


Katana és géppuska

Peter Swordteeth

2015

Publio kiadó

Minden jog fenntartva!

Japán. Egy nép és egy kultúra, melyet a nyugati nemzetek sokszor képtelenek megérteni. Pedig
ezek  a  keleti  emberek  tudhatnak  valamit,  hisz  több  szempontból  is  kiemelkedőek;  technikai
fejlődésük - annak ellenére, hogy a második világháborúból vesztesen kerültek ki - sokak számára
gyakran lélegzetelállító. Gazdaságukat számos ország irigyli. Valamint, az emberek egymáshoz is
másképpen viszonyulnak, mint máshol. Mitől lehet ez? Az én véleményem szerint ez abban rejtőzik,
hogy a japánok hogyan viszonyulnak embertársaikhoz. Tisztelik és megbecsülik egymást. És ezt nem
is  rejtik  véka  alá.  Nem  csupán  egy  mosollyal  vagy  kimondott  szóval  fejezik  ezt  ki.  Jelentős
gesztusokkal  és  tettekkel  nyilvánítják ki  a  másik  iránti  nagyratartásukat.  Ám ugyanez igaz,  ha
megvetnek valakit.

Számomra, ami jelentős különbség a japán és a nyugati népek között az a gondolkodásuk. Nincs
bennük alapvető  rosszindulat  vagy irigység,  ami  sok nagyhatalom polgárainak sajátossága.  Ezt
persze  nem úgy  kell  érteni,  hogy  a  többi  nép  szándékosan  rosszindulatú!  Egyszerűen  csak  a
legtöbben a maguk dolgaival, érdekeivel vannak elfoglalva. Emiatt sokszor nem veszik észre, hogy
ha nem egyedül törnek az adott cél felé, akkor mennyivel könnyebb, egyszerűbb lenne az életük.
Vagy, ha nem csak azt lesnék, hogy számukra mi a legjobb, hanem néha azt is figyelembe vennék,
hogy a másikat mivel tudnák segíteni, jobbá tenni az életét. Persze, kivételek Japánban és máshol is
akadnak!

A legtöbb európai és amerikai nemzet számára érthetetlen az, hogy a japánok hogyan nevelik a
gyerekeket. A fiatalokat már az iskolában megtanítják megbecsülni például a tisztaságot. A legtöbb
háztartásban – társadalmi hovatartozástól függetlenül – nem alkalmaznak takarító személyzetet. És
ez igaz sokszor az iskolákra is. Otthon az egész család, az iskolákban a diákok és a tanárok közösen
végzik el a tisztasági teendőket. De itt is igaz, hogy kivételek azért akadnak!

A családok élete is különbözik a többi nemzetétől. Erre kiváló példa, ami Európában számos
helyen komoly viták tárgya; a japán rajzfilmek vagy más néven „Animék”. Sok országban úgy vélik,
hogy ezek durva, sokszor véres - és emiatt nem gyerekeknek való - műsorok. De akkor hogy lehet,
hogy a  nagy múltú  keleti  országban a  szülők  és  a  kisgyerekek együtt  nézik  ezeket?  A  válasz
egyszerűbb, mint gondolnánk. A helyes kérdés nem a „Hogyan?”, hanem a „Miért?”. A nyugati népek
azt látják, hogy hogyan adják elő ezekben a rajzfilmekben a történeteket. Ám a lényeg a mélyebben
rejtőző miért?!

Zavaros? Járj utána! Nézz meg egy animét és tedd fel azokat a kérdéseket magadnak, hogy az
adott karakter mit, miért tett? És ne azt, hogy hogyan tette! Minden ilyen rajzfilmnek – és ezek
képregényes változatának, a Mangának – meg van a maga lényeges mondanivalója. Akad köztük
olyan, ami a történettel fejezi ki, amit mondani akar. Viszont olyan is létezik, ahol a sztori mellékes
és csak a belső tartalomra megy rá!

Többek  közt  ezek  a  műsorok  is  arra  tanítják  az  ifjakat,  hogy  tiszteljék  és  becsüljék  meg
barátaikat, embertársaikat! Gondolkodjanak, ne csak lássanak! Véleményem szerint –többek között -
ez lehet ennek a színes kultúrájú népnek a „titka”. Hogy ne csak nézz! Láss, gondolkodj, érezz!



De ez csupán az én véleményem…

 

 

 

Tokió, hajnali négy óra. A város központi kórházának ajtaja halkan nyílt. Egy rövid, barna hajú,
szikár termetű férfi loholt be az előtérbe. Fehér köpenyét ráncigálta magára, miközben a recepciónál
ülő nővérhez sietett. Orrát megcsapta a hölgy parfümének a fertőtlenítővel keveredő szaga. Nem túl
kellemes keverék így korán reggel.

- Jó reggelt doktor Yamituka! – köszöntötte a hölgy.

- Önnek is! – válaszolta a férfi lihegve – Merre van a sérült?

- A másodikon, a műtőben!

- Köszönöm!

A fehér folyosón elsietett a lifthez és idegesen nyomkodni kezdte a hívó gombot.

Egy  órája  riasztották,  hogy  autóbaleset  történt  és  egy  kisfiú  nyaktól  lefelé  lebénult.
Idegsebészként őt riasztották az esethez. A szülőkön már nem tudtak segíteni, de kollégái abban
reménykednek, hogy a gyermeken még lehet.

Megérkezett  a  lift  és  miután  beszállt  megnyomta  a  megfelelő  emelet  gombját.  Amíg  várt,
gondolatban végig vette a lehetséges eljárásokat.

Szétnyíltak az ajtók és már kapkodta is a lábait a műtő irányába. Az előtérben találkozott az
éjszakai ügyeletes orvossal, aki tájékoztatta, hogy a beteg nyakcsigolyáiban az idegköteg megsérült.
A belső szervekhez eljut az információ, de a mozgató izmokhoz nem.

Miután bemosakodott, belépett az operációs szobába. A fiú az oldalán feküdt, háttal neki. A feje
egy párnával volt alátámasztva, de látszott, hogy a nyaka rendellenes szögben áll. Két csigolya el volt
csúszva egymáson.

A férfi odalépett a gyermekhez. Csak most látta, hogy mennyire fiatal. A kórlapjáról leolvasta,
hogy mindössze hat éves. Arra gondolt, hogy már ennyi idősen megérezte a halál leheletét.

Átment az ágy másik oldalára és csak most vette észre, hogy a beteg magánál van.

- Szervusz! – köszönt neki – Én doktor Yamituka vagyok!

- Jó reggelt! – érkezett a bátortalan felelet.

- Hogy hívnak?

- Isuka Rabun.

A fiú szürke szemeivel felnézett az orvosra. Próbálta fejét feljebb fordítani, hogy a doki szemébe
nézhessen, de a férfi hamar megállította. Inkább letérdelt mellé és belenézett a fekete haj keretezte
arcba. Mikor a tekintetük találkozott, a fiatalember feltette a kérdést, amitől a legjobban félt.



- Meg fogok halni?

- Nem. – érkezett a szomorú, de határozott válasz – Azonban nyaktól lefelé béna maradsz.

- Miért lenne jó így élni? – kérdezte Rabun és szipogva sírni kezdett – A szüleim is meghaltak.

Az orvos szomorúan lehajtotta a fejét. Megállapította, hogy a gyerek a korához képest nagyon
értelmes. Hamar felfogta a szörnyű valóságot. Azonban elhatározta, hogy ad neki egy lehetőséget.

Harcos akarsz lenni, vagy áldozat? – kérdezte egyenesen a fiú szemébe nézve.

A beteg egy pillanatra elcsodálkozott a kérdésen, de utána keményen válaszolt.

- Természetesen harcos!

A férfi egy rövid időre elgondolkodott, de végül úgy döntött, hogy belevág.

- Van egy fejlesztésem. Egy elektromos szerkezettel kötném össze a sérült idegpályákat. Ehhez
azonban szét kell vágnom az elcsúszott csigolyákat, bele kell ültetnem a gerincvelőbe a szerkezetet
és nagy mennyiségű sugárzással hozzá kell olvasztanom az egészet az idegekhez. Azonban ez még
csak elméletben létezik! A gyakorlatban még sosem próbáltuk. Nem tudom mi lesz az eredmény!
Lehet, hogy rosszabb lesz az állapotod. Akár még bele is halhatsz! Azt sem tudom, hogy mekkora
esélye van annak, hogy az egész működjön…

- Csinálja! – szakította félbe a fiú az orvost – Inkább felvállalom a halált, minthogy egy testetlen
fej legyek. Nincs mit vesztenem!

Az orvost megdöbbentette ez a határozottság. Azonban ami még ennél is jobban meglepte, az a
gyermek szemében égő tűz volt. Szinte lángolt benne az élni akarás!

Egy lépést hátrált, majd derékból meghajolt a beteg akaratereje előtt.

- Nagyon bátor vagy, ifjú Isuka! És tisztellek a döntésedért!

A társához fordult, aki az ajtóban várakozott.

- Készüljetek fel a műtétre! Betesszük a berendezést!

- Igenis!

Két asszisztenst hívtak még a beavatkozáshoz segédkezni. Közel négy órán át tartott, majd végül
elérkeztek  a  sugárzáshoz,  hogy  összekössék  az  elektronikát  az  idegszálakkal.  A  nagy  erejű
besugárzást végezték, amikor a fiú az altatásból felébredt és fájdalmában hangosan üvölteni kezdett.
Yamituka is csak a fejét kapkodta, mert elvileg nem lett volna szabad még felébrednie a páciensnek.
Ám a fizikai fájdalom csupán a kezdet volt! Ami aznap történt nem csak az Ő életét változtatta meg,
hanem Rabun jövőjére is rányomta sorsfordító bélyegét...

 

 

 

8 évvel később



 

Japánban számos küzdősportnak hagyománya van. Karate, Judo és még sok más. A legtöbb fiatal
már kiskorában választ magának egy efféle elfoglaltságot. A szülők pedig örülnek, hogy a gyerek
ezzel levezeti a fölös energiáit. Arról nem is beszélve, hogy elsajátítják az önvédelmet is!

Viadalokat rendeznek, ahol összemérhetik tehetségüket. Nagy megtiszteltetés, ha kiválasztanak
valakit, hogy képviselje az ilyen megmérettetésen az iskola dojoját (dojo: japán küzdőterem, minden
harcművészeti iskolának saját dojoja van).

Rabun izgatottan nézett körbe a viadal résztvevőin. Fehér karate ruháján fekete öv jelezte, hogy
magas szinten űzi ezt a sportot. Számos küzdőtárs volt az arénában. Próbálta felmérni, hogy kik
azok, akiket könnyedén legyőz majd és kikkel lehetnek gondjai. Vállig érő fekete haja kerek arca
körül lengett, ahogy fejét forgatta. Vékony, de ruganyos teste most idegesen feszült meg. A Mestere
dicsérte ügyességét és tehetségét, ám tudta, hogy most bárkiben emberére akadhat.

A  nézőtér  egyik  ülőhelyén  észrevette  Dokit.  Örült  neki,  hogy  el  tudott  szabadulni  bokros
teendőitől, hogy láthassa nevelt fiát a megmérettetésen.

Zajlottak  a  küzdelmek.  Rabun sorra  nyerte  a  meccseket.  Úgy  látszott  a  szorgos  munka és
gyakorlás meghozza eredményét. Egészen a döntőig jutott.

A bíró a küzdőtérre hívta a két felet. Az ellenfél egy erős, vastag izmú srác volt. Látta már
korábban is küzdeni. Úgy vélte, hogy inkább erővel, mint technikával győzte le ellenfeleit, így Rabun
úgy gondolta, hogy tudással Ő lehet a jobb.

Elkezdődött a meccs. A fiú meglepetten tapasztalta, hogy ellenfele nem csak erős, de ügyes is.
Ütések és rúgások váltották egymást. Mindketten próbáltak gyenge pontot találni a másikon, de
egyiküknek sem sikerült. Végül a küzdelem döntetlennel zárult. Mindketten mélyen meghajoltak
egymás felé, ezzel is kifejezve a másik iránti tiszteletüket.

A viadal után a két fiatalember ismét összetalálkozott az utcán.

- Jó mérkőzés volt! – mondta az ifjú és kezet nyújtott.

- Szerintem is! – felelte Rabun és megszorította a másik kezét.

- Tudom, hogy mindketten ismerjük a másik nevét, de azért bemutatkoznék; Kazuki Karui vagyok!
– majd mélyen meghajolt.

- Isuka Rabun. – felelte és viszonozta a gesztust. – De legtöbbször inkább csak Kardfogunak
hívnak.

- Különös elnevezés. – mondta Karui meglepve.

- Ne akard tudni, hogy miért kaptam! – válaszolta mosolyogva.

- Mit szólnál egy vacsorához a közös győzelmünk megünneplésére?

Rabun ránézett a mellette álló Dokira, aki biccentett, hogy menjen nyugodtan!

Mindkét fiút ellátták némi pénzzel a szüleik, majd beültek egy sushibárba. Kardfogu örült, mikor
kiderült,  hogy új  barátja  is  annyira szereti  a  sushit,  mint  Ő.  Karui  többször is  kíváncsiskodott
Kardfogu nevének eredetére, de a fiú mindannyiszor kitért a válasz elől. Olyasmi volt ez, amiről nem



szívesen beszélt.

Arról azonban igen, hogy mennyire szereti a vonatokat. Mint kiderült, ennek a szenvedélynek
Karui  is  rabja.  Elámult,  mikor  kiderült,  hogy  Kardfogunak  van  egy  barátja,  aki  néha  elviszi
mozdonyozni.

 

 

 

Kettejük barátsága az idő múlásával egyre szorosabb lett, ahogy teltek a hónapok, évek. Szinte
mindent megosztottak egymással; jót, rosszat egyaránt. Azonban Kardfogu még mindig nem volt
hajlandó elárulni neve eredetét. Ez egy féltve őrzött titka volt.

Egy nap a két jóbarát az utcán sétált és egy megfelelő helyet kerestek, hogy megünnepeljék
Medve (Kardfogu így nevezte el barátját izmos testfelépítése miatt) 16. születésnapját. Éppen azon
tanakodtak, hogy hol is tartsák a nagy napot, amikor a Japán Nemzeti Bank elé értek. Meglepetten
látták,  hogy  hatalmas  tömeg  van  az  utcán  és  rengeteg  rendőr.  Átfurakodtak  a  sokadalmon  a
kordonig, hogy jobban szemügyre vehessék a helyzetet. Tanakodó, fejüket fogó rendőrök hadával
találták szembe magukat. Pont elkaptak két zsaru beszélgetésének foszlányait.

- Mindössze öt bankrabló, de még a kommandósok sem bírtak a közelükbe férkőzni. – mondta
egyikük elkeseredetten.

- Az a baj – kezdte a másik -, hogy a szellőző túl szűk. Így nem tudunk hátulról bejutni.

Kardfogu barátjára pillantott. Mikor találkozott a tekintetük, a fejére mutatott, utána Medvére,
majd magára, végül a bankra. Társa szeme egy pillanatra rémülten tágult ki, ahogy felfogta a néma
üzenetet, de aztán legyőzte a tettvágy és lassan bólintott. Mivel mindenki a rendőröket és a bankot
bámulta, senki sem vette észre a fiatalembert, aki beosont a kommandósok egyik kocsijába, majd két
henger alakú tárggyal távozott.

Kimásztak a tömegből és az épület mögötti  sikátorba siettek.  A hely sötét és büdös volt.  A
pocsolyák vizelettől és ürüléktől szaglottak. Az egyik sarokból egy dühös macska sziszegett rájuk.

Ahogy odaértek a bank mögé Kardfogu társa kezébe nyomta az egyik tárgyat. Medve furcsán
nézegette.

- Mi ez?

- Könnygáz gránát. De csak végső esetben akarom használni.

- Mi a terved?

- Abban reménykedek, tudunk olyan helyzetet teremteni, hogy egyenként vadásszuk le őket. A
harci tudásunkkal, bármennyire is jók vagyunk, nem hiszem, hogy egyszerre el tudnánk intézni
mindet.

- Jogos. – helyeselt Karui – De miért nem hoztál pisztolyokat is?

- Ahhoz, hogy így tudjuk őket elkapni, nem szabad hangos fegyvereket használnunk.



- Igazad van, bocsi!

Megtalálták a szellőző végét. Szerencsére a rácsot a rendőrök már eltávolították, így azzal már
nem volt dolguk. A járat szűk és poros volt. Kardfogu fogott egy zsebkendőt és az arca elé kötötte a
por ellen, hogy ne okozzon tüsszögést. Társa is követte példáját.

Egymás mögött, kúszva haladtak a járatban. Medvének kicsit össze kellett húznia magát és néhol
préselnie kellett erőteljes testét. Kardfogu néha hátra tekintet. Aggódott, nehogy társa beszoruljon.

Elérték a járat  végét.  Szerencséjükre a rács könnyen lejött  és ki  tudtak mászni.  Egy tágas
folyosóra értek. Csiszolt márványpadló és fehér falak határolták. A helyiség végén egy férfi állt,
szerencséjükre  nekik  háttal.  Kardfogu  ismét  némán  jelzett  barátjának.  Magára  mutatott  és
meglendítette a lábát, mint amikor valakit elgáncsol. Majd Medvére szegezte az ujját és azt mutatta,
üsse jól tarkón, hogy elájuljon! Miután ezt megbeszélték, némán odalopakodtak a bankrabló mögé. A
terv sikeres volt. Könnyedén kiütötték a fickót.

Kardfogu finoman lefektette a férfit. Medve a puskáját méregette.

- Legyen nálad. – suttogott a barátja.

- Oké – felelte az izmos fiú -, csak használni ne keljen!

Ekkor  egy  kattanást  hallottak  Medve  mögül.  A  fiú,  kezében  a  fegyverrel,  megmerevedett.
Kardfogu felnézett és rémülten vette észre, hogy barátja mögött egy másik rabló éppen pisztolyt tart
társa fejéhez.

- Dobd el! – jött a hangos utasítás.

- Valami gond van, Jurah? – hallatszott a kérdés a bank ügyfél helyiségéből.

- Csak két kis patkány! – szólt vissza a fegyveres – Mindjárt kiirtom őket!

Mivel a pasas egy pillanatra félrefordult, hogy felelni tudjon, Kardfogu kihasználta a helyzetet.
Medve szemei hatalmasra tágultak a rémülettől, ahogy barátja teste megremegett és alakot váltott.
Mire a támadójuk visszanézett, már csak annyit látott, hogy egy hatalmas kardfogú tigris ront neki.
A vadállat a pisztolyt tartó kezét kapta el és a földre rántotta. A fegyver eldördült, de szerencsére a
golyó a falba fúródott. A férfi hátrálni próbált a karját mardosó tigrissel, ám hanyatt esett. Ekkor, a
hirtelen magához térő Medve gyorsan fejbe vágta a puskatussal.

Kardfogu  rémülten  vette  észre,  hogy  a  folyosó  végén  vannak,  ahol  a  teremből  láthatóak.
Mázlijukra a rablók mind az ablakok felé néztek, így nekik háttal álltak. A túszok közül csak ketten
szúrták ki őket; egy középkorú férfi és egy láthatólag terhes asszony. A nő nagyon megrémült,
meglátván  a  tigrist,  de  a  férfi  hamar  felmérte  a  helyzetet.  Felfogta,  hogy  csak  akkor
reménykedhetnek  menekülésben,  ha  nem  veszik  észre  a  két  betolakodót.  Beszélni  kezdett  a
rablókhoz, hogy azok véletlenül se nézzenek hátra. Ezalatt Kardfogu és Medve visszahúzták az alélt
támadójukat a folyosóra.

- Ez meg mi a fene volt? – kérdezte rémülten Medve a barátját.

- Sajnálom! – jött a szomorú felelet – Ezt nem lett volna szabad látnod! De amikor az a fickó le
akart lőni… Muszáj volt átváltoznom.

- Szóval ezért hívnak Kardfogunak? – kérdezte ámulva a társa.



- Igen.

Kardfogu a fejét fogva rogyott a fal tövébe. Elkeseredett, hogy barátja előtt kitudódott a titka.
Rettegett attól, hogy emiatt el fogja veszíteni.

- Ez fantasztikus! – hallotta hirtelen.

Felnézett és Medve csillogó tekintetével találta magát szembe.

- Nem! Ez borzalmas!

- Te meg miről beszélsz? Ezzel bármikor meg tudod védeni magadat!

- Szerintem viszont egy szörnyeteg vagyok. – ostorozta tovább magát – Ezért nem akartam, hogy
megtudd.

- Badarság! Ismerlek már régóta! Nem vagy te szörnyeteg! Egy fantasztikus ember vagy, aki
ráadásul a legjobb barátom is!

Kardfogu felnézett és Medve mosolygós arcával találta szembe magát. Barátja felállt és kezét
nyújtotta feléje. A fiú félve fogta meg a kezet. Társa felrántotta és rászólt!

- Vigyük véghez, amiért idejöttünk!

Az erőteljes kézszorítás és a határozott, kemény hang visszazökkentette barátját. Bólintott és a
folyosó végéhez sietett. Kardfogu óvatosan kinézett és találkozott a tekintete azzal a férfiéval, aki az
előbb elvonta a rablók figyelmét. Az úr óvatosan sandított rájuk, hogy ne legyen feltűnő. A fiú
előszedte a könnygáz gránátot és megmutatta neki, valamint ujjával mutatta, hogy kettő van belőle.
A saját szemére mutatott, majd úgy tett, mint aki sír. A férfi megértette, hogy mit akar mondani. Egy
pillanatra a terhes nőre nézett, majd vissza a fiúra és bólintott.

- Van egy várandós nő a túszok között. – közölte a fejleményt Medvével – Az úr, aki az előbb
segített, azt jelezte, hogy megoldja.

- Rendben. Akkor hajrá!

Mindketten felrakták a kendőket az arcuk elé, majd kimentek a folyosó végéhez. Kirántották a
biztosítószegeket és begurították a terembe. A gáz hamar megtöltötte a helyiséget. A rablók és a
túszok is prüszkölni kezdtek. A férfi gyorsan lekapta a zakóját és a várandós nő arcába nyomta.

Kardfogu és Medve a zsákmányolt fegyverekkel berontottak és leteperték a három megmaradt
bankrablót.  Miután ezzel végeztek, Kardfogu elkiáltotta magát,  hogy minden túsz menjen ki!  A
rémült  emberek  elkezdtek  menekülni.  A  kint  várakozó  rendőrök  először  csak  a  füstre  lettek
figyelmesek,  majd  amikor  észrevették,  hogy  a  túszok  jönnek  kifelé,  gázmaszkokat  húztak  és
berontottak. A ködös teremben meglátták a két fiatalt, hogy fegyvert fognak három földön fetrengő
férfira. Pisztolyaikat rájuk szegezték és felszólították őket, hogy tegyék le a fegyvert!

- Félre értik! – kiáltott rájuk Kardfogu – Mi nem a…

- Pofa be! – szakította félbe az egyik rendőr – Fegyvert eldobni és kezeket a tarkóra!

Mivel nem volt más választásuk, így engedelmeskedtek. A fakabátok leteperték és megbilincselve
kirángatták őket. Mindkettejüket az egyik rendőrautó motorháztetejére lökték. Ekkor a férfi, aki
bent segített nekik, ordítani kezdett.



- Idióta, degenerált barmok! Ők nem a bankrablók! – a rendőrök értetlen arckifejezését látva
folytatta – Ők a megmentőink, maguk hülyék!

- De hát, puskák voltak náluk. – kezdte a rendőrfőnök.

- Miért? – kelt ki magából az úr kipirult arccal – Maga szerint Barbie babákkal kellett volna
sakkban tartaniuk a rablókat?

- Hát, ööö…

- Ott vannak a maguk bűnözői! – mutatott a néhány emberre, akit éppen kivezettek az épületből.

A zsaruk sűrű elnézéseket kérve hajlongtak és leszedték a béklyókat a két fiatalemberről.


