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Kodachi vs Wakizashi: Mi a különbség? 

 

 

 

A Kodachi és a Wakizashi két hagyományos japán kardfajta, amelyeket a szamuráj 

harcosok az ország feudális időszakában használtak. Míg mindkét kard jellemzően magas 

széntartalmú acélból készült, melyet Tamahagane acélnak neveztek, és mindkettő ívelt, 

egyélű penge volt, nem feltétlenül azonosak. A Kodachi és a Wakizashi két különböző 

hagyományos japán kard, amelyek saját egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek. Szóval, 

mi a különbség a Kodachi és a Wakizashi között? 

 

A hosszúságuk: 

Az elsődleges különbség a Kodachi és a Wakizashi között a hosszukban rejlik. A Kodachi 

általában 60 cm hosszú, míg a Wakizashi 12 és 24 inch (30-60 cm). Ezért nem volt 

szokatlan, hogy a Kodachi-k kétszer olyan hosszúak voltak, mint a Wakizashi kardok. 

Mindkét kard még mindig rövidebb volt, mint más hagyományos japán kardok, de a 

Kodachi általában hosszabb volt, mint a Wakizashi. 
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Használatuk: 

A kardok használatának módja is változatos volt. Sem a Kodachi, sem a Wakizashi nem 

volt elsődleges kard. A feudális Japán idején a szamuráj harcosok a törvény szerint 

kötelesek voltak két kardot viselni a hivatalos szolgálat ideje alatt: egy hosszú elsődleges 

kardot és egy rövidebb másodlagos kardot. Rövidebb hossza miatt a Wakizashi-t 

másodlagos kardként használták a szamuráj harcosok. Ezzel szemben a Kodachi-t 

elsődleges kardként használták. A Kodachi általában rövidebb volt, mint más elsődleges 

kardok, bár még mindig túl hosszú volt, hogy másodlagos kardnak minősítsék, így 

lehetővé téve a szamuráj harcosok számára, hogy elsődleges kardként használják. 

 

Civilek Vs Szamurájok: 

Érdemes megjegyezni, hogy a civilek csak a Kodachi-t használhatták Japán feudális 

időszakában. Akkoriban a japán kormány korlátozta a hosszú kardok használatát a 

szamuráj harcosokra és más tisztviselőkre. Hacsak egy férfi vagy nő nem szolgált 

szamuráj harcosként vagy más tisztviselőként, nem birtokolhatott jogszerűen hosszú 

kardot. A Kodachi-t azonban tipikusan a törvényes határ alatt készítették, ami azt 

jelentette, hogy a polgárok is birtokolhatták és használhatták őket.  

Szerelékei: 

A két kard szerelékének módja is változik. Kisebb méretével a Kodachi általában a Tachi-

hoz hasonlóan volt felszerelve. Összehasonlításképpen, a Wakizashi-t úgy szerelték fel, 

mint a Katana-t. Ezeken a finom árnyalatokon kívül azonban a két kard meglepően 

hasonló volt. 

kodachi: 

    

 

 

 

 

 

Kodachi, Tachi szerelékkel. 


