
BALOGH TIBOR 

EZ A MŰ A CREATIVE COMMONS. NEVEZD MEG! - NE ADD EL! - NE VÁLTOZTASD! 4.0 NEMZETKÖZI LICENC FELTÉTELEINEK MEGFELELŐEN FELHASZNÁLHATÓ. 1 

 

 

 

Wantō (湾 刀): A korai ívelt japán kardok. 

 

 
Az ívelt Warabitetō klasszikus példája, a leggyakoribb stílus. 

 

Ha valaha megpróbáltunk a japán kardok tanulmányozásába elmélyedni, találkozhattunk 

hihetetlenül sokféle elmélettel és a hatalmas (és esetenként ellenséges) nómenklatúrával, 

amely áthatja ezt a területet. Annak érdekében, hogy világossá tegyük a dolgokat, ma a 

Wantō-ról (湾 刀), az első ívelt japán kardokról fogunk beszélni. 

Ez a konkrét név egy ernyőfogalom, amely minden japán ívelt kardra utal, bár ebben a 

cikkben bemutatjuk az említett család legelső típusait, nevezetesen a Warabitetō-t (蕨 手 刀

), amely eltér a szokásos ívelt japán kardoktól és az összes variációktól, amelyek ebből az 

olyan ikonikus és mégis elfeledett japán kardból fakadtak. 

A kardok leírása előtt fontos röviden beszélni Japán politikai helyzetéről a Nara és a Heain 

kor időszakában, tehát a 8. és 10. század között. 

Valójában a 700-as években Japán még nem egyesült egy központi kormányzás alatt és az 

északkeleti régiók függetlenek voltak a Yamato udvartól, amely a szigetcsoport délnyugati 

részét irányította.  

A Kantō és az egész Tōhoku régió nem volt az udvar közvetlen befolyása alatt, és sajátos 

kultúrájuk volt. Míg a Kantō-nép még mindig meglehetősen hasonlított azokhoz, akik Japán 

déli részén éltek, és fokozatosan asszimilálódtak a Yamato befolyási övezetben, északon az 

Emishi (蝦 夷) nép lakott, egy olyan nép, amely még mindig titokzatos és nagyon vitatott a 

mai történészek között. 
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Az Emishi nép egy 14. századi ábrázolásból. 

 

Mindkét régióban erős és élénk lókultúra volt, amelyeket valószínűleg koreai bevándorlók 

hoztak a 3. és 4. században, és a Kantō régió a Yamato hadsereg képzett lovas íjászainak 

forrása volt. 

Ezekben a régiókban és különösen északon fejlesztették ki az 5. és 7. század körül az új, 

Japánból származó és a szárazföld közvetlen hatásaitól független kardmodelleket. 

A 8. és 9. század során a Yamato mindkét szövetséget asszimilálni próbálta politikai 

szövetségek révén, ezen emberek beilleszkedésével a japán társadalomba a császári udvar 

ellenőrzése alatt. A történelemnek ezek a darabjai, annak ellenére, hogy rendkívül érdekesek, 

itt nem térnénk ki rájuk, de fontos kiemelni, hogy e típusú kapcsolatok révén terjedtek el az 

ilyen típusú kardok a régió délkeleti irányába. 

 

Korai történelem, V –VII század. 

 

A történészek megállapították, hogy az akkori észak-japán emberek kissé más típusú 

vasolvasztási technológiát fejlesztettek ki, mint a délkeleti szárazföld által befolyásoltak, és 

ezt némileg magyarázzák a kemencék különböző típusai, valamint a kardok különféle típusai. 

Az ilyen típusú fegyver, az úgynevezett Warabitetō létrehozása az 5. századra datálódik, a 

Kofun időszakban; azonban a 6. és a 7. század folyamán egyre népszerűbb lett, különösen az 

északkeleti régiókban.  
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Annak ellenére, hogy az északi emberek konszolidált és kiépített kereskedelemmel 

rendelkeztek a szárazfölddel, nincsenek ekvivalens kardok, ezért feltételezzük, hogy 

Japánban tervezték. 

A neve annak a ténynek köszönhető, hogy a markolat kialakítása, amely egy fiatal páfrányhoz 

hasonlított, ikonikus markolatvéggel. 

Ezek a kardok meglehetősen rövidek voltak, átlagosan 40-50 cm pengehosszúságúak, és 

egyetlen kard sem haladta meg a 60 cm-t, a leghosszabb példa 58 cm. 

Másrészt általában erős görbületük volt; több mint száz példány görbületet mutat, és 

körülbelül 22-nél egy 0,5 cm-nél mélyebb sori látható, közülük tíznek még egy és két 

centiméter közötti görbülete is van, bár a penge mentén egyenes pengék is léteztek. 

Ez a görbület valójában furcsa lehet a képzetlen szem számára, mert a markolat mentén 

hangsúlyos, és ez a Tsuka-sori különösen a korai példákra jellemző. 

 

 

Egyenes Warabiteto kard; figyeljük meg, hogy a görbület főleg a markolat felé koncentrálódik,  

ami a későbbi Heian-kori Tachi jellemzője. 

 

Ezeket a pengéket vágó és hasító fegyvereknek szánták, és ez jól látható a Tsuka-sori, a penge 

szélessége körül a Monouchi környékén, és a lépcsős Kamasu-kissaki is megtalálható a 

Yamato-i emberek kardjainál. 

Ezenkívül a penge Sori-ja (görbülete) növeli a fegyver teljes ívét, ami jobb vágási képességet 

eredményez. 

Az ezeket a kardokat kovácsolt kézművesek tehát tudatosan alkalmazzák a Sori-t, és ez 

utóbbiak hangsúlyozása fokozatosan egy Tachi-sugata megjelenéséhez vezetett, és ezért a 

Warabite kardot tágabb értelemben úgy kell értelmezni, mint első lépést e fejlődés felé. 

Valójában ennek a korai ívelt kardnak az a sajátossága, hogy a görbület főleg a markolatra 

összpontosul.  
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Ez ellensúlyozza azt a vonalat, amely összekapcsolja a penge hegyét a markolattal, és így a 

penge íveltként működik. Azonban a Warabite kardok leggyakoribb típusának erős görbülete 

van a penge mentén is. 

 

 

Warabite kard ívelt markolattal és ívelt pengével. 

 

Felvetődött, hogy ennek az ívelt kardnak a kialakulása összefüggött a régiók erős 

lovaskultúrájával ebben az időben. A lóháton hajlított pengék egyértelmű előnyei ellenére a 

Warabite kardok meglehetősen rövidek voltak a lovaglás közbeni használathoz, ami 

meglehetősen zavaros. Azonban a teljes fegyver hosszának növekedése tendenciát mutat, 

ami adhat némi hitelt az elméletnek, bár a kardok némileg rövidebbek maradtak a nyugati 

területeken alkalmazott egyenes kardokhoz képest. 

 

Érettebb változatok, VII- X. század. 

 

Az ilyen típusú kardok, amelyek meglehetősen befolyásosak a keleti régiókban, különböző 

formákban és stílusokban kezdtek el terjedni és fejlődni, ami közvetlen kapcsolatot teremt a 

későbbi Nihontō-val. Valójában tisztázni kell, hogy a későbbi japán kardok kifejlesztése sokkal 

inkább ehhez az őshonos Warabitetó-hoz és későbbi tervekhez kapcsolódik, nem pedig a 

szárazföldről érkezett Chokutó-hoz. 

A 7. és 9. század vége táján e rövid kardok két fő variációját kezdjük látni. Az egyik legkevésbé 

ismert kard az úgynevezett Ryukozukatō (立 鼓 柄 刀). Ezek a pengék, akárcsak a Warabite 

kardok, egyenesek vagy íveltek voltak, és utóbbiak rendkívül hasonlítanak a későbbi Heain-

korszak Uchigatana alakjára. Tekintettel arra, hogy a markolat még mindig ívelt volt, a kardot 

Wantó-nak tekintik. 
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Példák Ryuukozukatō kardokra. 

 

Ezeket a kardokat azért nevezik így, mert a markolat hasonlít a dob alakjára, és általában 

rövid pengék voltak, amelyek nem haladták meg a 60 cm-t. A markolat, hasonlóan a 

Warabitetó-hoz, egyben volt a pengével, amelyek alapvetően széles és hosszúkás Hira zukuri-

k. Maga a markolat erősen elvékonyodik a közepe körül. 

A minimális fejlődés ellenére is a Kenukigata (毛 抜 形) markolatstílus bevezetés volt a 

Warabitetō pengékhez. 

 

 

Különböző markolatok a Warabitetō pengéken; figyeljük meg az egy darabból álló konstrukciót. 
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Ezeket a pengéket Kenuki-dōshi waribetō katana-nak (毛 抜 同 士 蕨 手 刀) hívják, és a 

markolatokban téglalap alakú nyílások találhatók, amelyek a korszak hajcsipeszeihez 

hasonlítottak. Ezeknek a mintáknak az oka ismeretlen: egyes tudósok úgy vélik, hogy célja a 

sokk elnyelése volt, mások szerint viszont pusztán a fegyver súlyának csökkentését szolgálta. 

 

 

Egy Kenuki-dōshi waribetō katana. Figyeljük meg, hogy a hegy nincs lekerekítve, csak erősen korrodálódott. 

 

Valószínűleg ez a legfontosabb kapcsolat a későbbi időszakban a 10. században kifejlesztett 

Tachi-val, amelyet az első igazi Nihontó-nak tekintenek. 

Kissé eltérő, de még mindig nagyon rokon a Kenukigatagatana, amely megegyezik az előbbi 

modellel, a markolat nehezék kivételével: 

 

 

Egy közeli kép erről a markolat stílusról; a kard azonban egy Tachi, és nem egy rövid Uchigatana. 
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Érdekes megjegyezni, hogy ezek a kardok egy darabból álltak, a markolatjukkal és 

pengéjükkel, és gyakran a Tsuba-t integrálták a markolatba. 

Sőt, tekintettel a penge rövid jellegére, ezeket egykezes fegyvereknek szánták. 

Valójában itt létesül a kapcsolat, mivel a 9. század végén a következő fejlemény a Kenukigata 

tachi volt. 

 

Meglehetősen egyszerű meglátni a Warabite összekapcsolódását és fejlődését, a Kenukigata 

markolat bevezetését és később a Heain-korszak pengéit. 

 

 

K.Friday-től vett vázlat, amely leírja a Warabite kardok, a Kenukigata pengék és a későbbi Heian időszak Tachi 

kapcsolatát. 

 

 

Végül azt is feltételezik, hogy az ívelt Warabitetō fejlődött és növekedett, és azokat az Emishi 

népek megtartották, akik Hokkaido felé vándoroltak, és megalkották az Emishitó-t a markolat 

felépítésének megváltoztatásával, amelyet a Yamato kovácsok munkái befolyásoltak. Amint 

látjuk van egy Nakago, és a pengét állítólag fa fogantyúval látták el. Ezek a pengék még inkább 

hasonlítanak a későbbi időszakok Katana és Tachi kardjaira. 
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Jól megőrzött Emishitō pengék. 

 

Az áttérés a Kenukigata pengékről és a 10. századi korai stílusról arra, amit a japán Tachi-val 

fogunk társítani, meglehetősen összetett, még mindig vitatott. 

A 10. századig mind a Chokuto-t, mind a Warabite kardokat, valamint a többi itt vizsgált 

pengét továbbra is gyártották és használták. A 11. századi újszülött Tachi sugata kifejlődése 

után azonban az említett kardokat, az Emishi-k kivételével, Hokkaidóba szorítva, Japánban 

már nem gyártották, és a késő Heian-korszakban a felváltotta híres Nihontō. 
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Tipológia és acél. 

 

A Warabitetō 3 fő stílusra osztható (bár biztos, hogy több alkategória is létezik).  

Meglepetésre a legkevésbé népszerű stílus, az a legrövidebb egyenes penge Kissaki moroha 

zukuri-val. 

 

 

1. 

Az első típus, amely a feltárt kardok 80% -ából áll, és északon rendkívül népszerű volt, 

nevezetesen a Tohoku térségében és Hokkaidón, de néhányat a Kanto és Chubu területeken 

is találtak. Általában Hira-zukuri konfigurációban van, és a többi stílushoz képest hosszú 

pengével rendelkezik, Sori a markolat mentén és gyakran a penge mentén is. 

A legtöbb hegy általában Kamasu-kissaki. Széles penge és a Tsuba a hegyétől van felszerelve, 

és a Funbari (az alaptól a kard hegyéig elvékonyodó) tartja a helyén. 

 

 

2. 

 

A második típus ismét Hira-zukuri, és rövid a Nagasa (penge hossza), de nagyon fontos, hogy 

a pengén nincs Sori, vagyis tulajdonképpen van egy inverz Uchizori, mint az azonos időszak 

béli Chokuto pengéken. 
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  A Sugata hosszúkás háromszögnek tűnik, ezért "fűz alaknak" is nevezik. A Tsuba a csúcsától 

van felszerelve. Ezeket Kanto-ban fedezték fel, a Chubu körzetben, Fukushima prefektúra déli 

részéig. Csak három darabot találtak Tohoku területén. Az összes Warabite pengének 

körülbelül 14,4% -a ilyen stílusú. 

 

 

3. 

 

A harmadik típus, amely vitathatatlanul a legismertebb annak ellenére, hogy talált pengék 

mindössze 4,5%-át teszi ki! A legrövidebb penge. 

Mint korábban írtuk, Kissaki-moroha-zukuri-juk van, és vagy Hira-zukuri vagy Kiriha-zukuri 

pengeformában készültek. A Hira-zukuri pengék rövidek, és a markolatnak és a pengének 

sincs Sori-ja, míg a Kiriha-zukuri pengék közepes méretűek vagy hosszúak és keskeny és elég 

erős Sori mutatkozik a Hi mentén. 

Tekintettel arra a tényre, hogy e kardok többségén volt Sori (görbület) a penge mentén, 

néhány penge azonban ezek közül egyenes volt, mégis ívelt kardnak tartjuk őket. 

 

 

Példák a második stílusba sorolható Warabite pengékre. 
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Végül érdekes lehet megvitatni az ezekhez a fegyverekhez használt acél néhány részletét. 

Csakúgy, mint a korabeli Chokutō, a pengét rendszerint különböző széntartalmú, egymásra 

rakott darabokból laminált konstrukcióval állították össze.  

Legtöbbjüknek meglehetősen puha magja van behelyezve a magasabb széntartalmú 

acélrétegek közé. A puha vasmagok lényegében kovácsolt vasak voltak. 

Ezek a pengék általában edzettek voltak, és átlagos keménységük 300–350 HV volt, 

összhangban a kontinentális kardokkal és alacsonyabbak a későbbi kardokhoz képest. 

Másrészt a pengék másik részeinek keménységének értéke általában alacsonyabb, mint az 

enyhe acélnál, 150-180 HV körül. 

Ezért az acél besorolható ausztenitesnek; ugyanakkor fontos kiemelni, hogy nem minden 

kardot edzettek meg. 

Az edzésről szólva, a folyamat eltér a későbbi pengéknél alkalmazottaktól, és ennek 

eredményeként az acél különböző tulajdonságai (kevésbé keményebb él, kevesebb 

éltartással és hajlamosabbak a görbülésre, de összességében rugalmasabbak) mindez a 

penge szélének alacsonyabb széntartalma miatt. 

Ezt a folyamatot a régi dokumentumok az „Uzumi-yaki“kifejezéssel írják le, ami azt jelenti, 

hogy egy tárgyat teljesen forró hamuba helyezve kell kezelni. 

Ez azt sugallhatja, hogy ezzel a kiegészítő intézkedéssel a pengéket végül úgy hevítették fel, 

hogy a teljesen a lehűtött széntűz forró hamvaiba süllyesztették őket. Lehet, hogy ez egy 

alacsonyabb hőmérsékleten, 400 ° C körüli hőmérsékleten történő után keményítés leírása 

is. 

Kevés olyan penge van, amely a klasszikus agyag edzés nyomát mutatja, bár ezt a hipotézist 

nehéz megerősíteni, mivel a pengék meglehetősen régiek. 
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