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Karsai János

Szamurájmesék*

A bosszú

Úgy tartják, ha valamit igazán el akarsz rejteni a sógunátus vagy a császár 

kíváncsi tekintete el�l, a legjobb, ha a Sikoku szigetén lév� Tosza tartományt 

választod. Ennek a régiónak is egy távol es� városában, Szukumóban történt 

az eset. Ez a terület több emberölt� óta az Oucsi család fennhatósága alá 

tartozott, akik rendet és békét kívántak alattvalóiknak. Történt, hogy Eiroku 

második évében (1559) egy Sibata Hidekacu nev� kelmefest� tizennégy éves 

lányával a nagy kirakodóvásárra igyekezett. Ilyen eseményeken rendszeresen 

felbukkantak különböz� garázda elemek is, de ezen a vidéken ez nem volt 

jellemz�.

Jól ment a bolt, sok kend�t és festett textilt sikerült eladniuk. Hazafelé 

menet a rossz hír� Rokujó fogadó mellett vitt el az útjuk, ahol tiltott szerencse-

játékkal is foglalkoztak. A három fi ckó pont akkor lépett ki az épületb�l, ami-

kor a kelmefest� és leánya elhaladtak a bejárat el�tt. Ittasak voltak, s eleget 

veszítettek ahhoz, hogy másként keressenek vigaszt. Áldozataikat egészen a 

Kanamori ligetben álló Kannon-szentélyig követték. A kerítés tövében a férfi t 

megölték és kirabolták, a lányt mind a hárman meger�szakolták. Nevetve tá-

voztak, hiszen mind a hárman szamurájok voltak, és ezekben a polgárháborús 

id�kben sokat értek a jó harcosok.

Azonban a lány, Sibata Kuni nem hagyta annyiban. Három évig a f�város-

ban tanult, elsajátította az olcsó teaházak kiszolgálóinak viselkedését. Majd 

tanulmányozta a különböz� pusztakezes és fegyveres harcm�vészeteket. Húsz 

is elmúlt már, mire visszatért szül�városába. Több mint egy évet áldozott a 

nyomozásra, de sikerült megtudnia, hogy apja halálát a két Katagiri testvér, 

Jositacu és Josimune, valamint Itó Jukitora okozta.

Ekkor lépett munkába. Minagava O-Cuju álnéven a Rokujó fogadóban he-

lyezkedett el. Nem számolta, hogy hány férfi  fi zetett neki az örömért, mert ezt 

az örömöt � nem ismerte. De végre megjelent egy este Katagiri Josimune, 

s együtt mehettek fel az emeletre, egy csendes lakosztályba. Sok volt a szaké, 

és sok volt a zene, a nevetés. A  férfi  a hátán feküdt, levette minden ruháját, 

ekkor ült az ágyékára a lány. Josimune lehunyta szemét, hogy minél jobban 

áramolhasson csontjaiban a kéj, ám egy forró és éget� érzés volt az utolsó, 

amit e világon érezhetett, amikor a gésa k�risb�l faragott hajt�jét a szemgöd-

rébe döfte, egészen az agyáig.

Itó Jukitorát három hónap múlva lepte meg a Kanamori ligetben. A  sza-

muráj részeg volt, mint a csap, kardját sem tudta el�húzni, amikor nyakába 

fúródott a k�risfa hajt�. Katagiri Jositacu megrettent, sosem mozdult ki az 

* Majdan kötetben jelennek meg a szerz�i itt közölt írásai
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Oucsi-er�d falai mögül fegyveres kíséret nélkül, tudta, mi vár rá. Aprócska 

agyában felrémlett az évekkel azel�tt elkövetett b�ntett, félt a megtorlástól.

Sibata Kuni ekkor taktikát váltott. Hamarosan sikerült a kastély konyháján 

elhelyezkednie, pucolta a zöldségeket és mosogatott, és közben fi gyelt. Hama-

rosan tisztában volt az emberek mindennapos mozgásával, ki mikor hova tart. 

Azonban sosem tudott olyankor elszabadulni, amikor becserkészhette volna 

utolsó áldozatát. A véletlen sietett a segítségére.

Egy szeptemberi este nagy vendégsereg jött össze Oucsi Kacumicu tiszte-

letére. A Kocsi kastélyból hozattak gésákat, akik közül az egyik belázasodott 

az út alatt, nem állhatott a vendégek rendelkezésére. Nem tudni, hány em-

beren keresztül jutott el a hír Oucsi úr fülébe, hogy van egy lány a konyhán, 

aki egész szépen tud táncolni, ismeri néhány klasszikus költ� versét, és még 

a kotót is t�rhet�en pengeti. A  nagyúr utasítására letette a f�z�kanalat, egy 

félrees� kamrába sietett, ahol már várták a kunyhójából elhozatott ládák. Egy 

szobalány segítségével elkészítette a sminkjét és felöltözött, hajába a k�risfa 

hajt�ket szúrta.

Jól sikerült a mulatság, az ismeretlen gésára nem lehetett panasz. Bár 

kissé darabosnak t�nt a mozgása a többiekéhez képest, bája és szellemes tár-

salgása sok kellemes percet hozott a társaságnak. Úgy t�nt, maga Kacumicu, 

a házigazda kapott kedvet hozzá. Vajon mi lehetett rosszabb Kuninak? Hogy a 

család irányítója és parancsolója nevetgélve, szakétól b�zösen tapogatja? Vagy 

az, hogy mosolyogva kell italt töltenie a meghívottak között ücsörg� Katagiri 

Jositacunak?

Amikor a vendégeket szélnek eresztették, Oucsi úr minden játékosságot 

félretéve az ölébe vonta a lányt.

– Csak egy percet kérek, nagyuram, engedd meg, hogy kissé rendbe szed-

jem magam – menteget�zött �, és kisietett a teremb�l.

Apja gyilkosát csaknem a szálláshelye el�tt érte utol. Éppen a várfal tövében 

vizelt, amikor mögé lépett.

– Sok évvel ezel�tt megöltetek egy családapát és meger�szakoltátok a lá-

nyát. Azt akarom, hogy tudjad, miel�tt meghalsz: semmi sem marad büntetle-

nül – azzal átdöfte a férfi  nyakát. A hajt�t letörölgette egy papírdarabbal, majd 

– mint aki jól végezte a dolgát – visszasietett a várakozó ünnepelthez. Útközben 

egy kevéske illatosítót tett magára.

– Megállj! – dörrent Kacumicu hangja, amikor a helyiségbe lépett. – Ki vagy 

te egyáltalán?

– Nem értem, nagyuram…

– Öreg róka vagyok, számos csatában jártam már. Érzem rajtad a vér szagát.

A  lány letérdelt és meghajolt ura el�tt, úgy mondta el történetét. Oucsi 

sokáig mérlegelte a hallottakat, a  szaké g�ze egy pillanat alatt kiröppent a 

fejéb�l.

– Tehát te ölted meg három jó katonámat. Ez igen érzékeny veszteség 

ezekben a polgárháborús id�kben. Ezért mindenféleképpen büntetést érde-

melsz. Viszont kiválóan szerepeltél az este folyamán, így jutalom is jár neked. 

Büntetésed és jutalmad ugyanaz lesz tehát: személyesen engem fogsz szolgál-

ni, mindig mellettem lesz a helyed. Elkísérsz útjaimon mint egyszer� gésa, de 

közben fi gyelsz, megfi gyelsz, információkat gy�jtesz. Fontos, hogy kikkel kö-
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tünk szövetséget. És állandóan vigyázol az életemre, ez legyen a f� feladatod. 

Megkóstolod az ételemet, az italomat. Most elmehetsz. Holnap reggel közlöm 

döntésemet, akikkel szükséges.

Csupán ennyi ez a történet, melyet bárki elmesélhetett volna. Ám érdemes 

megjegyezni, hogy az Oucsi család szerencsecsillaga magasan ragyogott a 

béke beköszöntével.

A párbaj

Úgy tartják, elkerülhetetlen, hogy a nagy harcosok találkozzanak egymással a 

háború útján. Azt mondják, mindenkinek megvan a maga története, ellenség 

és jó barát, szövetséges és ellenfél, mindezek nem személyes dolgok. Talán 

ezért is maradhatott meg a régi harcosokban a másikkal szembeni tisztelet: 

nem gy�lölet vezette lépteiket. Állítólag amikor Takeda Singennek elfogyott a 

sója, mert a tengerpartot Imagava Udzsizane és Hódzsó Udzsijaszu lezárta el�-

le, legnagyobb ellenfele, Ujeszogi Kensin az alábbi levelet küldte neki:

„Úgy hallom, hogy Önt a sóval gyötrik ellenlábasai. Ezt gyávaságnak és 

igazságtalanságnak gondolom. Én harcban állok Önnel, de csak az íjammal 

és a kardommal harcolok, nem pedig sóval és rizzsel, ez nem személyes ügy! 

Ezért arra kérem, hogy ett�l kezdve a birtokaimról szerezzen be sót. Akár-

mennyire van szüksége, annyit fogok biztosítani, amennyit kér, természetesen 

tisztességes áron.”

Takeda pedig úgy tartotta, hogy halála esetén utóda legf�bb szövetségese 

Ujeszogi lehetne. „Ha vele fegyverszünetet kötsz, azt � minden körülmények 

között be fogja tartani. Az � szavában meg lehet bízni.”

Az általam újraírt történet sokkal régebben esett meg, ám enélkül talán 

nem lett volna létjogosultsága az el�bbi esetnek sem.

Két nagy harcos élt a keleti tartományokban, Minamoto no Micuru és Taira 

no Josifumi, mindketten szorgalmasan járták a harcosok útját. Azonban elfe-

ledkeztek az egyik legbölcsebb igazságról: „ne érdekeljen, hogy mit monda-

nak az emberek rólad, az a fontos, hogy mit teszel az emberekért”. Csatlósaik 

egyre- másra a következ�höz hasonló híreket vittek a két szamurájnak:

„Úgy tartják, hogy uram döntéseit mindig a szeretett n�k határozzák meg.” 

„A Minamotók szerint azért tett így és így uram, mert félt a következményekt�l.” 

„Josifumi úgy gondolja, hogy uram viselkedése nem megfelel� egy harcoshoz. 

Ez botrányos a mi vidékünkön.” „Micuru azt mondja Önr�l, hogy nem mérhet� 

hozzá, mivel mindenben ellentmond neki. Ez szánalmas.”

Ekkor Josifumi megelégelte az üzengetést. „Hogyan is terjeszthet ilyet ró-

lam! Jól ismerem a gondolkodását, a képességeit, az egész embert. Ezért azt 

üzenem neki, ha valóban ilyen magabiztos, találkozzunk egy megfelel� réten, 

és küzdjön meg velem.”

Hiába volt mindkét harcos bátor lelk� és nemes gondolkodású, hiányzott 

még bel�lük a bölcsesség képessége. Hagyták, hogy a színlelt jó barátok álnok-

sága egyre mélyebbre vigye �ket a háború örvényébe. Végezetül úgy döntöttek, 

hogy ez így már nem mehet tovább, kijelöltek egy szép mez�t, megbeszélték 

a szerencsés napot, s  a háborúra készül�dtek. Csaknem öt-hatszáz katonát 
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sikerült kiállítaniuk, a kit�zött napon ott állt a két sereg egymással szemben 

a tavaszi napsütésben. Az els� sorban állók egy vonalban tartották pajzsukat, 

s egyre jobban t�zbe hozták magukat. Annak rendje és módja szerint átküld-

ték a másik seregnek a hadüzenetet, az íjászok felkészültek a lövésre, amikor 

Josifumi újabb küldöncöt irányított Micuru felé: „Ez a csata nem szól semmir�l, 

pusztán arra vagyunk kíváncsiak, hogy kett�nk közül melyik a jobb. Ezért nem 

lenne szerencsés, ha embereink l�nének egymásra a mi vitánk miatt. Más em-

bereket feláldozni önös problémánk árnyékában egyértelm�en a gyengeség 

jele volna. Mit szólna, ha csak mi ketten ütköznénk meg?”

Micuru válasza rövid volt, de lényegre tör�: „Éppen ezt akartam magam is 

javasolni. Döntsön az íj. Már jövök is!” Azzal kiléptetett a katonák közül. Egye-

nesen ült lován, büszkén markolta fegyverét.

A két harcos találkozott a két had között, kezükben nem volt más, csak íj, 

a  hátukon lév� tegezben nyílvessz�k. Szemt�l szemben egyik sem jelentett 

a másikra túl nagy fenyegetést, úgy t�nt, �t is emberb�l gyúrták. Miközben 

megbeszélték a részleteket, nem remegett a hangjuk. Visszaügetett ki-ki a 

saját sorai elé, lecsillapították a felhevült embereket, majd szembefordultak. 

Keményen sarkantyúzták lovaikat, ahogy vágtába ugrattak. Egymásra l�tték 

az acélhegy� nyílvessz�ket, de egyik sem talált, talán túl hamar engedték el 

az ideget.

A  katonák lélegzet-visszafojtva lesték a vezérek összecsapását, akik visz-

szaügettek saját arcvonaluk elé. Amikor elhaladtak egymás mellett, szúrósan 

a másik szemébe néztek, de nem találtak abban semmi megingást, semmi 

félelmet, csak eltökéltséget.

A második vágta még gyilkosabb, a lovak patái hányják a földet, Josifumi 

célozza Micurut, még néhány méterrel közelebb egymáshoz, vijjogva reppen 

a nyíl, ám a Minamoto hanyatt vágja magát a hátasán, felette sivít el a lövés. 

De már ismét a nyeregben ül, eltéveszthetetlen közelségb�l l� ellenfelére, aki 

egy villámgyors csíp�mozdulattal, bronzcsatja segítségével téríti el a vessz�t. 

Megfordítják paripáikat, lihegve ügetnek vissza seregeikhez. A másik arca vajon 

mit mutat? Nem lesznek okosabbak.

Jöjjön akkor hát a harmadik vágta? Ha egyformán ügyesek, akkor két rend-

kívüli harcos tetemét kell ma összeszedni. Valóban lesz elég er� a tábornokok-

ban, hogy a vezéreiket vesztett katonák ne csapjanak össze? Jól tudja ezt a két 

vezér is. Fegyvereiket leengedve megindulnak egymás felé. Megállnak a két 

had között, talán mosoly is bujkálhatott a szavaikban.

„Azt gondolom, mind a ketten megtapasztalhattuk, hogy mire vagyunk 

képesek – mondja a Taira. – Nem megölni akartuk a másikat, hanem kihívni. 

Ennyi legyen elég.”

Micuru hallgat, de már régóta kész van a válasszal: „És ezt láthatták h� em-

bereink is. Szerencsés ötletnek tartom, hogy most álljunk meg. Visszavonulok 

a seregemmel.”

„Én is így teszek.”

A hadak arra a napra hátat fordítottak egymásnak. Mondják, hogy a régiek-

ben kéz a kézben járt a h�siesség, a tisztelet és a bölcsesség. Taira no Josifumi 

és Minamoto no Micuru elválaszthatatlan barátok lettek, akik a kés�bbiek során 

mindent megbeszéltek egymással.
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A szamuráj két útja

Mekkora csata volt az Icsinotani er�djénél! Az összegy�lt Tairák, bízva létszámbe-

li fölényükben, a háború megfordításában reménykedtek: nem hátrálnak tovább 

a Minamotók el�l, itt az ideje magukhoz ragadni az irányítást és megszerezni a 

gy�zelmet! Ám nem számoltak az ellenség zseniális és rettegett hadvezérével, 

Josicunéval, aki háromezer lovasával robogott le a járhatatlannak hitt hegyr�l, 

Hijodori hágóján átkelve. Váratlanul csapott le az ellenségre, teljes z�rzavart 

okozva. A  Tairák, akiket Heikének is neveztek, kétségbeesetten igyekeztek a 

beltengeren várakozó hajókra feljutni. Ha már félig megtelt egy járm�, azonnal 

vonták fel a vitorlákat és vették az irányt Sikoku felé. Mondják, hogy sok szamu-

rájról hullott le neveltetése, és semmit sem talált fontosabbnak saját életénél. 

�rjöngött mindenki: aki felkerült egy hajóra, az azért, aki nem, az pedig azért.

Szikraes� hull a harcosokra a felgyújtott er�dr�l, szél korbácsolja a vizet, 

lovak dobognak és nyihognak a parton, a vér vörösre festi a földet és az eget 

is. Kumagae-no Dzsíró Naozane, a  Minamotók, azaz Gendzsik tábornoka, 

egyik ellenfelet vágja le a másik után, micsoda gy�zelem!, amikor egy díszes 

páncélban menekül� lovasra fi gyel fel. Sarkantyúit paripája oldalába vágja, az 

ellenség után veti magát, aki valamilyen magasabb rangú tiszt lehet, levágott 

feje nagy dics�séget hozhat! A Heike-katona nem éri el a kiszemelt hajót, visz-

szafordul a sekély vízben, így sikerül hárítania Naozane els� csapását.

Egyenl�tlen a küzdelem, végig a Minamotók vezére irányít, hiába sodród-

nak ki a partra, át a kiköt� túlsó oldalára, gyors lova sem tudja megmenteni 

Taira-no Acumori életét. Naozane pengéje utat talál a páncél résein, nyomában 

piros vér fakad el�, a halálos sebet kapott katona a homokra rogy. Kezéb�l ki-

esik a kard, szünetet kérve emeli fel jobbját, bal könyöke a vizes iszapban. Mire 

Kumagae leszáll a nyeregb�l, megszólal a bambuszfurulya, a szigeteken ismert 

„Kis Ág”, csodálatos dallamot lopva a káoszba, az üvöltésbe. Abban a z�rzavar-

ban egynéhány pillanatra valóban ketten maradtak ott, Icsinotani harcmezején, 

a gy�ztes arcán is könnycseppek folytak.

Egyre jobban halkultak a hangok, egyre jobban csendesült a dallam, 

meg-megszakadva. A tábornok megvárta a befejezést, csak akkor csapott le a 

kardja. Micsoda megdöbbenés érte, amikor a lecsatolt sisakból egy fi atalem-

ber, szinte még gyerek feje gurult el�!

Nem lehetett teljes a gy�zelem. Megkeseredett a szaké. A világ áttetsz�vé 

és bizonytalanná vált. Az éjszakák mázsás súlyú kérdéseket görgettek a mellé-

re. Nincs válasz, nincs megoldás.

H�stettnek lehet nevezni egy kamasz lefejezését?

Dzsíró Naozane kimarad a történelem további eseményeib�l. Nem vesz 

részt a végs� gy�zelmet hozó Dan-no Ura-i ütközetben, sem Mijamoto Jori-

tomo sóguni kinevezésének ceremóniájában. Már régen Renszének hívják, 

vándorszerzetes, aki a megölt fi atal ellenség lelki üdvéért imádkozik a szenté-

lyekben, templomokban.

Évek teltek el, Icsinotani békés vidékén bágyadt szél fújdogál, amikor haj-

lott hátú, borotvált fej� alak bontakozik ki a tenger fel�l gomolygó ködb�l. 

Ismét február van, mint akkor. És ismét megszólal a dallam, mint akkor!



MUSTRA

118118

Képes emberben megfagyni a vér?

Kicsit arrébb három halász melegedik a t�z fényénél, egyikük fújja a bam-

buszfurulyát. A szerzetessé lett tábornok félve közelíti meg a férfi akat, gondola-

tait gúzsba köti a zene. Szavai nem méltóak egy szamurájhoz: „Éjszaka minden 

ellenségünk er�sebb, a pókok nagyobbak, a párhuzamosak találkozni képesek. 

A kakasszó állítja vissza a nappal igazságosságát, a valóság erejét, a fény bi-

rodalmát. Aki a homályt választja, annak démonokat kell legy�znie, mesebeli 

lények fölé kell n�nie.” A halászok egyetért�en bólogatnak.

„De akkor honnan szól ez a zene? Éjszakáimnak megrontója miért csendül 

fel nappal?”

Kétségbeesés lehet nagyobb?

A fuvola hol bejárja az öblöt, hol nem. „A hegy tövében van egy dombocska, 

amely alatt állítólag Acumori nyugszik, onnan kél ez a síri hang, onnan tanul-

tam meg ezt a dalt.” A halász vörös, göcsörtös ujja a ködbe mutat. Senkinek 

sincs mersze követni Renszét, de vajon bátorság ez? Vagy inkább megadás? 

Mert ott, a  fehér homályban kivehetetlen alak kuporog egy halmon, furulyán 

játszik, elegáns ruhája mintha beolvadna a párás homokba.

A szerzetes imához teszi össze a két kezét. „Ha az vagy, akinek gondollak, 

mindennap elmondom lelkedért a tíz imát. Még aznap éjjel megbántam, amit 

veled tettem. Vannak cselekedetek, melyek akkor és ott megfelel�nek t�nnek, 

azonban a szamurájhoz a mindenkor helyes az ill�. A helytelen dolgokat ké-

s�bb már lehet szépíteni, magyarázni, de jóvátenni nem. A halálból már nem 

tudlak visszahozni, ezért a lelkedért imádkozom.”

A fi atal harcos befejezi a zenét, arca fehér, mintha rizsporral fedték volna 

be, ajkai kékek, szeme a semmibe réved. „Nekem nem kell semmit sem meg-

magyarázni, nekem nem jut más, mint az elfogadás. Bár ezt lehet örömmel, 

közönyösen vagy háborogva tenni. Közönyöm, haragom pusztán egy fuvallat 

ezen a tengerparton, örömöm a zene, amit�l rettegnek. Én már máshol va-

gyok. A  nap rátok süt, az es� benneteket ver; láthatatlan vagyok, árnyék a 

függöny mögött.”

A három halász csodálkozva látja, hogy a kopasz vándorszerzetes lekupo-

rodik a dombocska tövében és a semmivel beszélget. Száradnak a faágakra 

felaggatott hálók, lassan ideje leszedni, készülni a hajnali kihajózásra. Elt�nik 

a nap, de a fura fi gura csak mondja a magáét annak a kis halomnak.

„A harc, a csata nem ismer kegyelmet, nincs helye a szánalomnak. Ott az 

embernek egy másik oldala mutatkozik meg. Így lettünk teremtve, hordozzuk 

azt is, amelyik ölni képes.”

És a szellem jóváhagyóan bólint. „Avagy nem a Tairák hívták ki maguk el-

len a sorsot? Uralkodásuk alatt pökhendiek voltak, lenézték a többi családot. 

Icsinotanin pusztán beteljesedett a végzetük.” „Ott öltek meg engem” – mondja 

Acumori a messzeségbe nézve. „Ezen nem lehet segíteni.”

Az öreg tábornok könnyei az arcát mossák. Ezen nem lehet segíteni…

„Ezen a földön ellenségek voltunk, de most már a Szent Szutrában lév� igaz 

barátok.” És az árnyék rábólint: „Igaz barátok.”
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A vizsga

Kjóhó els� évének (1716) májusában jött az a rónin az ivami Nakajama klán 

rezidenciájához. Különösen meleg délel�tt volt, az éjszakai es� utolsó nyomai 

is elt�ntek már, a leveg� forrón és szárazon vibrált, nem repkedtek sem a ma-

darak, sem a rovarok, hanem árnyas fák és h�s bokrok alatt kerestek menedé-

ket. Az ember hajlamos volt azt képzelni, hogy egy hatalmas béka telepedett 

a koponyájára, amit nem �z el onnan sem a friss víz, sem a szaké, sem a le-

gyez�. A rónin durván zörgetett a nehéz keresztgerendákkal elreteszelt kapun, 

az egyik �rt er�szakosan, ellenvetést nem t�r� hangon a ház uráért szalajtotta, 

egy másikkal a várakozásra kijelölt terembe kísértette magát. Ruházata kopott 

volt ugyan, de nyomokban még �rizte régi eleganciáját, s a tisztaságára sem 

lehetett panasz. A homloka nem volt borotválva, haját a feje tetején egyetlen 

vastag varkocsban fogta össze. Apró utazóládika lógott le a hátáról, azonban 

annál nagyobbnak t�nt fekete, tölgyfából készült fakardja, melyen jó néhány 

összecsapás nyoma látszott.

Csendben várakozott, korábbi hevességének semmi nyomát sem mutatta, 

amikor kisvártatva megjelent a kamarás egy fegyveres szolga és némi friss tea 

társaságában.

– Elnézését kérem, de Kacuhiro no Szekisi Nakajama úr nem ér rá Önt 

fogadni. Elmondaná nekem, hogy mi adott okot az Ön kissé udvariatlan visel-

kedésére?

A gazdátlan szamuráj el�bb megcsodálta a teáscsészét, kortyolt az italból, 

s csak azután szólalt meg:

– A nevem Mijanobe Gendzsiró, és a szacumai Hagivara klán szolgálatában 

álltam, míg a sógun szemet nem vetett uradalmunkra. Valaha 150 koku rizs 

volt egy évben a bérem, maga Hagivara úr személyes test�rségében szolgál-

tam. Két éve járom a szigeteket, hogy megfelel� családot találjak. Tudja, amíg 

itt várakoztam és a darukkal díszített falakban gyönyörködtem, akaratlanul is 

arra gondoltam, hogy tiszteletre méltó nemzetségük is olyan, mint ez a szoba. 

Igazán pompásan érzem itt magam, ahogyan – gondolom – az Önök család-

jában is így lehet az ember. A festett falak csodálatosak, mint az egész birtok: 

a kastély, a személyzeti szállások, a gazdasági épületek és az ültetvények.

A kamarás elfojtott egy mosolyt (bókol a gazember, mindjárt el�rukkol a 

kérésével, amit el fogok utasítani).

– De mindez nagyon kevés! – csattant fel a rónin. – Ezen a csodálatos pa-

pírfalon könnyedén áthajíthatom a csészémet, mert gyenge. Mesés birtokuk 

homokvárként omolhat össze, mert gyenge. Nem olyan er�s, amire egy klánt 

építeni lehet. Bár minden szép és egészségesnek t�nik, azonban az emberek 

azok, melyeken áll vagy bukik egy család hatalma. Az Önök katonái semmit 

sem érnek. Puhák, kardjuk élét elvette a jólét és semmittevés. Azért jöttem, 

hogy ezt bebizonyítsam. Nem kérek semmit. Ám ha elutasítják a kihívást, az 

egész országban elhíresztelem a Nakajamák pipogyaságát!

Szegény kamarással fordult egyet a világ. A fi ckót már kidobni sem lehet. 

Nem marad más hátra, jól el kell páholni, vagy megölni. Mintha megsejtette 

volna a gondolatait, a hívatlan vendég újra megszólalt.:
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– A cseresznyevirágról elnevezett fogadóban szálltam meg. Természetesen 

közöltem a tulajdonossal, hogy hová készülök és mi a szándékom.

– Azt hiszem, megkérem uramat, hogy szakítson id�t Önre – hátrált ki 

a kamarás.

Hamar híre terjedt az uradalomban a merész párbajra hívásnak. Gy�ltek a 

harcosok, ki mérgel�dött, ki értetlenkedett, egyre többen tébláboltak az ud-

varon, ahol az árnyékos helyen székeket állítottak fel a családf� kíséretének. 

Közben rizst, szakét és halat szolgáltak fel a szoba mélyén h�söl� Gendzsiró-

nak. Délután kett�re elcsendesedtek a katonák, a rónint a fal tövében felállított 

emelvényhez irányították, ahol kényelmesen elhelyezkedett, félelmetes fakard-

ját a jobb lába mellé fektetve. Amikor a leveg�t szinte vágni lehetett a feszült-

ségt�l, megjelent a verandán maga Kacuhiro no Szekisi Nakajama úr is. Lassan, 

méltóságteljesen lelépdelt a lépcs�n, magas getapapucsba bújt, és legyez�jét 

lassacskán mozgatva helyet foglalt, körülötte a legfontosabb emberei ültek le.

– Na, te gazdátlan, pimasz fi ckó, most ütött az utolsó órád – kezdte. – Be-

tolakodsz a házunkba és sértegetsz minket, ebben áll a tudásod. Abban bízol, 

hogy megijedünk t�led, és rettegésünk odáig fajul, hogy a szolgálatunkba ve-

szünk? Nos, csalódnod kell, mert nem félünk senkit�l sem. Nem is a legjobb 

harcosunkat küldjük ellened, hanem egy egyszer� kardforgatónkat, aki szintén 

bokkennel áll ki ellened.

Intésére felemelkedett Fudzsimura Sinbei. Hakamájának mindkét szárát 

feljebb húzta és az övébe gy�rte. Kibújt föls�jéb�l is, csupán hadagíben vára-

kozott az udvar közepén. Mijanobe ráér�sen, lustán állt fel, szinte gyáván lépett 

Sinbei elé. Mindannyian azt hittük, hogy itt az igazság pillanata, emberünk 

két-három mozdulattal legy�zi kihívóját.

Ám csalódnunk kellett. A  rónin remek kardvívónak bizonyult, könnyedén 

legy�zte harcosunkat. Így járt Kurokava Genpacsi is, a kiképzésért felel�s tiszt, 

majd Jamamoto Sidzsó test�rparancsnok. Ekkor már rettegve vártuk Iidzsima 

Heitaro színre lépését, aki mestere volt klánunk vívóiskolájának. Hány edzésen 

csodáltam meg tökéletes technikáját, és határoztam el: én is ilyen rettenthetet-

len leszek! Azonban � is alul maradt, fakardja eltört ellenfele csapásai alatt…

Kacuhiro nagyúr tanácstalanul nézett körbe.

– Senki sincs, aki megvédené klánunk becsületét? Ennek a senkiházinak 

van igaza, és mi mind rongy emberek vagyunk?

Nem állítom, hogy azonnal jelentkeztem. El�tte alaposan átgondoltam, 

hogy miért is gyakorlok annyit karddal, bár senki és semmi vagyok a Nakajama 

család ranglétráján. Arra gondoltam, hogy ha csak az életért élünk, annak nin-

csen semmi értelme. Ha valóban rettenthetetlen és félelmetes harcossá akarok 

válni, akkor ez a világ semmit sem jelenthet nekem. Nem tudom, mennyi id� is 

telt el, mire mindezeken végigfutottam gondolatban. Folyt rólam a víz, száraz 

volt a szám.

– Uram, azt hiszem, értelmetlen lenne továbbra is fakarddal próbára tenni 

ezt az embert. Jó harcos, ha bokkennel áll szembe. Engedelmeddel én igazi 

karddal vállalnám a harcot, életre-halálra. Így mutathatja meg klánunk valóban 

az állhatatosságát.

– Jól szóltál, fi ú! Neked mi a véleményed, rónin? Eleged van a játszadozás-

ból? Van kedved kipróbálni magad férfi as küzdelemben?
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– Uram – mondta Gendzsiro –, a párbaj tiltva van az összes szigeten. Szí-

vesen felvenném a harcot ezzel a kölyökkel szemben, de a sógun utasításának 

megfelel�en el kell utasítanom.

– Itt és most én vagyok a sógun, ha tetszik, ha nem. És én engedélyezem 

az összecsapást. Adjatok egy katanát a róninnak!

Ha két ember között igazi kardok állnak, más súlya van minden pillanatnak, 

minden mozdulatnak. Féltem, de mire felálltam, félelmemet legy�ztem. Ideges 

is voltam, de mire kimentem az udvarra, idegességemet legy�ztem. Amikor a 

két pengét összeérintettük, már önmagamat is legy�ztem. Nem volt bennem 

semmi. A semmi volt bennem. El�bb tudtam, hogy támadni fog, mint � maga. 

Nem volt nehéz félrelépni és levágni �t. A kard nem fából készül. A szamuráj 

lelke acélból kell hogy legyen.

Másnap Kacuhiro no Szekisi Nakajama úr betiltotta a bokkennal való gya-

korlást. Irobe Sigenari jövedelmét nyolcvan kokuról százhúsz kokura emelte, 

és a személyi test�rség tagjai közé vette.

Hóország

1. Csak hó kívül-belül. Reménytelenül taposta a lábszára közepéig ér� ha-

vat. Nem tudta kivenni, hogy pontosan merre is kanyaroghat az ösvény, egyre 

vörösebb lábfejei bukdácsolva haladtak el�re. Nyakában ott himbálódzott szal-

mapapucsa, ruhája mélyén pedig fi nom, meleg tabija, amit nem volt észszer� 

felvenni ebben a mély hóban. Majd, ha megérkezik.

Háta mögött méterr�l méterre kisebbedett a Mikagura-hegy, végre meg-

pillantotta a hóba szinte besüppedt falut, a  harmadik ház jobbra lesz Mijosi 

lakása, ott biztosan ég a t�z, melegszik egy kanna víz, amib�l forró teát lehet 

készíteni…

Miben bízott Akecsi Micuhide, amikor lerohanta ura szolgáit, hogy életét 

vegye a Honnódzsi-templomban? A  nagyurakat nem köti szamurájesküjük? 

Egy harcos meddig kénytelen fejet hajtani az utasítások, parancsok el�tt? Úgy 

érezte, hogy lelke is olyan fehér és sivár, mint a szélfútta táj.

Szinte igaz sem volt, ahogy a parázsló t�zhely mellett gubbasztott. Szür-

csölte a teát, lábán végre ott pompázott a tabi, melyet nagyon kímélt, csak ritka 

alkalmakkor vette fel. Úgy döntött, ez most ritka alkalom.

Mijosi Hidemaszuval még Szaito Kuranoszuke nagyúr szolgálatában ismer-

kedett meg és kötött barátságot Naganóban. Két ilyen alacsony rangú szamu-

rájnak nincs sok választási lehet�sége: arra mentek, amerre a h�bérúr. Amikor 

nem sikerült az Oda Nobunaga elleni lázadás, mindketten ott harcoltak Jama-

zaki lankáin Tojotomi Hidejosi ellen. Vesztett csata, elvesztett élet, még ha túl 

is élték a lovas üldöz�ket. Útjaik szétváltak, Mijosi Tohokuba tartott, a jól ismert 

régióba, � az egész országot bebarangolta, de nem talált új gazdát. Évekkel 

kés�bb templomokban, fogadókban érdekl�dött az ügyes kez� fafaragó után, 

akinek munkái Szaito Kuranoszuke kényes és kritikus tetszését is kiérdemelték.

Nincs semmi más. Sem a hideg, sem a hó, pusztán a forró tea. Lehunyta a 

szemét, és hagyta, hogy mindaz, amit megtapasztalt, t�njön el emlékezetének 

hatalmas rendszerében egy messzi-messzi polcra téve. A szél néha megrázta 
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a  házikó falait, szikrák reppentek fel ilyenkor a t�zhelyr�l, de megmaradt a 

béke, s erre volt leginkább szüksége. Még mindig hallotta az üldöz�k lovait, 

ahogy csattognak patáik az erdei ösvényen, izzadság folyik a szemébe, izzik 

a tüdeje, izzik minden pillanat. Már megsz�nt a „mi”, most csak az „én” pa-

rancsol, felmentve fogadalmak alól, milyen szánalmasan apró is az ember. 

Kirántották hóna alól a törhetetlennek hitt mankót, lerogyott az avarra, feje fe-

lett elvágtatott az ellenség, Micuhide fényes páncélja villant meg arrébb, sokat 

ígér� zsákmány…

Sokáig beszélgettek. A dics� és a nem annyira dics� múltról, gy�zelmek-

r�l, menekülésekr�l, nagy lakomákról és az ínség napjairól. S mivel el�került 

egy üveg fi nom szaké is, egyre vidámabb és gondtalanabb lett az este. Végre 

ágyban aludt, még ha itt-ott foltozott volt is a takarója. Kardját azért maga mel-

lett hagyta, annyira megszokta a közelségét, hogy képtelen lett volna nélküle 

a szemét nyugodtan lehunyni. Hány éjszakán sutyorgott vele s merített er�t a 

hallgatásából!

Másnap délel�tt segített barátjának fát aprítani, aztán sétára indult a falu-

ban. Természetesen papucsban, tabiban, bélelt haorit vett magára, amelyen 

jól látszottak családi jelvényei, a  kék mez�ben íveket rajzoló három vágás, 

a  „szangiru”. Peckesen korzózott a szépen letakarított f�utcán, csikorgott 

a  letaposott hó a talpa alatt, úgy döntött, hogy megiszik egy pohárka italt a 

kocsmában, egyszersmind tájékozódik a környéken lév� lehet�ségekr�l. Kint 

sütött a nap, szikrázott a hó, szinte elvakította az embert, lehet, hogy ezért sem 

vett róla tudomást az ivóba becs�dül� társaság. Nagy hangon rendeltek, nem 

úgy viselkedtek, mintha szamurájok lennének, bár mindegyikük fegyvert viselt. 

Szinte észrevétlenül sikerült távoznia, eleget hallott.

„Sokan találnak fegyvert elfeledett csatatereken, csendes, félrees� helyen 

sebébe belehalt szamuráj oldalán. Azt képzelik, hogy a kard egyben hatalom 

is. S a hatalom nem szól másról, mint a többiek feletti uralkodásról. Ez a banda 

úgy fél éve vet�dött ide, és mivel senki sem akadályozta meg �ket, tanyát vertek 

a falu végén álló, elhagyott kúriában. Valamikor ott lakhatott a környék gazdá-

ja, aki valamelyik hadjárat során maradt el örökre. Nehéz id�k ezek, barátom.” 

Mijosi megkeverte a rizst, utána folytatta: „Az adókat önkényesen �k kezdték el 

beszedni, a parasztokat, kézm�veseket rettegésben tartják. A múlt héten lam-

pionokat dobtak az öreg Ivami apó házára, mert szóvá tette hangoskodásukat. 

Ha a szomszédai nem elég éberek és fürgék, könnyen leéghetett volna az egész 

falu. Egyedül vagyok, mit is tehetnék tíz-tizenöt fegyveressel szemben!”

„Ketten vagyunk” – morogta a fogai között. Úgy n�tt fel, hogy a hatalmat 

valójában szolgálatnak tartotta. Szolgálni a falusiakat, a gyengéket, a nagyurat, 

a többieket. Így nem lesz képes jól élni egyetlen nép sem. A katana sem dol-

gozhat senki ellenében, csakis valami, valaki mellett juthat szerephez. „Holnap 

megnézem azt az elhagyatott házat.”

2. Oucsi Morimasza behavazott szobája. Reggel vastag pelyhekben 

esett a hó, betemetett keréknyomot, gyalogösvényt. „Nem baj – gondolta , leg-

alább nem tudják meg, honnan jöttem.” Hogy, hogy nem, ismét a fogadó el�tt 

vitt el az útja. „Így van ez rendjén, a kocsmának a f�utcán a helye.” Betért egy 

csésze langyos szakéra.
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Most nem volt olyan szerencséje, mint múltkor. A pultnál három férfi  iszoga-

tott, a kiszolgálót ugratták, kardtokkal ütötték a fejét, ha nem találták kielégít�-

nek a munkáját, mozdulatait. Csak szórakoztak. Hamar megunták a játékot, és 

új áldozat után néztek. Éppen a második csészét hörpölgette. Figyelte, ahogy 

körbeveszik, de nem tett ellene semmit. El�bb tudnia kell, kik is valójában. 

Nem akart bántani senkit. Sokat locsogtak, mint a részegek általában, s mi-

vel nem reagált a legdurvább ugratásukra sem, veszélytelennek hitték, pedig 

� csupán a varázsigére várt. „Felelj, ha Oucsi Morimasza emberei kérdeznek!”

Már vágott is. Az els� két fejvágás halálosnak bizonyult, a harmadik a mell-

kasára kapta. Hörögve indult el a kijárat felé, a hátára még egyet kellett sújta-

nia, nem szerette a pontatlan munkát, a felesleges mozdulatot. Néhány bútor 

felborult, a kancsó eltört. „Mivel tartozom?” A kiszolgáló csak a fejét rázta. „Én 

is így gondoltam” – dörmögte.

Kint továbbra is szakadt a hó, enyhe szél kevergette a pelyheket, némelyiket 

egyenesen az arcába küldte. Szeme káprázott a csillámoktól, jólesett most a 

h�vösség. A  régi kúrián meglátszott a gondos tulajdonos hiánya. A központi 

épület nádfedelét a keleti oldalon benyomta a hó, a kerítés itt-ott bizony fog-

híjasan mutatta magát. Sehol egy �r, egy szolgálatot teljesít� katona, viszont 

a fehér hóban s�r�n látszottak az italos éjszakák után maradt sárgás nyomok. 

Csak magában morgolódott, a fejét csóválta, amíg belépett a tárva-nyitva ha-

gyott kapun.

Sokat gondolkozott azon, hogy miért nem tudott elesni � is Jamazaki egyik 

dombján, vagy kés�bb, az erd�ben? Úgy döntött, az élet feladatot tartogat a 

számára. Ha nincsen urad, legyél saját magad a sorsod kovácsa. Ha nem tudsz 

egyvalakit szolgálni, szolgálj ezreket.

A bandavezér fölényesnek akart t�nni és nemesnek. Persze valamilyen egy-

szer�, de agresszív paraszt lehetett, talán Kantóból. „Szóval nem is rizst kérsz, 

te rónin, hanem aranyat. Csak tudnám, mire ez a nagy pimaszság!” Magában 

persze megválaszolta a kérdést: halál, de ezt nem mondhatta ki hangosan. „Te 

is pénzt rekvirálsz, én csupán abból kérek.” A háznak ez a helyisége maradha-

tott a legjobb állapotban, ezért itt fogadta �t a bandavezér, gazdagsága biztos 

hátterében. A sarokban egy alvógyékény tespedt, több takaróval, tehát a f�tés 

elég gyenge lábakon állhatott. Na igen, ki vágna fát részegen…

A szoba falai szépen voltak festve, a keleti oldalra vízben álló darukat rajzol-

tak, északon csak a nádas hullámzott, nyugaton vadlibák húztak a felh�k közé. 

Délen egy vörös páncél ücsörgött. „Semmi sem az, aminek látszik.”

Ment az áruló után tíz jó embere, a tíz dajmió után száz kapitány, a kapitá-

nyok után tízezer katona – senki sem mondhatott nemet? A fogadalom akkor 

is érvényes, ha gúzsba köt, nem pedig felszabadít? Szaito Kuranoszuke gondolt 

az embereire, az embereivel?

„Miért lenne rád szükségem ilyen busás fi zetségért, amikor tizenhat fegyve-

res ugrik egyetlen füttyentésemre? Összesen nem kerülnek annyiba, amennyit 

te kérsz.” „Összesen nem képesek arra, amire én.”

Oucsi Morimasza töltött a kék mázas szakés kancsóból, homloka magas-

ságába emelte, ahogyan azt hajdani uraitól láthatta, úgy bólintott: „Akkor hát 

legyen!” Két „test�re” is így tett, egyszerre ürítették ki mind a négyen a csészé-

ket. „Azért mutass valamit, te rónin, had lássam, mire adom ki a pénzemet.” 
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Nem szerette ezeket a mondatokat olyan emberekt�l hallani, akik nem sétáltak 

még a halál mezsgyéjén. Mert más az elmúlással találkozni, esetleg ölni, vagy 

szembeszegülni vele. „Engedd, hogy akkor rántsak kardot, amikor annak szük-

ségét érzem.” De már tudta a választ.

„Szó sem lehet róla, nincs szándékomban zsákbamacskát vásárolni. Majd 

akkor sülsz fel, amikor a legnagyobb szükség lenne rád, addig is egy kisebb 

vagyont fogsz bezsebelni!” Senki sem látta, hogyan suhant a penge. Senki 

sem látta, hogy mi történt. Senki sem tudta, hogy ki maradt életben, csak �. 

A két kísér�n véres csíkot vágott a kard, kezükben ketté vált a szakéscsésze, 

megkövült tekintetük a felh�k közé tartó vadlibákat követték. A katana a tok-

jában pihent.

„Mit tettél, te galád?! Két jó emberemet küldted a pokolra!” Nehezen tudott 

fejet hajtani. „A  pokol mindannyiunkat készségesen vár, el�bb vagy utóbb. 

Vitéz harcosaid a kardjukért sem tudtak nyúlni. Két adaggal kevesebb rizs kell 

ma estére, jó cserét csináltál.” Magában pedig ezt mondogatta: „Tizenegy.” 

A darvak tollaira piros pettyek freccsentek. Sokat kell itt takarítani.

3. Még több hó az utcán. Arra a következtetésre jutott, hogy nem gy�z-

hettek az Oda halálát megbosszuló Tojotomi ellen, Jamazakin nem volt esély, 

nem volt lehet�ség. Az egységes Japán a túlsó oldalon növögetett. Lepjen be 

a hó mindent, az utakat, a nyomokat, a múltat. Fehér lepel alatt nyugodjon a 

Szaito család pusztulása, az eltékozolt életek ezrei, az önzés, a hatalomvágy. 

Így marad csupán a szolgálat.

Útja ismét a fogadó el�tt vitt el, a három holtestet kihozták a verandára. Egy 

szolgálólány vörös felmosóvizet öntött ki oldalt egy vödörb�l, g�zölögtek a ron-

gyok, a vedrek, a takarítók keze. Morimasza két embere irányította a takarítást, 

s  mivel nem voltak elégedettek, gyakran billentették ülepen a személyzetet. 

Felismerte a pultost, akit kardtokkal noszogattak a most mozdulatlanul fekv�, 

nagyhangú banditák. Pusztán egy pillanatra fonódott egymásba a tekintetük, 

mégis észrevette az egyik fegyveres.

„Hé, te! Állj csak meg! Gyanús vagy nekem! Gyere csak ide!” Parancsolt, 

utasított, megfélemlített. Engem megfélemlíteni, aki túl van már félelmeken, 

sorsokon, életeken? � sem hitte el, de odamentem. A markolatot még meg 

tudta fogni, amikor arcán és nyakán szaladt át a kardom. A másik futásnak 

eredt, majdnem az utca közepén értem utol. Kiáradó vére vörösre festette 

a havat.

„Tüntessétek el ezeket is, és a nyomaikat is. Fehér legyen minden. Éges-

setek füstöl�ket, hogy ne lehessen érezni a vér szagát. A vízbe tegyetek egy 

kevéske ecetet. Kilenc.”

Mijosi már karddal az oldalán várta. „Mennyien maradtak?” „Nincsenek tízen 

kett�nk ellen. Hej, ha ilyen arányok akadtak volna az utunkba életünk során!” 

Ezt csak gondolta: talán még most is darabokra szaggatva vérben fürdene az 

ország. Amikor a f�utcára értek, minden vakítóan fehér színben pompázott. 

Csikorgó léptekkel masíroztak a kúriához, a kocsma el�tt semmi sem utalt a 

véres közjátékra, pusztán az öt holttest feküdt a verandán.

Lehet-e két szamuráj a mérleg nyelve? Vagy az � szerepük már nem is il-

lik Japán történelmébe? Porszemek a gépezetben, szélben szálldosó szikrák, 
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amik hol itt, hol ott gyújtanak lángra papirosokat? Amikor átlépték a beroskadt 

kaput, ennyit mormogtak a hidegben: „Namu Amida Bucu.”

Az els� elébük kerül�ket pillanatok alatt levágták. Mire kiélesedett a helyzet, 

pusztán öten álltak velük szemben. Morimasza végzetét sejtve kérdezte �ket: 

„Mit akartok? Még több pénzt?” „Nem. Csupán nyugalmat és fehér havat.” Úgy 

dolgoztak, mint egy jól összeszokott csapat. Amikor az egyik hárított, a másik 

már támadott is. Nem volt felesleges mozdulatuk. Amennyit csaptak, annyi 

halált osztottak. A darvak a terem falán lefoszlottak a keretekr�l, vérrel mocs-

kolódtak be.

Mire végeztek, a fél falu a kertben várta �ket. A holttesteket villámgyorsan 

kihozták, és egyszer� zsákba rejtve eltemették a falun kívül fekv� temet�ben. 

A saroglyák nyomát percek alatt betemette a hó. Vérnek semmi nyoma, maradt 

a békés, csendes téli napsütés.

Volt, aki az Agano folyóból kifogott füstölt halat hozta nekik, mástól sózott 

retket, savanyított gyömbért, szárított disznóhúst kaptak. Csendesen eszeget-

tek a t�zhely fényénél. Mindketten jóllaktak, a legfi nomabb falatokat keresték, 

néha elnevették magukat. „Holnap költözz át a kúriába” – javasolta Mijosinak. 

„Mit keressek én ott? Milyen címen foglalnám el azt a házat?” Hörpöltek egy 

kortynyi szakét.

„Holnap megyek tovább. De mától te vagy Hóország királya.” Ezen jót ne-

vettek. Csontjaikban érezték az olvadást. Úgy vélték, nem maradtak életben 

hiába…

Két vágta csukott szemmel

A Heike monogatari (A Heike/Taira család története) tartalmaz egy igen érde-

kes epizódot, ami megragadta a fantáziámat. A  XII. századi Japánban meg-

esett csatában Minamoto no Josicune, a szinte kamasz hadvezér levágtat egy 

olyan meredélyen, amin gyalog is nehéz járni. A hegy lábánál ötvenezer Taira 

hevenyészett egy er�döt, de a meglepetésszer�en támadó háromezer lovas 

gy�zedelmeskedik, az ellenség tábornoka, Taira no Noricune lovára pattanva 

elnyargal. Mindez igaz. De nem biztos, hogy úgy történt, ahogyan én elképzel-

tem. Nem is fontos. A lényeg: a mese.



Szun Ce azt mondja: „Ha kevesen vagytok, csinálj úgy, mintha sokan lenné-

tek. Ha azt hiszik, hogy messzi vagytok, legyél közel az ellenséghez.” Mindezt 

jól átgondolja a huszonnégy éves parancsnok. Egyetlen nap alatt jut el Kiotóból 

a Mikasza-hegy alá, ami normális embernek kétszer ennyi ideig tartana. A fel-

h�k között magasodik a Bulbul-hágó hófödte földje, szakavatott vezet� nélkül 

kész öngyilkosság nekivágni. A bátor harcosok nem féltik életüket a csatában, 

de lezuhanni egy hegyi útról, értelmetlenül meghalni menetelés közben?

Ekkor egy katona jelentkezik. „Uram! Én, Hirajama, elvezetlek téged.” Josi-

cune még töpreng a nyeregben, homlokát ráncolja, „Hiszen te nem is itt n�ttél 

fel, hanem a keleti vidéken, hogyan is ismerhetnéd a nyugati hegyeket!” Hiába 

gy�zködi tábornokát a harcos, hogy aki egy hegyet bejárt, az tudja az utat az 
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összes többin, csak toporog a sereg. De jelentkezik egy másik vitéz: „Apám azt 

tanította nekem, ha vadászol és eltévedsz a hegyek között, fogd egy öreg ló 

kantárát, tereld magad el�tt, biztosan jó útra találsz.” Ez már tetszik a vezérnek, 

vezessen hát egy mén gy�ztes csatára egy hadat! Megmásszák a felh�ket, egy 

vén gebe nyomait taposva, este fáradtan vernek tábort. Ismét bizakodnak az 

emberek, bár csak egy négypatájú tábornok mutatja az utat.

Másnap háromezer harcos áll fenn a hegytet�n, alattuk Icsinotani tenger-

partja, el�ttük a Bulbul-hágó veszélyekkel teli útja. Ki az, aki levezeti �ket in-

nen? Hogyan tovább?

A mindig h� Benkei hoz egy öreget, aki a környéken szokott vadászni. Is-

meri a völgyeket és meredélyeket, a titkos utakat és a szakadékokat. De lóval 

lejutni e helyr�l, szerinte maga az öngyilkosság. Még gyalogosan is megfon-

toltan kell lépni, különben könnyen a semmibe zuhanhat az utazó. Vesztüket 

érezve nyihognak a lovak, félelem szállja meg a katonák szívét; így, háromez-

ren, vajon mit tehetnek ötvenezerrel szemben?

„Hát a szarvas, az át tud-e itt menni?” – kérdezi a parancsnok. Az öreg 

vadász vigyázza minden szavát, hiszen nagy a sereg, sok a páncélon a dísz. 

„Igen, uram, amikor a nap felmelegíti a köveket, a harimai szarvasok átkelnek 

itt, hogy mélyebben fekv� legel�ket keressenek.” Elérhetetlen messzeségben a 

part, a föveny, a biztos talaj, közöttük ott áll ötvenezer állig felfegyverzett Taira, 

de a legvitézebb Gendzsi, Josicune úgy dönt: ahol a szarvas átjut, ott a ló is.

És mintha az istenek hallották volna meg szavát, két szarvasbika és egy 

tehén ront ki a s�r�b�l, s a szállingózó hóesésben egyenesen Icsinotani er�dje 

felé menekülnek. Patáik alatt repkednek a fagyott rögök, lendületük meghajlítja 

a facsemeték vékony törzsét, ám sértetlenül érnek le a hegy aljára. Ott teríti le 

a két bikát Takecsi Kijonori íja, de a szarvastehenet elengedi. Taira no Moritosi 

megfeddi a harcost: „Mindegyik nyilad tíz ellenségt�l védett volna meg minket! 

B�nt követtél el, és az istenek ezt nem hagyják megtorlatlanul! Onnan jöttek, 

ahonnan ember nem jöhet, illend�bb lett volna könyörületességet tanúsítani.”

Mindezt látja a Minamoto hadvezér, de lelkében még ott a bizonytalanság. 

„Engedjünk le néhány felszerszámozott lovat, vajon azok hogyan boldogul-

nak?” Levágtatnak üres nyergekkel a málhás kancák, s néhánynak bizony lába 

törik a meredek úton. Josicune így rendelkezik: „Lovagoljatok óvatosan, akkor 

nem lesz semmi baj.”

Els�ként � maga fordítja paripáját a semmi meredélyére, utánazúdul mind 

a háromezer. Összever�dnek kengyelek, sisak csapódik a másik vértjének, 

csúsznak lefelé a kavicsos úton, míg le nem omlik el�ttük egy szikla. Ez itt a 

dics� vonulás vége? Túlzás volt kihívni a kamik haragját? Innen már valóban 

nincs tovább?

A megfelel� emberek ott rejt�znek a tömegben, a megfelel� alkalomra vár-

va. El�lép Dzsúró Josicura, aki Miurában sokat kergette ilyen terepen a mada-

rakat. „Uram – mondja –, ez nem más, mint egyszer� vadcsapás. Mindennapos 

dolog mifelénk” – azzal megindul el�re. A rémiszt� lejt�n becsukják szemüket, 

hogy ne is lássák a következ� kanyart, a meredek szakadékokat, a meredez� 

sziklákat. Lovaik nyakára feküdnek, engedik a gyepl�t, szorosan ülnek a nye-

regben, hátasaikra bízzák magukat. Háromezren robognak le a hegyr�l, akár a 

démonok, lehunyt szemük mögött a gy�zelem ábrándja táncol.
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Az er�d alá érve egyszerre szakad ki bel�lük a harci kiáltás, háromezer 

lovas ordít, de a hegyek közötti visszhangban úgy t�nik, mintha százezren 

lennének. Tüzes csóvát vetnek az er�dre, benyargalják a horizontot. Feltámad 

a szél, füstöt és szikrát fúj az ellenség szemébe, akik összezavarodva egymást 

tapossák. Villognak a kardok, nyerítenek a lovak, üvölt mindenki. Marad más 

lehet�ség, mint a menekülés?

Voltak, akik a tengerben reménykedtek, a tutajokon kerestek menedéket. 

Azonban a túlzsúfolt járm�vek a vértekbe öltözött harcosok alatt egymás után 

süllyedtek el. Soknak meggyulladt a ruhája, �k �rjöngve rohangáltak a parton. 

Dobogtak a lovak, semmi sem látszott, semmi sem úgy látszott. Teljes volt a fe-

jetlenség, mintha az elemek vették volna ostromgy�r�be a Tairákat. Ötvenezer 

katonát fogott közre a t�z, a víz, a szélvészként támadó lovasság.

Taira no Noricune tábornok még sosem vesztett csatát. Nem tudni, mire 

gondolt. Felpattant halványszürke lovára, becsukta a szemét, úgy vágtatott 

egészen az Akasi-öbölig. Lehunyt pillái mögött az �r sötétlett. Harimában szer-

zett egy csónakot, azon menekült Jasimáig.

Szégyen

Az öregek szerint ez a történet nem is eshetett volna meg máshol, mint valahol 

a messzi keleten, Mucu tartományban. Ugyanis ott, a magas hegyek között csak 

a Fudzsivarák kísértetei járnak, és félvad emberek élnek, akik még mindig tisz-

telik a medve szellemét. Jó lovasok, kemény harcosok, messze földön híresek 

h�ségükr�l, ám úgy tartják, hogy akiket a kamik valahol megnöveltek, azokat 

másutt megkurtítottak. Így ezek a szamurájok nagyon szerették a szakét – bár 

nem bírták –, és a kockák csörgése jelentette számukra a gyönyört.

Az egyik kisebb birtok ura, bizonyos Cugaru Nobuhiro, miután megörökölte 

apjától az uradalmat 1536-ban, a kell� komolysággal látott a családot érint� 

ügyek intézésének. Számba vette a bevételeket és kiadásokat, átnézte a rak-

táron lév� készleteket, szemléztette a katonákat és fegyvereiket. Keményen 

számonkért minden kis hiányosságot, kijavíttatta a felfedett hibákat, olyan 

újításokat vezetett be, melyek a klán boldogulását szolgálták. Az id�sebb sza-

murájok is elégedetten bólintottak, nem lesz itt baj, jó kezekbe került sorsuk. 

Nem meglepetés, hogy sikerült remekül helytállniuk számos csatában Macusite 

Sigecuna oldalán. Aztán 1539-ben valami eltörött. A  téli pihen�re vonulást 

követ�en nem akart vége lenni a lakomáknak, ünnepeknek. Igaz, jelent�sen 

megn�tt a család földje, igaz, sokkal több jövedelemre tettek szert ezután, 

igaz, mivel tengerparti területeik lettek, részt kaphattak a halászatból és a só-

párlásból. Ez pedig pénz, sok pénz.

Azonban a kiadások nagyobb összegeket emésztettek fel, mint amennyi 

befolyt. Sokba kerültek az ínyencségek, a szép ruhák, a messzir�l hozatott kur-

tizánok. A kastély lakótornyában esténként hajnalig égtek a gyertyák, pattantak 

el a húrok a samiszenen, hasadtak a tatamik a részeg ölelések alatt. Azonban 

a harcosok, akik elfáradtak a csatákban, elfáradtak a tivornyákban is. Egyre ne-

hezebben ment a mulatozás, másnapos fejeket zavart összébb az ital. Kikezdte 

a hányás a férfi ak torkát, kialvatlanul, remegve mentek az esti kockázásra. 
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A  tavasszal napvilágra került hiányokra észszer� magyarázatot kellett találni: 

Kuroda Tadaoki lett a hibás, a klán könyvel�je, akinek évente 105 koku rizs 

volt a jövedelme. Csaknem ezer aranyat kértek rajta számon a vezet� tisztség-

visel�k el�tt. „Szégyen – hajtogatták többen is –, ennyit ér hát a megbecsülés, 

a szamuráj becsülete?” Felajánlották neki a szeppuku lehet�ségét, ám a köny-

vel� egy es�s éjjelen, amikor az �rök is behúzódtak a szélvédett, szárazabb 

zugokba, megszökött.

Ki lep�dne meg, ha azt mondanám: ett�l kezdve vereséget vereségre hal-

mozott a klán. Sok volt a halott, visszaszorultak a hegyek közé. Elvesztek a 

gazdag rizsföldek, elvesztek a tengerpartok. Így tehát bánatukban ittak. Keve-

sebb volt a zene és a tánc, kevesebb volt a n�, ám annál gátlástalanabb a koc-

kázás, a szaké vedelése. Aki megpróbált szólni, hogy egy kicsit visszafogottabb 

ritmusra kérje a nagyurat, az hamar kegyvesztett lett. A  többieket vitte a víz, 

Nobuhiro szigora és tekintélye, az engedelmesség béklyója.

Akik az esték vendégei voltak, azzal nyugtatták lelkiismeretüket, hogy egy 

szamuráj legf�bb ékessége az engedelmesség. A többiek a h�ségükre támasz-

kodtak. De Kurodára senki sem gondolt.

A  gyakorlóteret felverte a gaz, az íjak húrja megereszkedett. A  kardokat 

rozsda kezdte ki, senki sem javította ki a páncélok sérüléseit. A  hajdan oly 

büszke és eltökélt sereg egy szedett-vedett banda szintjére süllyedt. „Szégyen”, 

suttogták a folyosókon, a várfalak tövében, a falvakban. Az egyre elviselhetet-

lenebb adók elfolytak a táncos éjszakákon.

Aztán jött a hír, hogy Kuroda visszatért. Látták a piacon, a  kocsmában, 

a fürd�házban. „Senki sem beszélhet vele! – rendelte el Cugaru nagyúr. – Aki 

szól hozzá, az ellenem tesz. Meg kell ölni, a klán érdekében.” Ismét nem ma-

radt más a szamurájok számára, mint a h�ség, ezzel a toldozott-foldozott, 

sokszín� köpönyeggel takaróztak megint. Néhányan próbálkoztak a könyvel� 

meggyilkolásával, de nem jártak sikerrel. El�ször Degucsi Gensirót találták 

meg a vizesárok mellett, majd Jamada Sinzaemont az útelágazásnál.

„Hát nem tudjuk elkapni? Micsoda szégyen, ellenségeink szabadon járhat-

nak. Mi lesz ennek a vége?”

Nem kellett sokáig várni.

Ugyanúgy esett az es�, mint amikor elt�nt a kastélyból a csalfa Tadaoki. 

Fényárban úsztak a termek, az úr születésnapját ünnepelték. Ittak a dics�séges 

múltra, ittak a szebb jöv�re. Meglazultak a ruházatok, a testtartások is könnye-

debbek lettek, az egyik kézben mindenütt szakéscsésze billegett. Egy fuvallat 

kioltott néhány gyertyát. A tatami szélén a megvádolt könyvel� állt, ruhájából 

csorgott a víz, kezében kivont kard. Döbbenet által a szív ere fagy: néma tekin-

tetek szegez�dtek rá.

„Amikor engem itt sikkasztással vádoltak, senki sem emelt szót mellettem. 

Szégyen. Itt vannak az igazolások a kifi zetett pénzekr�l” – azzal ruhája ujjából 

papírokat húzott el�, és megvet�en a gyékényekre dobta azokat.

„A papíroknak hisztek, nem egy szamuráj szavának? Talán ti mindannyian 

papírból vagytok? Megtagadtátok egy társatokat, arra nem gondolva, hogy 

holnap ti járhattok így? Hanbei, tizenöt éves barátságunkat tudtad elnémítani? 

Vagy te, Hijazaki? A gyerekedet tartottam a kezemben. Nektek ez nem jelen-

tett semmit? Nem, ti a könnyebbik utat választottátok, amelyen a szamurájnak 
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nincsen lelke. Csak a h�sége. De tudjátok meg, hogy a lelketlen h�ség nem 

más, mint rabszolgaság. Szolgálni a szabad emberek tudnak, a  rabszolgák 

kiszolgálnak.”

A  pillantások a földre szegez�dnek, a  poharak kiesnek a kezekb�l. Ádáz 

démon röppen az esti szél szárnyán: remegés fut át a férfi akon. A becsület nem 

több, mint tétova, sánta szólam, elkártyázott tisztességek sz�kölnek a ruhák 

mélyén. Most van valóban mindenki magányosan.

Kuroda Tadaoki lassan elindul Cugaru Nobuhiro felé. Egyetlen kivont kata-

na ötven tokjában nyugvó vakizasi között. Senki sem mozdul.

Szégyen.

Aztán tétován megemelkedik valaki… Kardpenge suhan, vér fröccsen. Ki-

áltások, dobogó léptek, fém csendül. Azon az estén csak vesztesek születtek.

Öt év múlva az elhagyott várkastély szobáit a Fudzsivarák kísértetei járták. 

A nyolcmillió kami közül számosan elégedetten dörzsölgették a tenyerüket: ez 

volt aztán a medve éjszakája!

Női arc


