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Mei: 肥前國忠吉 Hizen kuni Tadayoshi

Sugata
Nagasa ha
Sori
Moto haba
Moto kasane
Nakago ha
Kitae
Hamon
Bōshi
Horimono
Nakago
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shinogi zukuri, ihori mune, chu kissaki
41,6 cm
3 cm
2,4 cm
0,7 cm
41,6 cm
itame, ji nie
nie deki, gunome midare
jizo
naginata hi
ubu, 1 mekugi ana, kiri yasurime, kuri jiri saki

De mei Hizen kuni Tadayoshi is de meest vervalste mei van de de Hizen tō.
Ik ben dan ook altijd zeer voorzichtig wanneer een zwaard met deze mei wordt aangeboden. Het eerste wat
ik doe is de mei vergelijken met de oshigata welke mij ter beschikking staan.
Kijkende naar de wijze waarop de bovenste twee strokes van de kanji yoshi zijn ingeslagen kan men
eenvoudig weg de meeste generaties al uitsluiten. Dan blijven nog slechts godai en rokudai over als de
mogelijke maker van deze naginata.
Bij godai lopen deze twee strokes lichtelijk schuin naar boven en bij rokudai zijn deze horizontaal
ingeslagen. Ook de uiteinden van deze beide strokes verschillen iets van de wijze waarop godai deze insloeg
en komen overeen met de wijze waarop rokudai deze afwerkten. Ook de andere 4 kanji vertonen
overeenkomst met de wijze waarop rokudai deze insloeg. De maker van deze naginata is volgens mij dan
ook rokudai Tadayoshi.
Hij signeerde pas met Hizen kuni Tadayoshi na de dood van zijn vader in 安永四年六月十五日 Ansei yon nen
roku gatsu ju go hi, 1775. Op 寛政二年六月二十四日 Kansei ni nen roku gatsu ni ju yon hi, 1790, verkreeg
hij de titel van 近江守 Ōmi no Kami en nam deze op in de wijze van signeren.
Deze naginata moet volgens mij dus zijn gemaakt zijn tussen 15 juni 1775 en 24 juni 1790.
Zijn familienaam is 橋本 Hashimoto. Hij was de jongste zoon van godai Tadayoshi.
Hij is geboren in 元文―年 Genbun ichi nen, 1736 en overleden op 文化十二年十二月二十六日
Bunka ju ni nen ju ni gatsu ni ju roku hi, 1815.
Als persoonlijke namen gebruikte hij eerst 彦十郎 Hikojurō en later 新左衛門 Shinsaemon
Hij wordt gerekend tot de jō saku klasse van zwaardsmeden
Zijn zwaarden worden beoordeeld als wazamono
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