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AKUTAGAVA

A lóláb

Ennek a mesés történetnek a hőse egy férfi, Ósino 
Hanzaburó. Persze sajnos se nem herceg, se nem királyfi. 
A Mitsubishi vállalat pekingi leányvállalatánál dolgozik, és 
még nem töltötte be a harmincat. Két hónappal a kereske-
delmi főiskola elvégzése után Hanzaburó Pekingbe utazott. 
Kollégái és főnökei különösebben nem lelkesedtek iránta. 
De kiemelkedően rosszat se mondtak róla. Ami a külsejét 
illeti, nem volt benne semmi különleges. Még a családi élete 
is szokványos volt. 

Hanzaburó két évvel ezelőtt feleségül vett egy lányt. 
Cunekónak hívták. Sajnos nem szerelmi házasságot kötöt-
tek. Hanzaburó rokonai, egy idős házaspár hozta össze őket 
egy házasságközvetítő segítségével. Cuneko sem volt vala-
mi szépség. De azt se lehetett róla elmondani, hogy kifejezet-
ten pocsékul nézett volna ki. Pufók arcán örökös mosoly vib-
rált. Az örökös mosoly csak akkor hagyta el az arcát, amikor 
Mukdenből Pekingbe utaztak és Cunekót összevissza csípték 
a poloskák a hálókocsiban. Ettől fogva azonban többé nem 
kellett a poloskáktól félnie. Mindig tartott két flakont abból 
a bizonyos denevér emblémás rovarirtóból az X utcában, a 
vállalat tulajdonában levő házban, ahol laktak.

Mint meséltem, Hanzaburó szokványos családi életet 
élt. És valóban, élete nem sokban különbözött az átlagos-
tól. Együtt ebédeltek Cunekóval, együtt hallgatták a gramo-
font, együtt mentek moziba, vagyis ugyanolyan életet éltek, 
mint más pekingi hivatalnokok. Igen ám, de életüket hirte-
len megzavarta a sors rendelése, amely elől senki sem mene-
külhet. A sors rendelése egyszer, ebéd után egy csapásra 
zúzta szét szokványos családi életük egyhangúságát. Ósino 
Hanzaburó, a Mitsubishi cég hivatalnoka ugyanis váratlanul 
agyvérzésben elhalálozott. 

Aznap délelőtt, mint rendesen, Hanzaburó a Tungtuan-
pajlou épületében az asztalánál nagy igyekezettel éppen 
aktái rendezgetésével foglalatoskodott. Vele szemben ülő 
kollégája semmi különösebb rendellenességet nem vett 
észre rajta. Helyesebben csak annyit látott, hogy amikor 
Hanzaburó a cigarettáját a szájába tette és a gyufával rá akart 
gyújtani, hirtelen eszméletét vesztve előrezuhant. Valóban, 
igazi hirtelen halál volt. De szerencsére a világ a különböző 
halálnemeket nemigen kritizálja. Sokkal inkább az emberek 
életmódjára tesznek megjegyzéseket. Hanzaburó esetében 
még az életmódja sem adott alkalmat különösebben éles kri-
tikára. Nem, éles kritikáról szó sem esett! Főnökei és kollé-
gái mély együttérzésükről biztosították az özvegy Cunekót.

Jamai professzor, a Tungzsen kórház igazgatójának 
diagnózisa szerint Hanzaburó halálát agyvérzés okozta. 
Hanzaburó viszont egyáltalán nem gondolt arra, hogy agy-
vérzése van. Még az sem fordult meg ebben az agyban, hogy 
ő meghalt. Így hát már azon is elcsodálkozott, hogy olyan 
irodába került, amilyent eddig soha életében nem látott. 

A nap sugaraiban az iroda függönyei a szellő fúvására las-
san lengedeztek. Az ablakon túl semmi sem látszott. Az iroda 
közepén egy nagy asztalnál két fehérköpenyes kínai egymás-
sal szemben ülve lapozgatta az anyakönyveket. Az egyik 
még húszéves sem volt. A másik, sárga ruhás, hosszú bajuszt 

viselt. Az a kínai, aki még be sem töltötte a húszat, tollát 
éppen végigfuttatta az anyakönyvön anélkül, hogy hősünkre 
nézett volna, és a következő kérdést intézte hozzá: 

– Are you Mister Henry Ballet, ar’nt you?
Hanzaburó meglepődött. De amennyire tőle tellett, tiszta 

pekingi kiejtéssel így válaszolt:
– Ósino Hanzaburó vagyok a japán Mitsubishi vállalattól.
– Nahát ilyet! Maga japán? – felelte csodálkozva a kínai, 

miközben tekintetét végre hősünk felé fordította. 
Az idősebb kínai, miközben szintén az anyakönyvbe kör-

mölt valamit, ugyanolyan meglepődöttséggel Hanzaburóra 
nézett. 

– Hát akkor mit is lehet tenni? Embercsere történt! 
– Baj van! Komoly baj! Ilyesmi még egyszer sem for-

dult elő a forradalom óta! – zsémbelődött az idősebb kínai, 
miközben remegett a toll a kezében.

– Mindenképpen vissza kell cserélni!
– Hé, izé! Maga! Ósino úr! Kérem, várjon egy kicsit!
Az a kínai, aki még be sem töltötte a húszat, kinyitott egy 

újabb vastag anyakönyvet és mormogva olvasni kezdett belőle 
valamit. De gondolt egyet, összecsapta, és az előbbihez képest 
még jobban meglepődve így szólt az idősebb kínaihoz:

– Semmi értelme. Ósino Hanzaburó három nappal ezelőtt 
meghalt.

– Három nappal ezelőtt? 
– Ráadásul a lába teljesen feloszlott. Combtól lefelé min-

dene hiányzik, mind a két lábának vége van! 
Hanzaburó ezúttal másodszor is meglepődött. Az elhang-

zott beszélgetés alapján először azt fogta fel, hogy meg-
halt. Másodszor pedig azt, hogy azóta három nap telt el. 
Harmadszor meg azt, hogy nincs lába neki. Ekkora osto-
baság nem lehet igaz! Hát itt van az ő lába! Azzal gyorsan 
lenézett a lábára, s abban a pillanatban ösztönösen felkiál-
tott. Ebben a kiáltásban nem volt semmi különleges. Az abla-
kon beáradó széltől ott himbálózott mindkét nadrágszára élre 
vasalt fehér nadrágban, fehér cipőben. A látvány megdöb-
bentette, nem akart hinni a szemének. Hogy megbizonyo-
sodjon, mind a két kezével meg akarta érinteni. És valóban 
a combjától lefelé mind a két lába eltűnt, úgy tűnt, mintha 
a levegőt akarta volna megmarkolni. Hanzaburó meglepő-
döttségében a fenekére esett. És abban a pillanatban a lába – 
helyesebben a nadrágja –, akár egy léghajó, amelyből nagyot 
szusszanva most fogy el a levegő, a padlóra huppant. 

– Jól van. Jól van. Majd megoldjuk valahogy. 
Az idősebb kínai, akinek egyáltalán nem csillapult a dühe, 

még ezt mondta a beosztottjának:
– Ez a te hibád! Megértetted?! A te hibád miatt van! 

Azonnal jelentenünk kell írásban a dolgot. Úgy bizony! Hol 
tartózkodik most Henry Ballet? 

– Éppen most néztem meg. Pillanatnyilag Hankouba 
utazott. 

– Akkor azonnal táviratot kell küldeni Hankouba, hogy 
sürgősen küldjék el nekünk Henry Ballet lábát.

– Hát ez sehogy sem fog menni! Amíg megérkeznek a 
lábak Hankouból, Ósino törzse teljesen feloszlik. 
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– Baj van! Komoly baj! – Az idősebb kínai nagyot sóhaj-
tott. Hirtelen mintha a bajusza is megnyúlt volna. – Ez a te 
hibád. Azonnal írásbeli jelentést kell küldeni! Kár, hogy az 
utasok közül senki sem maradt ott, ugye?

– Hát, pontosan egy órája történt. Legfeljebb egy ló van 
csak már, de…

– Miféle ló? 
– A lóvásárból maradt ott a Tösen-kapunál. Épp most adta 

ki a lelkét. 
– Akkor annak a lónak a lábát fogjuk felhasználni. Mégis 

csak jobb lesz ez a lóláb, mintha Ósinónak nem lenne sem-
mije. Gyorsan hozd ide azt a lábat!

Az a kínai, aki még be sem töltötte a húszat, felállt a nagy 
asztal mellől és könnyed mozdulatokkal elindult egy bizo-
nyos irányba. Hanzaburó harmadszor is meglepődött. Még 
hogy mindenáron lólábat raknak fel neki! Mennyi gond lehet 
egy lólábbal! Könyörögni kezdett az idősebb kínainak még 
mindig a padlón ülve:

– Bocsánat, csak a lólábtól kíméljenek meg engem, 
kérem! Mérhetetlenül utálom a lovakat! Az életemre eskü-
szöm! Emberlábat adjanak nekem, kérve kérem! Henry 
lábát, vagy akárki másét! Az se gond, ha szőrös egy kicsit, 
mindent elviselek, csak emberi láb legyen!

Az idősebb kínai dühösen nézett le Hanzaburóra, miköz-
ben bólogatva ezt ismételgette:

– Ha meglenne, akkor föltennénk. De mivel nincs sehol 
egy emberi láb… Tudja, szerencsétlenség történt, próbáljon 
megbékélni a dologgal. Különben a lóláb nem is olyan rossz! 
Hát azért időről időre patkót kell cserélni, de higgye el, még 
a legmeredekebb hegyi ösvényen sem lesz gondja soha…

Eközben megérkezett a fiatalabb hivatalnok, játszi köny-
nyedséggel hozta be a két lólábat, ami pont olyan volt, 
mint egy pár csizma, amilyet a szállodákban a boyok visel-
nek. Hanzaburó el akart szaladni. De hát hiányzott a lába! 
Szomorúan vette tudomásul, hogy egykönnyen felállni se 
képes. Ezalatt odalépett hozzá az alacsonyabb rangú hivatal-
nok és levette róla a fehér cipőt meg a zoknit. 

– Nem kell! Csak lólábat ne! Először is micsoda módszer: 
lábat cserélnek és még az engedélyemet se kérik!

Amíg Hanzaburó így üvöltözött, az alacsonyabb rangú 
hivatalnok egy lólábat helyezett a jobb nadráglyukba. A lóláb 
pedig, mintha fogakra végződött volna, szinte rátapadt a jobb 
csípőjére… Ezután a bal nadráglyukba helyezett el egy lólá-
bat. Ez is remekül illeszkedett. 

– Így ni! Már rendben is van! 
 A húszévesnél is fiatalabb kínai megtörölte karomsze-

rű hosszú kezét, miközben mosoly terült szét az arcán. 
Hanzaburó elgondolkodva szemlélte a kínai ember lábát. S 
ekkor egyszerre csak a fehér nadrágja szárából két pata, két 
pej színű lóláb bújt elő. 

*

Hanzaburó csupán erre emlékezett. A többi esemény az 
előbbiekhez képest már nem maradt meg ilyen tisztán az 
emlékezetében. Azt sem felejtette el, hogy összeverekedett 
a két kínaival. Azután úgy érezte, mintha egy meredek lép-
csőn gurult volna lefelé. Mindez azonban homályos emlék 
maradt. Az viszont biztos, hogy miután különös ismeretlen 
kísértetek között bolyongott és végre magához tért, már a 
vállalati tulajdonban lévő X utcai házukban felállított kopor-
sóban feküdt. Ráadásul a Hongandzsi-templom fiatal misszi-
onáriusa éppen valami búcsúimát mormolt a koporsója előtt. 

Persze az emberek másról se beszéltek, mint Hanzaburó 
feltámadásáról. Hatalmas fotót közölt róla a Sunten dzsihó, 
háromhasábos cikk jelent meg róla. Mégis a cikk mellett a 
gyászruhába öltözött Cuneko talán kicsit jobban mosoly-
gott a kelleténél. A főnökség és néhány kolléga a felesle-
gesnek tűnő halotti ajándékok helyett bankettet rendezett a 
cég számlájára. Az viszont egészen biztos, hogy Jamai pro-
fesszor tekintélye jócskán veszélybe került. De a profesz-
szor, miközben hidegvérrel eregette a szivarjából a füst-
karikákat, ügyesen helyreállította hitelét. Mély meggyőző-
déssel azt állította, hogy ez a természet misztériuma, amely 
magasabb rendű az orvostudománynál. Így hát a professzor 
presztízsén nem esett csorba, inkább az orvostudomány 
vesztett a hiteléből. 

A banketten megjelentek közül egyedül csak a mi 
Hanzaburónk arcán nem tűnt fel mosoly. Persze, nem volt 
ebben semmi meglepő. Hiszen mióta feltámadt, lólába lett. 
Lábujjai helyén paták voltak, amelyek egy pej paripa lába-
iban folytatódtak. Ahányszor csak rábámult a lábára, mind-
annyiszor kimondhatatlan csalódást érzett. Semmi két-
ség, azonnal a fejét veszik, ha a cégnél valaki meglátja a 
lábát! És akkor a kollégái megszakítanak vele minden kap-
csolatot! És Cuneko… Ó! „Gyarlóság, asszony a neved!” 
Cuneko is bizonyára követi a példát: miért lenne szüksé-
ge éppen egy lólábú férjre! Valahányszor Hanzaburó erre 
gondolt, mindannyiszor úgy döntött magában, hogy bár-
milyen áron is, de el kell rejtenie a lábát. A kimonót euró-
pai ruhára cserélte. Emiatt húzott csizmát. És ezért zárta be 
maga mögött olyan gondosan a fürdőszoba ablakát és ajta-
ját. Közben viszont szűnni nem akaró izgalom gyötörte. Ez 
az izgalom nem volt alaptalan, ez egészen bizonyos. Miért 
is állítom ezt…

*

Hanzaburó elsősorban arra ügyelt, nehogy kételyek 
merüljenek fel a kollégáiban. Minden igyekezete ellenére 
ezt talán viszonylag fesztelenül tette. Ha azonban a naplóját 
nézzük, többé-kevésbé folytonos veszélynek volt kitéve és 
állandóan küzdenie kellett. 

„Július X. Hát köszönöm! Az a fiatalabb kínai undorító 
lábakat passzintott hozzám! Mind a két lábam valóságos bol-
hafészek! Ma is a hivatalban úgy viszketett, hogy azt hittem, 
belebolondulok! Most minden erőmet a bolhák megsemmi-
sítésére kell fordítanom…”

„Augusztus X. Ma kereskedelmi tárgyú megbeszélésre 
mentem a menedzserhez. És mi történt? A menedzser a tár-
gyalás közben folyton az orrát szívogatta. Nahát! Már a csiz-
mámon kívül is lehet érezni a lábszagomat!..”

„Szeptember X. Úgy tűnik, hogy a lóláb mozgását még 
a lovaglásnál is nehezebb irányítani. Ma az ebédszünet előtt 
sürgős üzleti tárgyalásra küldtek, kis léptekkel futottam lefe-
lé a lépcsőn. Ilyenkor mindenki csak a tárgyalásra koncent-
rál. Hát nekem se jutott eszembe a lólábam. Egy sóhajtás 
sem telt bele, s máris hét lépcsőfokot ugrottam lefelé…”

„Október X. Lassan megtanulom, hogy lehet a lólábat irá-
nyítani. Végül is csak a csípőt kell egyensúlyban tartani. Ez a 
legfontosabb. Ma kudarcot vallottam. Persze nemcsak az én 
hibám volt ez. Reggel kilenc óra körül beszálltam egy rik-
sába, hogy a céghez vigyen. Nem tudni miért, de a riksás a 
15 szen helyett 20-at kért tőlem. Erősen megmarkolt, s nem 
engedett belépni a cég kapuján. Szörnyen dühbe gurultam, és 
hirtelen jól belerúgtam a riksásba. Mintha egy futball-labda 
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lett volna. Persze borzasztóan sajnáltam. Ugyanakkor ösztö-
nösen horkantottam egyet. Akárhogy is van, sokkal óvato-
sabban kell a lábamat mozgatni…”

 Cuneko kételyei elől elmenekülni azonban sokkal nehe-
zebb volt, mint a kollégákat becsapni. Hanzaburó folyama-
tosan arról ír a naplójában, hogy mélységesen sajnálja ezt a 
menekülést.

„Július X. Cuneko a legnagyobb ellenségem. Kulturális 
életszükségleteimre hivatkozva védőpajzsként egyetlen 
japán stílusú szobánkat végül európai stílusúvá alakítot-
tam át. Ilyenformán Cuneko előtt is csizmában maradhatok. 
Úgy tűnik, Cuneko rettenetesen sajnálja, hogy nincs tatami a 
szobában. De szerintem még japán zokniban is képtelenség 
lólábbal sétálgatni egy tatamis szobában!..”

„Szeptember X. Ma eladtam a franciaágyat egy bútorbolt-
nak. Egy amerikaitól vettem valamikor egy árverésen. Amikor 
hazafelé jöttem arról az árverésről, a külföldi negyedben, egy 
fasoron haladtam át. A japán akácok teljes virágzásban pom-
páztak. A csatorna vizén úszó papírlámpások fényei villódz-
tak, gyönyörű látvány volt! De most nincs helye az édelgésnek. 
Tegnap éjszaka is oldalról hasba rúgtam egy kicsit Cunekót…”

„November X. Ma magam vittem el a mosodába a szeny-
nyesemet. Tulajdonképpen nem szoktam mosodába járni. 
A Tóan-piac szélén van. Csak mostanában járok oda. 
Merthogy mindig tapad valamennyi lószőr az alsónadrágom-
hoz, a nadrágomhoz és a zoknimhoz…”

„December X. Szörnyű, de állandóan elszakadnak a zok-
nijaim. Iszonyúan nehéz feladat zoknit vásárolni úgy, hogy 
ne tudja meg Cuneko …”

„Február X. Persze akkor se veszem le a zoknimat és 
az alsónadrágomat, ha alszom. Ráadásul, hogy Cuneko ne 
lássa, a lábfejemet gyapjútakaróba tekerem, hisz minden 
lefekvés kockázatot jelent! Cuneko tegnap este elalvás előtt 
ezt kérdezte:

– Ennyire fázol, hogy még a fenekedet is szőrmébe 
bugyolálod?

 Lehet, hogy hamarosan eljön az az idő, hogy felfedezi a 
lólábamat…”

De ezeken kívül is különböző veszélyek fenyegették 
Hanzaburót. Az összes esetet persze lehetetlenség lenne 
mind felsorolni. Mégis Hanzaburó naplójában az alábbi tör-
téneten lepődtem meg a legjobban. 

„Február X. Ma az ebédszünetben be akartam nézni a 
Longfu buddhista templom melletti antikváriumba. A bolt 
előtt a napfényben egy lovas kocsi állt. Nem európai kocsi. 
Mélykék fedelű kínai lovas kocsi. És igen, a kocsis ott ült 
a bakon és pihent. Különösebb figyelmet nem fordítottam 
rá, megállás nélkül az üzlet felé tartottam. Ekkor a követke-
ző történt. A kocsis, miközben megpattintotta az ostorát, így 
kiáltott a lovára: »Hö, hö!« Ezzel akarta kifejezésre juttat-
ni, hogy a ló maradjon veszteg. De mielőtt a kiáltás elhang-
zott volna, a kocsi döcögve, nyikorogva elindult hátrafelé. 
Ebben a pillanatban csoda történt! Ahogy ott az antikvárium 
előtt nézelődtem, nekem is hátrafelé rándult az egyik lábam. 
Ekkor valami félelem, valami iszonyatos rettegés fogott el, 
amelyet szavakkal kifejezni egyáltalán nem lehet. Hiába 
próbáltam az egyik lábammal előre lépni, valami szörnyűsé-
ges gonosz erő miatt nem voltam rá képes, ehelyett hátrahő-
költem. Különben szerencsém volt, hogy a kocsis »Hö,hö«-t 
kiáltott. Mert mikor a kocsi hátragurultában megállt, abban 
a pillanatban nekem is sikerült megállnom. De nemcsak ez a 
furcsaság történt. Miközben megkönnyebbülten lélegeztem 
fel, gondolkodás nélkül a lovas kocsi irányába fordítottam 
tekintetemet. Egyszer csak a foltos szőrű ló, amely a kocsi 
elé volt befogva, érthetetlen módon felnyerített. Érthetetlen 
módon? Ugyan már, nem is volt az olyan érthetetlen! Ebben 
az idegtépázó hangban – úgy éreztem – egészen bizonyo-
san volt valami olyan, mint amikor egy ló röhög. De nem-
csak a ló adta ki ezt a hangot, mintha nekem is valami nyerí-
tésféle tört volna fel a torkom mélyéről. Most aztán minden-
ből elegem lett! Befogtam a fülemet mind a két kezemmel, s 
elkezdtem vágtatni, ahogy csak tudtam…”

A sors azonban még egy utolsó csapást mért Hanzaburóra. 
Ez azonban nem külső csapás volt. Március vége felé egy-
szer déltájban váratlanul arra lett figyelmes, hogy a lába tán-
colni, ugrálni kezdett. Vajon miért lett hirtelen ilyen zabolátlan 
a lába? Hogy erre a kérdésre feleletet találjunk, nézzük meg 
Hanzaburó naplóját! Igen ám, de mekkora csapás! A napló 
éppen egy nappal azelőtt ért véget. Akkor csupán az előtte tör-
tént események alapján lehet néhány általános feltételezést 
levonni. Miután alaposan áttanulmányoztam „A lovakról szóló 
főbb feljegyzések”, „Amit a lovakról tudni kell”, „Összes tud-
nivaló a szarvasmarhákról, a lovakról és a struccokról 1321. és 
1324. között” és a „Gyógykovácsok és lovak” című műveket, 
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az alábbi következtetés vonható le azzal kapcsolatban, hogy 
vajon miért vált fékezhetetlenné Hanzaburó lába.

Azon a napon szédületesen sok sárga por lepte el a 
várost. A sárga port, vagyis a homokot a tavaszi szél hozta 
Mongóliából Pekingbe. A Sunten dzsihó cikke szerint több 
évtizede nem láttak annyi sárga port, mint akkor: 

„A Tösen-kaputól ötlépésnyire még a kaputornyot sem 
lehet látni”, írta a lap, és valóban rettenetes volt. Hanzaburó 
lólába a Tösen-kapun túlról, a lóvásár egyik lótetemétől 
származott. Maga a ló pedig – napnál világosabb – Csang 
csia kou-n és Csin csou-n keresztül érkezett ide, Pekingbe. 
Mongóliából származó kunlun ló volt. Magától értetődik, hogy 
Hanzaburó lába azon nyomban ugrándozni kezdett, amint 
megérezte a mongol levegőt. Ráadásul a ridegtartásban élő 
lovaknál ilyenkor van a párzás ideje, amikor aztán széltében-
hosszában körülfutkosnak mindent. Így tehát, őszintén szólva, 
nagyon sajnálhatjuk Hanzaburót, hiszen az ő lólába ezeket a 
körülményeket képtelen volt nyugodtan elviselni. 

Nem kell körömszakadtáig ragaszkodnunk ehhez az értel-
mezéshez, mégis mindenki azt mesélte, hogy Hanzaburó 
egész álló nap megállás nélkül táncolt és ugrándozott. Aztán 
beszámoltak még arról is, hogy hazafelé menet három lakó-
negyeden haladt át, s eközben hét riksát leelőzött. Végül, 
miután hazaért, Cuneko elmondása szerint úgy lihegett, mint 
egy kutya, amikor teaivás idején betántorgott a házukba. 
Ezután rádobta magát a díványra és kimerülten azt paran-
csolta a feleségének, hogy azonnal hozzon spárgát neki. 
Persze Cuneko rögtön azt képzelte, hogy a férjével valami 
nagy baj történt. Először is az arcszíne rettenetes volt. De 
ez még mind semmi, mintha valami elviselhetetlen dolog 
kínozta volna, csizmás lába szűnni nem akaróan rángatózott. 
Az asszony, aki most az egyszer örök mosolyáról is megfe-
ledkezett, megkérdezte, hogy mire kell neki a spárga. De a 
férj, miközben kínzó arckifejezéssel letörölte homlokáról az 
izzadságot, egyre csak ezt ismételgette:

– Hozd ide gyorsan! Gyorsan, különben nagy baj lesz!
Cuneko ímmel-ámmal behozott egy guriga csomagolásra 

szánt spárgát a férjének. Ekkor Hanzaburó fogta a spárgát és 
a csizmaszártól kezdve mindkét lábát szorosan összetekerte. 
Cuneko lelkéből ekkor tört fel először a rettenet: a férje meg-
bolondult! Tekintetét Hanzaburóra szegezte, miközben reme-
gő hangon próbálta őt rábeszélni, hogy hívják ki Jamai pro-
fesszort. De Hanzaburó egyre hevesebben tekerte körül a spár-
gával a lábát, és egyáltalán nem hallgatott felesége szavaira: 

– Ugyan már, mit ért ebből az a lódoktor! Az a szemét 
tolvaj! Iszonyatos szélhámos! Inkább gyere ide és ölelj át!

Átölelték egymást és nyugodtan üldögéltek a díványon. 
Pekinget pedig egyre jobban elborította a sárga por, vagy-
is a homok, amely mind szaporábban hullott alá. Aznap, 
úgy tűnt az ablakon keresztül, hogy a felkelő nap egyáltalán 
nem ontotta sugarait, zavaros vörös színe szétáradt a levegő-
ben. Persze eközben Hanzaburó lába képtelen volt nyugton 
maradni. Hiába volt összekötözve a spárgával, szünet nélkül 
mozgott, mintha folyamatosan egy láthatatlan pedált nyom-
na. Cuneko, úgy tűnt, sajnálja a férjét, igyekezett benne a lel-
ket tartani, ezért különféle dolgokat mondott neki. 

– Drágám, miért reszketsz olyan nagyon? 
– Nincs semmi baj.
– De hiszen úgy meg vagy izzadva! A nyáron majd haza-

utazunk. Drágám, olyan rég voltunk már otthon!
– Hmm. Mindenképpen hazamegyünk! Hazamegyünk 

Japánba és otthon fogunk élni!
Öt perc, tíz perc, húsz perc – a két ember fölött lassan 

haladt az idő. Cuneko később azt nyilatkozta a Sunten dzsihó 
újságírónőjének, hogy ekkor úgy érezte magát, mint egy 
láncra vert elítélt. De harminc perccel később végre elsza-
kadt ez a lánc. Valójában azonban nem az a lánc szakadt el, 
amire Cuneko gondolt. Arról az emberi kapcsolatokat össze-
kötő láncról volt szó, amely Hanzaburót a családjához kötöt-
te. Egy szélroham hatására az ablak, ahonnan látni lehe-
tett azt a zavaros vörös színt, hirtelen nagy zajjal kicsapó-
dott. Ugyanabban a pillanatban Hanzaburó hatalmasat kiál-
tott, és három saku1 magasságig repítette fel magát. Cuneko 
csak azt látta, hogy a spárga darabokra szakadt. Hanzaburó 
pedig… erről azonban már nem Cuneko adott nyilatkozatot. 
Merthogy Cuneko, mikor meglátta a férje hatalmas ugrását, 
eszméletlenül elterült a díványon. Ezt az a kínai fiú mondta 
el a már említett újságírónőnek, aki a vállalat tulajdonában 
lévő házban szolgálatot teljesített.

*

Hanzaburó, mintha valami űzte volna, a ház bejárata 
felé szökkent. Egy pillanat, és már ott is állt a bejárat előtt. 
Megrázta magát, nyerítéshez hasonló félelmetes kiáltás tört 
fel a torkából, és egyenest a sárga porban úszó utcai forga-
lom közepébe rohant…

Hogy ezek után mi történt Hanzaburóval? Ezt mind a mai 
napig homály fedi. Különben a Sunten dzsihó tudósítója sze-
rint ugyanaznap este nyolc óra körül láttak egy férfit kalap nél-
kül futni a holdfénytől megvilágított sárga porfelhőben, a híres 
Patalingnál, az ott futó vasút mentén, ahonnan a Kínai Nagy 
Falat szokták nézni. De azért ne higgyünk a cikk minden sza-
vának! Ugyanennek az újságnak egy másik tudósítója ugyan-
is úgy nyilatkozott, hogy valóban este nyolc óra tájban, a sárga 
port hozó esőben kalap nélkül ő is látott egy férfit futni, ez 
azonban a Siszanling mellett vezető úton volt, ahol a férfi lovas 
szobrok sorakoznak. Tehát merő képtelenség pontosan megál-
lapítani, hogy Hanzaburó valójában hová és miért távozott el, 
miután a vállalat tulajdonában lévő ház bejáratát elhagyta. 

Persze Hanzaburó eltűnése ugyanúgy sok szóbeszéd-
re adott alkalmat, mint a feltámadása is. Cuneko viszont 
a menedzsernek, a kollégáknak, Jamai professzornak, a 
Sunten dzsihó főszerkesztőjének és bárki másnak mind-
ezt férje elmeháborodottságával magyarázta. Kétségtelen, 
sokkal egyszerűbb volt elmeháborodottsággal magyarázni, 
mintsem a lólábbal! Az emberek többsége általában a köny-
nyebb helyett a nehezebb utat választja. Ezt az utat kép-
viseli Mutagucsi úr is, a Sunten dzsihó főszerkesztője, aki 
Hanzaburó eltűnésének másnapján aranytollának csodás 
remekét az alábbi vezércikkben publikálta:

„Ósino Hanzaburó, a Mitsubishi vállalat alkalmazottja, 
tegnap délután öt óra öt perckor minden valószínűség sze-
rint hirtelen megháborodott, s nem hallgatva Cuneko nevű 
felesége intő szavára, ismeretlen helyre távozott. Jamai pro-
fesszor, a Tungzsen-kórház igazgatójának magyarázata sze-
rint Ósino úr az elmúlt nyáron agyvérzést kapott, három 
napon keresztül eszméletlen állapotban volt, ettől kezdve 
többé-kevésbé pszichikai szempontok alapján romlást diag-
nosztizáltak nála. Továbbá Ósino úr naplója szerint, amelyet 
Cuneko asszony fedezett fel, úgy tűnik, az úrnak különös 
rögeszméi voltak. Mindazonáltal szerettük volna megtudni: 
mi a neve Ósino úr betegségének. Mennyiben tartozik fele-
lősséggel a férje, Ósino úr iránt a felesége, Cuneko asszony? 

1  1 saku = 30,3 cm
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Megingathatatlan nemzetünknek, melyet soha idegen erők 
nem birtokoltak, szilárd alapja a család, amely mindenek fölött 
áll. Ha a család mindenek fölött áll, még csak kérdésként se 
merülhet fel, milyen nagy felelőssége van a családfőnek. Ha 
viszont ez a családfő váratlan módon megbolondul, akkor föl-
merül az a kérdés: van-e erre joga, vagy sem? Erre a kérdés-
re mi határozottan azt feleljük, hogy nincs joga! De ha mégis a 
férjek jogot szereznek maguknak arra, hogy megbolondulhat-
nak, akkor eldobhatják a családjukat, s úgy szereznek örömöt, 
hogy járják az utakat és énekeket énekelnek, vagy bebarangol-
ják a hegyeket, völgyeket, avagy pedig egy kórház elmeosztá-
lyán kapnak kosztot és kvártélyt, s így találják meg boldogulá-
sukat. Ebben az esetben viszont porrá hullik majd kétezer éves 
család alapú rendszerünk, amelyre azonban széles e világon 
joggal büszkélkedhetünk. A bölcs imígyen szólt: a bűnt gyű-
löljük, a bűnözőt azonban nem kell gyűlölnünk. Legelőször 
is, semmiképpen sem akarunk kegyetlenek lenni Ósino úrral 
szemben. Óhatatlanul is azonban el kell ítélnünk a bűnt, amely 
azáltal jött létre, hogy egy ember megbolondult. És nemcsak 
Ósino úr bűnét kell elítélnünk. Ha az ég a megbolondulás betil-
tásáról szóló törvényről nem vesz tudomást, akkor el kell ítél-
nünk minden eddigi egymást követő kormányt, amely ezt nem 
vette figyelembe!

Cuneko asszony elmondása szerint a férje eltűnésétől szá-
mított nem kevesebb, mint egy éven belül ő az X utcában, a 
vállalat tulajdonában lévő házban marad és Ósino úr hazaté-
résére fog várni. Mi, amellett, hogy teljes szívünkből együtt-
érzésünket fejezzük ki a hűséges hitvesnek, bízunk abban, 
hogy a bölcs belátással bíró Mitsubishi vállalat vezetősége 
figyelemmel kíséri a feleség kényelmi körülményeit és sem-
mikor sem fog szűkmarkúan bánni Cuneko asszonnyal…”

*

Még egy félév sem telt el, és Cunekónak új jelenség-
gel kellett szembesülnie, amely miatt nem merülhetett el 
tévelygéseiben. Az eset októberben történt, éppen alkonyo-
dott, Pekingben ilyenkor a fűzfák és a japán akácok kez-
dik hullatni sárga leveleiket. Cuneko éppen teázott, s a dívá-
nyon merengve, emlékeibe mélyedt. Ajkáról eltűnt az elma-
radhatatlan mosoly. Üde arcvonásainak is nyoma veszett. 
Hol eltűnt férjén, hol az eladott franciaágyon, hol a polos-
kákon töprengett. Egyszer csak valaki határozatlanul meg-
nyomta a csengőt a ház bejáratánál. Cuneko rá se hederített, 
arra gondolt, hogy majd a házban szolgálatot teljesítő kínai 
fiú kinyitja a kaput. A boy azonban valószínűleg elmehe-
tett valahová, nem volt se híre, se hamva. Eközben a csengő 
újból megszólalt. Cuneko végül felállt a díványról, nyugod-
tan elindult a bejárat felé. 

A lehullott falevelekkel borított bejáratnál egy férfi állt 
kalap nélkül a halovány fényben. Kalap nélkül? Ha csak 
kalapja nem lett volna! A férfit szinte teljesen belepte a 
homok, testét rongyok borították. Cuneko úgy érezte, hogy 
valamiféle félelem sugárzik ebből a férfiból. 

– Miben segíthetek?
De a férfi egy szót sem szólt, hosszú hajjal borított fejét 

lehorgasztotta. Miközben Cuneko a férfi alakjára meredt, 
félénken még egyszer megismételte a kérdést:

– Miben… miben segíthetek?
Végül a férfi felnézett. 
– Cuneko…
Csak ezt az egy szót mondta. De ez az egy szó, mint a 

holdsugár, beragyogta a férfi őszinte arcát. Cuneko mintha 

megnémult volna, egy darabig lélegzet-visszafojtva meredt 
a férfi arcába. A férfinak megnőtt a szakálla, úgy lefogyott, 
hogy nem lehetett ráismerni. De ahogy Cunekót nézte, az a 
tekintet valóban a várva várt pillantás volt.

– Kedvesem!
Miközben Cuneko ezt kiáltotta, már-már férje karjai-

ba borult. Egy lépést tett előre, de mintha tüzes vasra lépett 
volna, hirtelen hátrahőkölt. Férje rongyos nadrágszárából két 
szőrös lóláb bukkant elő. Még az alkonyatban is látszott a 
szőr színe: a pej ló lábait harmat borította. 

– Kedvesem! 
Cunekót a lólábak láttán kimondhatatlan undor fogta el. De 

nem törődött vele, mert úgy érezte, hogy férjét már soha többé 
nem látja. A férfi szomorúan nézett a felesége arcába. Cuneko 
még egyszer a férje karjaiba akart borulni, de mégis meggon-
dolta magát. Az undor még egyszer megakadályozta ebben. 

– Kedvesem!
Amikor Cuneko harmadszor is ezt mondta, férje megfor-

dult és csendesen elhagyta a bejáratot. Cuneko erre össze-
szedte a bátorságát, s szinte őrjöngve a férje nyomába eredt. 
De még egy lépést sem tett, amikor fülét patadobogás hangja 
ütötte meg. Cuneko halottsápadt lett, szeretett volna segítsé-
gért kiáltani, de nem tette, csak szótlanul férje távozó alakját 
kémlelte. És azután... eszméletét vesztve a bejárat előtt lehul-
lott levelek közé zuhant…

Mióta ez történt, Cuneko elkezdett hinni a férje naplójá-
nak. De sem a menedzser, sem a kollégák, sem Jamai pro-
fesszor, sem Mutagucsi úrék nem hitték el, hogy Ósino 
Hanzaburó úrnak lólába lett. Ráadásul hallucinációnak ítél-
ték mindannyian azt, hogy maga Cuneko látta volna a lólá-
bat. Amikor Pekingben tartózkodtam, találkoztam Jamai 
professzorral és Mutagucsi úrékkal, de minden teljesen hiá-
bavalónak bizonyult. Visszájára fordult az egész, és végül 
engem nevettek ki! És ezek után a napokban levelet kap-
tam egy Okada Szaburó nevű regényírótól, aki hallott erről 
az ügyről és azt írta nekem: képtelen elhinni, hogy valakinek 
ember létére lólába legyen. Okada szerint, ha viszont mégis 
ez igaz lenne, „akkor szerintem nagy valószínűség szerint a 
ló mellső lábát illesztették Ósino Hanzaburó testéhez, de az a 
véleményem, hogy ez a ló a legjelentősebb, a legjobb ügető, 
amely lovaglásra alkalmas, olyan, amelyik annyira elszánt, 
hogy a galoppban is a legnagyobb teljesítményt nyújtja, sőt 
olyan mutatványra is képes, hogy még rúgni is tud a mellső 
lábával. De az biztos, hogy ehhez olyan lovasra van szükség, 
aki ezt megtanítja neki, mint például Juasza hadnagy, tehát 
bizonyos kétségeim vannak a dolog felől.” Persze nekem is 
vannak kétségeim ezzel a nézőponttal kapcsolatban. Nem 
gondolják, hogy túl meggondolatlan döntés csak ezek alap-
ján akár Hanzaburó naplóját, akár Cuneko vallomását jelen-
téktelennek feltüntetni?! Megállapítottam, hogy ugyanabban 
a számban, ugyanazon az oldalon, csak két-három hasábbal 
lejjebb, mint ahol a Sunten dzsihó cikket közölt Hanzaburó 
feltámadásáról, a következő hír olvasható:

„Henry Ballet, az Absztinensek Társaságának elnöke, uta-
zás közben, a hankoui vasútvonalon váratlan hirtelenséggel 
elhunyt. Mivel halálakor orvosságos üveget tartott a kezé-
ben, a halál okaként öngyilkosságot véltek feltételezni, de 
alaposan megvizsgálták az üvegben lévő folyadék tartalmát, 
amelyről bebizonyosodott, hogy nem más, mint alkohol.”

1925 
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