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Milyen páncélt viseltek a szamuráj harcosok? 

 

 

A szamuráj harcosok, más néven bushik, magasan képzett katonai szolgák és szolgáló nők 

voltak a feudális japánban. Az Edo-korszak alatt még az ország társadalmi kasztjának 

magas rangú tagjaivá is válhattak.  

A különféle fegyverek használata mellett a szamuráj harcosok páncélt is viseltek. 

Gyakran tetőtől talpig takarva őket, ez lehetővé tette számukra az ellenségekkel való 

biztonságos harcot, miközben megóvták magukat a testi sérülésektől. Szóval, milyen 

páncélt viseltek pontosan a szamuráj harcosok? 

 

Yoroi: A szamuráj harcos testpáncélja. 

 

A szamuráj harcosok nem viseltek hagyományos páncélt. Valójában egy különleges 

típusú páncélt viseltek, az úgynevezett yoroit. A történészek úgy vélik, hogy a yoroit egy 

japán harcosok által használt lamella páncél néven ismert régebbi típusú páncélból 

származik. A sorok a páncélon gyakran nyersbőrből, vasból vagy acélból készültek. 

Összefűzve nagy felületet képeztek, amely megvédte a japán harcosok testét a fizikai 

sérülésektől. 

A szamuráj harcosok által használt yoroi páncél, hasonló mintázatú, mint a hagyományos 

lamellás páncélok. A lamellás páncélokhoz hasonlóan az yoroi páncélok is különálló 

részekből készültek, általában acél, vas, bronz vagy bőr elemekből. Az elemeket 

egymáshoz illesztették és bőr- vagy selyemzsinórokkal kötötték össze, így hatékonyan 

védő testpáncélzatot képezve. 
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Előnyök és hátrányok a yoroi viselésében 

 

 

Az yoroi viselése kétségkívül magasabb szintű védelmet nyújtott a szamuráj harcosoknak 

a sérülések ellen. A csata elkezdése előtt a szamuráj harcosok különféle fegyverekkel 

szerelték fel magukat katana, íj, lándzsa stb., valamint olyan testpáncél, mint a yoroi. 

Mivel egyedi rétegekből készült, a yoroi képes volt a legtöbb támadást eltereli vagy 

elnyelni. 

 

Voltak azonban bizonyos hátrányok is a yoroi viselésében, például a korlátozott 

mozgékonyság. A kutatások azt mutatják, hogy a teljes joroi súlya meghaladta a 30 kilót. 

Sajnos a páncél nehézsége miatt a szamuráj harcosok lassabbak és kevésbé mobilisek 

voltak.  

 

 

 

A lemez páncélok megjelenése. 

Néhány évszázadon át a yoroi volt a szamuráj harcosok által használt testpáncélzat 

legkedvezőbb típusa. Csak az 1500-as években alakult ki új páncél típus: a lemezes 

páncél.  

Körülbelül ebben az időben a lőfegyverek egyre gyakoribbá váltak a csatatéren. A 

hagyományos yoroi páncélok hatástalannak bizonyultak a golyók eltérítésében, így a 

szamuráj harcosok inkább lemezpáncélt viseltek. Jellemzően vasból vagy acélból készült 

lemezpáncélzat még nehezebb volt, mint a yoroi, de képes volt megvédeni többfajta 

fegyver és támadás ellen a viselőjét, beleértve a lőfegyvereket is. 
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