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Francis Sempa1

Kazuo Odachi: Egy kamikaze vissza-
emlékezései: egy második világháborús 

japán pilóta lenyűgöző története túl-
élésről, becsületről és megbékélésről                                                                                

(Tuttle Publishing, 2020, 224 oldal) című 
könyvének recenziója

Kazuo Odacsi tiszteletben álló rendőrtiszt, biz-
tosítási nyomozó és kendó-mester Japánban; 
közel hetven évig tartotta titokban, hogy a 
második világháború utolsó hónapjaiban fiatal 
kamikaze-pilótaként szolgált, aki nyolc ön-
gyilkos küldetést hajtott végre, de a csodával 
határos módon túlélte. 2016-ban jelent meg 
japán nyelvű memoárja, most pedig angol 
nyelvre is lefordították. Rendkívüli történet fia-
talságról, bajtársakról, bátorságról, becsületről, 
kétségbeesésről, felépülésről, önvizsgálatról és 
a bezártságról. Mint Sigeru Ohta ügyésztől 
megtudtuk, a könyv Odacsi visszaemlékezése-
inek átirata abban a formában, ahogy neki és 
munkatársának, Hirojosi Nisidzsima újságíró-
nak elmondta. Mindkét ember elámult azon, 
hogy Odacsi milyen világosan emlékszik a 
régmúlt eseményeire, és hogy milyen élénken 
tudja felidézni őket. Odacsi emlékeit politikai 
korrektséget mellőzve, olyan becsületesen és 
lényegre törő módon adta elő, amely csak a 
rendőrök legjobbjait jellemzi.

Odacsi 16 éves volt, amikor 1943 tavaszán 
elkezdődött kiképzése a Jamagucsi prefektúra 
Iwakuni haditengerészeti légibázisán. Hat 
hónappal később áthelyezték a Koromó vá-
ros közeli Nagoja haditengerészeti bázisra. 
Képzését azért gyorsították fel, mert mint 
később megtudta, „a háború állása nem kedve-
zett Japánnak” (Ohta és Nisidzsima segítőké-
szen lábjegyzetekkel és „külön betoldásokkal” 
látták el Odacsi szövegét, hogy biztosítsák 
neki a történelmi kontextust). 1944 februárjá-
ban Odacsi átkerült a Kagosima prefektúrában 
lévő Kaszanoharai légibázisra, „ahol kezdetét 
vette az igazi repülőpilóta-gyakorlat”. Az ottani 

1 Francis Sempa jogász, a pennsylvaniai Wilkes 
Egyetem politológia-tanszékének docense.

képzés a repülőgép-hordozókról történő fel- 
és leszállást, lőgyakorlatot, üldözéstaktikát és 
formációs repülést ölelt fel. Innen a tajvani 
Hszincsu légibázisra került, ahol konvojokat 
kísért Tajvan és a kínai szárazföldi között, 
1944 októberében pedig a sziget feletti, ame-
rikai harci gépekkel vívott légicsatákban vett 
részt. „Azok a taktikák, amelyek olyan alapo-
san begyakoroltattak velünk, teljesen hatásta-
lannak bizonyultak az amerikai gépek túlereje 
ellen” – panaszolta. Odacsi repülőszázadát 
a Fülöp-szigeteki Clark légibázisra költöz-
tették, és ott történt, hogy Odacsit és más 
pilótákat „önként jelentkeztették” a kamikaze-
bevetésekre. Odacsi, aki akkor 17 éves volt, 
megjegyezte, hogy őt és a többi pilótát a 
felsőbb tisztek hívták meg önkéntesnek az 
öngyilkos küldetésekre. „Egyikünknek sem 
volt bátorsága elutasítani ezt az »önkéntes 
alapon történő javaslatot«, noha azt mond-
ták, hogy ez »személyes döntés«.” Odacsi 
nehezményezte, hogy „parancsnokaink úgy 
fordultak hozzánk a kéréssel, mintha lenne 
választási lehetőségünk”. Odacsi végül arra 
a következtetésre jut, hogy „lényegében ön-
gyilkosságra kényszerítettek minket”. Ahogy 
Douglas MacArthur amerikai tábornok csa-
patai Maniláig és északabbra jutottak, Odachi 
századát Tajvanra és a közeli kisebb szige-
tekre evakuálták, ahol kamikaze támaszpon-
tokat hoztak létre Taicsung, Hszinse, Tainan, 
Hszincsu, Jilan és Isigakidzsima területén. 
1945. április 4-e és 1945 augusztusa között 
Odacsi nyolc kamikaze küldetést hajtott végre 
(a Zero vadászrepülőgépének aljára szíjazott 
bombákkal), de különféle okokból – például 
nem sikerült pontosan bemérnie a célpontot 
vagy éppen amerikai harci repülők üldözték 
el – nem sikerült eltalálnia egyetlen ameri-
kai hadihajót sem. Más pilóták, köztük több 
közeli barátja és kollégája nem voltak ilyen 
szerencsések. A kamikaze pilóták „szárnyas 
koporsóink”-nak nevezték gépeiket.

1945. augusztus 15-én, miután az amerikaiak 
ledobták Hiroshimára és Nagaszakira az atom-
bombát, Odacsi azt a parancsot kapta, hogy 
amerikai hadihajókon hajtson végre öngyilkos 
merényletet Okinawa közelében. „A kitűzött 
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cél – emlékezett vissza – a zavarkeltés volt az 
USA flottájában, főként a nagyértékű hordo-
zóhajók között.” Amikor már a kifutópályán 
haladt Zero vadászgépével, egy jármű köze-
ledett feléje, amelyből a következő parancs 
érkezett: „Akciót leállítani!” Japán addigra már 
kapitulált, a háború véget ért. Odacsi mind a 
mai napig azon csodálkozik, hogy miért ren-
delték el azt a végső bevetést. Szerinte „esz-
telen döntés” volt; az aranygallérosok „nem 
sokat törődtek az életünkkel”. A háború után 
Odacsi rendőrtiszt lett, és egyre feljebb jutott 
a ranglétrán, és 36 éves rendvédelmi karrierjét 
parancsnokként fejezte be. Röviden megemlíti 
néhány érdekesebb bűnügyi nyomozási esetét. 
Ezt követően biztosítási helyszíni ellenőrként 
dolgozott. Emellett kendóval (japán kardvívó 
harcművészet) foglalkozott, amit több mint 
30 éven át tanított is. Írásunk idején Odacsi 
betöltötte 94. életévét. Büszkén említi meg, 
hogy ősei a 12. században a Nitta-Gendzsi 
klán szamurájai voltak. Elmesélte, hogy ami-
kor vadászpilótának jelentkezett, akkor „el-
tökélte magában, hogy a harcosok »Útját« 
választja”.

Fiatal voltam, és hittem abban, hogy a 
hazáért folytatott harc, ahogy a szamu-
rájok harca is régen uraikért, igaz ügy 
volt. Soha nem bántam meg, de rendőri 
munkám és a kendó tanítása közben… 
elkezdtem töprengeni azon, hogy vajon az 
én „Utam” helyes volt-e.

Odacsi és a többi kamikaze pilóta kétségte-
lenül bátor, hűséges és hazafias volt abban a 
tekintetben, hogy hajlandó volt életét áldozni 
császáruk és országuk érdekében. A háború a 
legjobbat és a legrosszabbat hozza ki az ott 
küzdő, többnyire fiatal férfiakból. Japán a 
második világháború előtt és alatt militarista, 
agresszív nagyhatalom volt, és katonái közül 
sokan kimondhatatlan kegyetlenségeket kö-
vettek el Kínában és a japánok által elfoglalt 
többi területen. Japán elfogadhatatlan ke-
gyetlenséggel bánt a hadifoglyokkal. Odacsi 
és más kamikaze-pilóták vakmerően harcol-
tak egy rossz ügyért egy rossz rezsim érde-
kében. Ez mindörökre érthetetlen talány marad.

(Asian Review of Books)

Michael Furger és Stephan Sigrist

Meggyengült állam vagy kiábrándult 
tudomány – ezzel a hat problémával kell 

szembenéznünk 2021-ben

A W.I.R.E. (Web for Interdisciplinary 
Research and Expertise) agytröszt olyan tár-
sadalmi kihívásokra mutatott rá, amelyekkel 
Svájcnak ebben az évben meg kell küzdenie.

Mit csinált a hűtőszekrénye az elmúlt napokban? 
Valószínűleg hűtötte, amit beletett – semmi 
mást. Valójában azonban új ételeket is kellett 
volna rendelnie időközben. Észre kellett volna 
vennie, amikor elfogyott a tej vagy a pezsgő, és 
közvetlen internetkapcsolatának köszönhetően 
gondoskodnia kellett volna az utánpótlásról. 
Legalábbis ezt jósolták 2020-ra a modern tech-
nológia prófétái, és ez csak az egyik legártat-
lanabb bejelentés volt. Ray Kurzweil amerikai 
futurista, feltaláló és író biztos volt abban az 
évezred elején, hogy 2020-ban egyáltalán nem 
lesz szükségünk hűtőszekrényre – mivel többé 
már nem fogunk enni. Testünk táplálását majd 
apró robotok veszik át bennünk, amelyek a vé-
ren keresztül biztosítják a sejtek energiaellátását. 
Az 1990-es években a szellem úttörői azt állí-
tották, hogy a jövőben genetikailag módosított 
majmokat alkalmazunk majd bolti eladóként 
vagy sofőrként. Továbbá egészen a közelmúltig 
az emberek arról álmodoztak, hogy a közlekedés 
baleset- és torlódásmentes lesz az önvezető au-
tóknak köszönhetően. Az Uber taxiszolgáltató 
2010. évi üzleti tervében ez szintén 2020-ra 
lett előirányozva. A technopápák által be-
harangozott jövő nem érkezett el. 2020-ban 
nem történt meg a mesterséges intelligencia 
előre jelzett áttörése, hanem egy világmére-
tű járvány tört ki. Ennek társadalmi követ-
kezményei sokkal erőteljesebben rányomják 
majd bélyegüket mindennapjainkra, mint a 
Szilícium-völgy ígért újításai.

A műszaki ipar kudarca 
„A digitalizálás csalódást okozott. Ez előre lát-
ható volt már a koronavírus előtt, de a világ-
járvány még nyilvánvalóbbá tette” – mondja 


