáll a szúrásnak, égésnek vagy szakadásnak. Emellett még vízálló is.   
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A szamuráj harcosok gyakran használtak rájabőrt a markolatokon és a páncéljukon is. A 

kutatók szerint a nemrégiben felfedezett kard a legrégebbi ismert példa a 

kardmarkolaton lévő rájabőrre Kelet-Ázsiában. 

 

 

Rája bőrborítás egy japán katana kard markolatán. A rájabőr a zsinórburkolat alatti durva textúra. 

 

Az Asahi Shimbun szerint a kardok egy elit személyhez tartozhattak, akit nagyra 

becsültek. 

"A kardok arra utalnak, hogy volt egy befolyásos személy Dél-Kjúsu-ban, aki közvetlenül 

egy a Yamato királyhoz közeli felsőbb rangú személyt szolgálhatott" - mondta Tatsuya 

Hashimoto, a Kagoshima Egyetem Múzeumának régészprofesszora, aki közreműködött a 

kutatásban [az Asahi Shimbun-on keresztül].  

              

 

 

 

 

 

Original source: https://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/two-rare-
swords-found-6th-century-underground-tunnel-tomb-japan-006879 
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