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Egy padláson talált ritka 12. századi szamuráj kard. 

 

 

A kardot a tetőtérben találták évtizedekkel ezelőtt, de egy nemrégiben elvégzett ünnepi 

nagytakarítás rámutatott, hogy a 12. század felbecsülhetetlen értékű öröksége.  

 

 

A kohoki pengét a Kasuga Taisha szentély tetőterében találták. 

 

Ha valaha úgy gondolta, hogy a padláson csak régi szemét található, akkor érdemes ezt 

újra gondolni. 

A tetőtérben évtizedekkel ezelőtt talált rozsdás pengéről később kiderült, hogy az egyik 

legrégebbi létező japán szamuráj kard. 

A kardot rozsdás állapotban találták a japán Kasuga Taisha szentély tetőterében. Noha a 

kard felfedezésére 1939-ben került sor, csak ebben az évben derült ki a szentély 

tisztviselőinek, hogy milyen régi is a penge. 

A 20 évente megrendezésre kerülő ünnepségen a tisztviselők megélezték a pengéket, 

hogy megtiszteljék a szentély építésének hagyományos ünnepségét. 

 

Amikor a penge tisztításakor kiderült, hogy a kard a 12. századból származik, a létező 

legidősebb japán pengévé vált. 
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A kohoki penge a 12. századból származik. 

 

A kohoki néven ismert 32 hüvelykes kard valószínűleg egy családi ereklye volt, amelyet 

egy szamurájnak készítettek és igy öröklődött generációról generációra. 

A szakértők úgy vélik, hogy a Heian-korszak (794-1185) alatt készítették, és valamikor a 

Nanboku-cho-korszak (1336-1392) és a Muromachi-korszak (1338-1573) között 

ajándékozhatták a szentélynek. 

A penge jellegzetes ívelt formája, segített a szakembereknek kitalálni, melyik korszakból 

való, mivel a romokban vagy más templomokban található ősi japán kardokról ismert, 

hogy általában egyenesek. A szakértők a penge mellett a kard markolatát és külső részeit 

is megvizsgálták. 

Bár nincs a készítő aláírása a markolaton, egyes szakértők mégis úgy vélik, hogy a pengét 

a Yasutsuna néven ismert híres kardkovács készíthette, mivel a pengék, amelyekről 

ismert, ugyanazokat a jellegzetességeket viselik, mint a kohoki. 

A kohoki mellett 12 másik pengét találtak a Kasuga Taisa szentély tetőterében, bár egyik 

sem olyan ősi vagy értékes, mint a kohoki. 

 

Miután megtisztították és megvizsgálták a kardot a Kasugataisha Múzeumban, a Kasuga 

Taisha szentélyben állították ki, ahol Március végéig lesz megtekinthető. 

 

 

 

Original source: https://allthatsinteresting.com/kohoki-samurai-sword 
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