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Kardpárbaj: Lord Mountbatten, gróf Terauchi és a 
japán fegyverletétel Délkelet-Ázsiában

1945.	november	29-én	Lord	Louis	Mountbatten,	a	szövetségesek	délke-
let-ázsiai	főparancsnoka	Szingapúrból	Saigonba	repült.	Másnap	délelőtt	
10	órakor	gróf	Terauchi	Hisaichi	tábornagy	(1879–1946),	a	Japán	Déli	
Hadsereg	főparancsnoka	letette	a	fegyvert	Mountbatten	előtt	a	kormány-
zósági	épületben.	Terauchi	kardjainak	átadása	a	Déli	Régiók	Japán	Ex-
pedíciós	Erőinek	és	parancsnokuknak	teljes	megadását	jelentették.

A	hivatalos	japán	fegyverletétel	tizenegy	héttel	korábban	megtör-
tént,	 és	Hirohito	 császár	már	 1945.	 augusztus	 15-én	bejelentette	 a	
rádióban	Japán	kapitulációját.	A	közben	eltelt	idő	azt	mutatta,	hogy	
a	 lefegyverzés	 és	Délkelet-Ázsia	 brit	 ellenőrzésének	 helyreállítása	
során	bonyodalmak	adódtak.	A	Mountbattenre	váró	problémák	egyi-
ke	éppen	az	ellenőrzése	alá	került	területek	hirtelen	megnövekedése	
volt,	mert	 az	 augusztus	 2-i	 parancs	 hozzácsatolt	 olyan	 területeket,	
amelyek	korábban	a	délnyugat	csendes-óceáni	 területhez	 tartoztak.	
Mountbatten	új	felelőssége	kiterjedt	a	japán	katonák	lefegyverzésére	
a	Holland	Kelet-Indiákon	és	a	súlyosan	problémás	Indokínában	is	a	
16.	szélességi	körtől	délre.	Ez	másfél	millió	négyzetmérföldet	és	128	
millió	embert	 jelentett.	A	Délkelet	Ázsiai	Parancsnokság	nem	volt	
felkészítve	ilyen	óriási	felelősségre.

A	szerző	úgy	véli,	Mountbatten	két	igen	különböző	kívánalomnak	
akart	eleget	 tenni	a	háború	végén.	Először	 is	nyilvánvalóvá	akarta	
tenni,	hogy	a	japán	hadsereg	valóban	vereséget	szenvedett.	A	főpa-
rancsnok	 alá	 tartozó	 területeken	 több	 mint	 félmillió	 japán	 katona	
tartózkodott.	Ezek	jó	része	nem	tapasztalta	meg	közvetlenül	a	vere-
séget.	Lefegyverezni	ekkora	hatalmas	embertömeget,	amely	elszánt	
volt,	hogy	a	végsőkig	küzd,	jelentős	kihívást	jelentett	a	lord	számára.
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Mountbatten	 másik	 célja	 az	 volt,	 hogy	 biztosítsa	 a	 japánok	
együttműködését	a	hadifoglyok	és	 internáltak	kiszabadításában,	a	
japán	csapatok	hazaküldésében,	és	a	rend	fenntartásában	a	növek-
vő	nacionalista	ellenállással	szemben.	Nemcsak	mintegy	123	000	
szövetséges	hadifogollyal	 és	 internálttal	 kellett	 számolnia	Délke-
let-Ázsiában,	hanem	a	politikai	és	gazdasági	káosszal	is.	Mountbat-
tennek	viszont	nem	voltak	megfelelő	erői	és	forrásai,	sőt	a	lesze-
relés	következtében	tovább	csökkent	a	saját	csapatainak	száma	is.	
Hiányzott	a	megbízható	értelmiség	is,	különösen	Holland	Kelet-In-
diában	és	Dél-Indokínában.	Ezzel	szemben	a	japánok	fenntartották	
adminisztratív	és	politikai	ellenőrzésüket	Délkelet-Ázsia	hatalmas	
területein.	A	szövetségesek	ezt	akarták	kihasználni	a	rend	fenntar-
tása	érdekében.	

A	 kard	 szimbolikus	 jelentősége	 rendkívüli	 volt	 a	 japán	 katona	
számára.	Mountbatten	ragaszkodott	hozzá,	hogy	minden	japán	tiszt	
tegye	le	a	kardját,	részben,	hogy	éreztesse	velük	a	vereségüket,	rész-
ben	pedig	hogy	támadást	intézzen	a	japán	militarista	szellem	ellen.	
Ugyanakkor	Mountbattennek	szüksége	volt	a	japán	katonai	vezetés	
együttműködésére.	

A	fegyverletétel	főleg	Mountbattenre	és	Terauchi	vállára	nehezedett.	
Mindkét	ember	kiváltságos	környezetből	jött.	A	lord	büszke	volt	családja	
származására	és	a	királyi	családdal	való	rokonságára	–	másodunokatest-
vére	volt	VI.	György	királynak,	s	leszármazottja	Viktória	királynőnek.	A	
43	éves	katonatiszt	számos	rangidős	kollégáját	megelőzve	1943	októbe-
rében	lett	a	Délkelet-Ázsiai	Szövetséges	Erők	főparancsnoka.	Kritikusai	
az	 előléptetést	 királyi	 kapcsolatainak	 tulajdonították.	Terauchi	 szintén	
előkelő	családból	származott.	1879-ben	született,	apja	tábornok	volt	az	
orosz-japán	háborúban,	majd	hadügyminiszter,	Korea	főkormányzója,	
és	 japán	miniszterelnök	1915	és	1918	között.	Apjához	hasonlóan	Te-
rauchi	Hisaichi	szintén	volt	hadügyminiszter	(1936-ban).	Ő	javasolta	a	
japán	elektromos	erőművek	államosítását.	Leírták	őt	nagy	iszákosnak,	
de	csendes,	jó	modorú	embernek	is.

Mountbatten	 és	 Terauchi	 képviselői	 először	 Rangunban,	 Bur-
mában	találkoztak	augusztus	végén,	hogy	megvitassák	a	 leszerelés	
tennivalóit.	A	japán	küldöttséget	Numata	alezredes	vezette.	A	britek	
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bizalmatlanságát	mutatja,	hogy	rejtett	fegyver	és	lőszer	után	kutattak	
a	japánoknál.	Ez	az	elővigyázatosság	indokolt	volt,	mert	a	két	atom-
bomba	ledobása	és	a	leszerelési	tárgyalások	közepette	Terauchi	egy	
lehallgatott	rádióüzenetben	kijelentette,	hogy	a	Déli	Hadsereg	a	harc	
folytatását	tervezi	akkor	is,	ha	a	kormány	kapitulál.	A	japán	vezér-
kari	tábornok	szintén	ellenállásra	készült,	ahogy	a	szingapúri	területi	
hadsereg	is.	Terauchi	kijelentette,	hogy	csak	akkor	adja	meg	magát,	
ha	erre	személyesen	a	császártól	kap	parancsot.	Ezt	augusztus	19-én	
megkapta.	Csak	ezután	tehették	közzé	a	szingapúri	újságok	a	császár	
fegyverletételre	vonatkozó	utasítását.

A	ranguni	 találkozón	Numata	azt	kérte,	hogy	a	 japán	katonákat	
ne	tekintsék	hadifoglyoknak.	A	britek	ezért	 leszerelt	személyeknek	
nevezték	őket.	Ezzel	a	japánok	megmenekültek	a	börtön	szégyené-
től,	és	feloldozást	nyertek	a	genfi	konvenció	kötelezettségei	alól.	A	
megoldás	 a	 briteknek	 is	 előnyös	 volt	 a	 hiányos	 erőik	 és	 forrásaik	
okozta	gondjaikban.

Az	augusztus	28-án	aláírt	ranguni	egyezmény	feljogosítást	adott	
a	szövetséges	hadifoglyok	szabadon	engedésére,	bizonyos	területek	
japán	csapatoktól	való	megtisztítására,	és	kötelezte	a	japánokat	a	tör-
vények	 és	 a	 rend	 fenntartására.	Mountbatten	 jelentette	MacArthur	
tábornoknak,	a	Szövetséges	Erők	legfelsőbb	parancsnokának,	hogy	
szándéka	 szerint	 szeptemberben	Szingapúrban	 	minden	 japán	 tiszt	
leteszi	a	fegyverét.		Ugyanakkor	ellenezte	a	megadás	időpontjának	
halasztását,	hogy	a	japánoknak	ne	legyen	idejük	erőik	újjászervezé-
sére.	További	nehézséget	jelentett	számára	az	abból	fakadó	bizony-
talanság,	hogy	mikor	juthat	hozzá	amerikai	hajókhoz.	A	hajók	hiá-
nya	hátráltatta	a	megszálló	erők	felfejlődését,	valamint	a	kiszabadult	
szövetséges	foglyok	és	a	lefegyverzett	japán	katonák	hazaszállítását.	
Nagy-Britannia	forráshiánya	miatt	az	amerikaiak	határozták	meg	a	
politikát	Délkelet-Ázsiában.

Mountbatten	vezérkari	főnöke	a	ranguni	egyezmény	aláírása	nap-
ján	úgy	látta,	hogy	a	japánok	viselkedése	egyenes	volt	és	korrekt.	A	fő-
parancsnok	szerint	is	méltósággal	viselkedtek,	de	úgy	tűnt,	hogy	nem	
fogadták	el	a	legyőzetésüket,	mert	délkelet-ázsiai	haderejük	érintetlen	
volt,	és	úgy	vélték,	a	mérkőzés	még	nem	dőlt	el.	Ez	komoly	problémát	
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jelentett.	Mountbatten	ezért	az	atombombát	félig-meddig	áldásnak	te-
kintette,	hiszen	bevetése	felgyorsította	a	japán	fegyverletételt.

A	következő	brit–japán	megbeszélést	 szeptember	4-én	 tartották	
a	szingapúri	kikötőben	a	Sussex	nevű	brit	cirkálóhajón.	Közben	el-
terjedt	 a	 hír,	 hogy	 Itagaki	 tábornok	makacsul	 védeni	 szándékozik	
Malajziát.	A	britek	különösen	féltek	a	támadástól,	mert	a	japán	flot-
ta	speciális	kamikáze	 tengeralattjáró-,	motorcsónak-	és	emberi	 tor-
pedó-rajokat	szervezett	a	háború	utolsó	szakaszában.	Itagaki	azon-
ban	a	flotta	parancsnokával	együtt	 időben	megérkezett	a	Sussexre.	
Mountbatten	kijelentette,	hogy	a	Bushido	legendát	el	kell	törölni,	és	
el	kell	venni	a	tisztektől	a	kardokat.	Mások	úgy	vélték,	ez	lázadást	
váltana	ki	belőlük,	és	Terauchinak	sem	engedelmeskednének	többé	
az	alárendeltjei.	Moutbatten	ezért	beleegyezett,	hogy	Terauchi	meg-
tartsa	a	kardját,	amíg	a	teljes	japán	haderő	le	nem	teszi	a	fegyvert.	
Ami	a	Bushido	legendát	 illeti,	a	 japánoknak	a	győzelemnél	sokkal	
fontosabb,	hogy	megőrizzék	a	becsületet.	Felfogásuk	szerint	többet	
ér	a	halál,	mint	a	becstelenség,	a	lélek	ereje	magasabb	rendű	az	anya-
gi	erőnél,	akár	a	modern	fegyvereknél	is.	A	bushidó,	azaz	„a	harcos	
sorsa”	valami	romantikus,	képlékeny	koncepció,	kitalált	hagyomány	
volt,	amely	a	történelmi	szamurájhoz	fűződött.	A	japán	csapatok	szá-
mára	a	kard	fontos	szimbólum	volt,	érzékelhető	kapcsolatot	jelentett	
a	szamuráj	múlttal.	Minden	tiszt	az	egyenruhája	részeként	viselte.

A	 szövetségesek	 szemében	 viszont	 a	 kard	 a	 japán	 militarizmus,	
sőt	a	japán	barbárság	szimbóluma	volt.	A	japánellenes	propaganda	a	
kardot	a	rémtettekhez,	főleg	a	hadifoglyok	lefejezéséhez	kapcsolta.	A	
New	York	Times	arról	írt,	hogy	a	szamurájok	a	koldusokon,	háborúban	
pedig	fehér	ellenségeiken	próbálták	ki	a	kardjukat.	A	szerző	név	sze-
rint	is	megemlít	néhány	katonát,	hadifoglyot,	akiket	a	japánok	lefejez-
tek.	Ezek	a	történetek	komoly	érzelmi	jelentőséget	adtak	a	kardoknak.

Mountbatten	szeptember	5-én	azzal	vádolta	meg	Terauchit,	hogy	
bejelentette	Indonézia	függetlenségét	és	megnevezte	Szukarnót	mint	
elnököt.	Az	igazság	az	volt,	hogy	Terauchi	nem	ekkor,	hanem	jóval	
a	ranguni	egyezmény	előtt	hozzájárult	Indonézia	függetlenségéhez.	

Szeptember	8-án	Terauchi	 táviratot	küldött	a	 főparancsnokságra	
bejelentve,	hogy	betegsége	miatt	nem	tud	részt	venni	a	12-ére	terve-
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zett	fegyverletételi	ceremónián.	Mountbatten	kételkedve	az	üzenet-
ben	elküldte	a	saját	orvosát,	és	az	azt	jelentette,	hogy	Terauchi	egy	
áprilisi	agyvérzés	miatt	valóban	csak	nagy	nehézségek	árán,	bottal	
jár,	de	azért	ott	lesz	Szingapúrban.	

Szeptember	11-én	Mountbatten	Szingapúrba	a	másnapi	fegyver-
letétel	színhelyére	repült.	Később	úgy	nyilatkozott,	ez	volt	a	legna-
gyobb	nap	az	életében.	A	Singapure	Press	 „a	győzelem	napjának”	
nyilvánította	12-ét.	A	japánokat	Itagaki	Seishiro,	a	Hetedik	Területi	
Hadsereg	parancsnoka	vezette	és	hat	hadosztályparancsnok	kísérte.	
Kint	százezres	tömeg	gyűlt	össze,	és	pfujolta	a	japánokat.	Mountbat-
ten	bejelentette,	hogy	Itagaki	helyettesíti	Terauchit,	de	hangsúlyozta,	
hogy	továbbra	is	várja	a	tábornagy	személyes	fegyverletételét,	mert:	
„az	 a	 kard	 lesz	 az	 egyetlen	 trófea,	 amit	 ettől	 a	 háborútól	 akarok”	
(16.	o.).	Terauchi	azt	üzente,	hogy	nem	a	 tábornagyi	kardját	 fogja	
letenni,	 hanem	egy	 sokkal	 értékesebbet.	 Igaz,	 azt	 repülővel	kellett	
elhozni	Tokióból.	 Szeptember	 17–18-án	 kihirdették,	 hogy	minden	
japán	 tisztnek	 le	kell	 tennie	a	kardját,	mielőtt	Japánba	visszatérne.	
1945	 végén	Numata	 azt	 javasolta,	Mountbatten	 utasítsa	Terauchit,	
hogy	 tartassa	be	a	 törvényeket	és	a	 rendet	a	haderőivel.	Ez	 ijesztő	
feladatnak	bizonyult.	A	Nyugat	nem	törődött	a	nemzeti	felkelések-
kel	Holland	Kelet-Indiában	és	Dél-Indokínában.	A	gyarmati	rendszer	
restaurálása	elleni	nacionalista	ellenállás	esetén	Mountbatten	csak	a	
japánokra	hagyatkozhatott.

Amikor	a	brit	 tisztek	első	csoportja	 Jávára	érkezett	1945.	 szep-
tember	8-án,	már	kikiáltották	az	Indonéziai	Köztársaságot.	Mount-
battennek	nem	volt	ereje	a	nacionalista	gerillákkal	szembeszállni,	a	
hollandok	pedig	nem	tárgyaltak	Szukarnóval.	További	nehézséget	je-
lentett	számára,	hogy	a	rendelkezésére	álló	csapatok	jórészt	indiaiak-
ból	álltak,	ezeket	nem	vethette	be	a	nemzeti	mozgalmakkal	szemben.	
A	briteknek	Vietnamban	is	gondot	okozott	az	erősödő	nacionalizmus.	
Ho	Si	Minh	szeptember	2-án	kihirdette	Vietnám	függetlenségét,	ezt	
komoly	 felkelés	 követte	Saigonban.	Az	 Indokína	 déli	 részén	1945	
szeptemberétől	1946	januárjáig	folyó	harcokban	110	japán	halt	meg.	
1946	márciusától	Dél-Indokína	 területének	 rendjéért	már	a	 francia	
haderők	feleltek.



73

1945.	október	elején	Mountbatten	kiadta	a	parancsot,	hogy	min-
den	 japán	 parancsnok	 adja	 át	 a	 kardját	 a	 szövetséges	 erőknek,	 és	
azok	a	győztes	tisztekéi	lesznek.	Terauchi	november	30-án	egy	ma-
gánrendezvényen	átadta	a	kardjait	Mountbattennek.	Terauchi	ekkor	
67	éves,	az	áprilisi	szélütése	miatt	félig	bénán,	bottal	járt	és	szellemi-
leg	is	sérült	volt.	Kardjait	remegve	tette	le.	Mindkettő	családi	ereklye	
volt,	 a	 hosszú	kard	különösen	 értékes	nemzeti	 kincsnek	 számított.	
Ez	szamuráj	kard	volt,	 amelyet	párbajban	használtak,	a	másikat,	 a	
rövid	pengéjűt	közelharc	és	rituális	öngyilkosság	esetén	alkalmazták.	
A	hosszabbik	kardot	1292-ben	készítette	az	ünnepelt	kovácsmester,	
Kunitoshi.	A	markolatába	 rizspapíron	 a	Terauchi	 család	 törté-
netét	 rejtették.	A	 rövid	 kard	 a	XV.	 század	 elejéről	Yasumitsu	
kovácsmestertől	 származott.	 Mountbatten	 a	 rövidebb	 kardot	
elküldte	VI.	György	királynak,	jelenleg	pedig	a	Windsor	Kastélyban	
található.	A	hosszú	kardot	megtartotta	magának,	az	ma	is	Mountbat-
ten	otthonában,	Broadlands-ben,	Hampshire-ben	van.	A	 leszerelési	
ceremónián	csak	a	lord	beszélt.	Numata	és	társai	csendben,	sápadtan,	
gyötrődve	hallgatták.	Másnap	a	repülőtéren	végre	Terauchi	is	beszél-
hetett,	de	csak	másfél	percig.	Szónoklata	csupa	dicséret	volt.

Numata	hasonló	hízelgő	beszédet	 tartott,	 amikor	 letette	 a	kardját	
Mark	Maunsell	dandártábornok	előtt	1946	június	8-án.	Az	ő	kardja	is	
XVIII.	századi	remekmű	volt.	Szerzőnk	eltöpreng	rajta,	vajon	mi	volt	
a	 célja	Terauchinak	 a	 két	 rendkívüli	 értékű	 családi	 ereklye	 átadásá-
val.	Miért	akart	a	kedvében	járni	Mountbattennek?	Terauchi	valóban	
elérte,	hogy	nem	fosztották	meg	a	tábornagyi	kardjától,	és	nem	nyil-
vánították	háborús	bűnössé,	pedig	voltak,	akik	őt	tartották	felelősnek	
a	 szövetséges	hadifoglyok	bántalmazásáért	 a	Fülöp-szigeteken,	 és	 a	
rémtettekért,	amelyeket	a	Thai	-Burma	vasútvonalon	követtek	el.	

Mountbatten	részben	azért	védte	Terauchit,	mert	„nincs	többé	ké-
pességeinek	teljes	birtokában”	(22.	o.),	 részben	pedig	valószínűleg	
azért,	 hogy	 továbbra	 is	 felhasználhassa	 őt	 a	 japán	 csapatok	 féken	
tartására.	Hasonló	céllal	óvást	emelt	a	többi	rangidős	japán	tiszt	le-
tartóztatása	 ellen	 is.	Terauchi	 tekintélye	 valóban	 hasznosnak	 bizo-
nyult	a	britek	számára.	Itagaki	hivatalosan	1946.	február	22-én	tette	
le	a	kardját	egy	altábornagy	előtt	Kuala	Lumpurban.	Egyike	volt	a	
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tizennégy	tábornoknak,	akiket	A	osztályú	háborús	bűnösnek	nyilvá-
nítottak.	1948.	december	23-án	akasztották	fel.	Ha	Terauchi	nem	hal	
meg	agyvérzésben	1946.	június	13-án,	lehet,	hogy	osztozott	volna	a	
sorsában.

Terauchi	személyes	megadása	után	megkezdődött	Indokínából	a	
fegyvert	letett	japán	csapatok	hazatelepítése.	A	repatriálás	lassú	volt,	
mert	 a	 britek	 a	 japánokat	 olcsó	 munkaerőként	 alkalmazták.	 1945	
végén	még	mindig	több	mint	40	000	japán	volt	Malajziában.	Itt	és	
Szingapúrban	a	leszerelt	japánokkal	infrastruktúrát	építtettek,	csator-
nákat	és	szennyvízgödröket	 tisztíttattak.	Sziámban	kb.	2700	 japánt	
fegyvereztek	fel,	hogy	védjék	a	Thai–Burma	vasútvonalat	a	fegyve-
res	banditáktól.	11	000	japán	védte	a	nyugati	tulajdonú	olajüzemeket	
Szumátra	szigetén.	A	hazatérő	japán	csapatokat	szállító	utolsó	hajó	
1947	októberében	hagyta	el	Szingapúrt.

Terauchi	 tennivalói	nagyon	 rossz	egészségi	állapota	miatt	 a	ve-
zérkari	főnökére,	Numatára	hárultak.	Numata	végiglátogatta	a	japán	
csapatokat,	ellenőrizte	a	táborokat.	Egy	újságíró	Numatát	a	legjelen-
tékenyebb	 japán	 katonának	 nevezte	 Japánon	 kívül.	Gyászjelentése	
agresszív	japán	nemesnek,	gyenge	adminisztrátornak,	de	ügyes	po-
litikusnak	írta	le.	Hamvai	a	szingapúri	japán	temetőben	nyugszanak.	
Mountbatten	1946.	május	30-án	befejezve	főparancsnoki	küldetését	
Londonba	utazott.

Mountbatten	1945	augusztusában	meg	akarta	értetni	a	japánokkal,	
hogy	vereségük	végérvényes	annak	ellenére,	hogy	Délkelet-Ázsia	jó	
részén	közvetlen	katonai	vereségben	nem	volt	részük.	Megpróbált	a	
japánok	módjára	gondolkozni,	ezért	megfosztotta	őket	a	kardjuktól.	
Ez	a	japánok	számára	a	legyőzetésük	legsúlyosabb	szimbóluma	volt.	
William	Slim	tábornok	kijelentette,	hogy	egyetlen	olyan	japán	kato-
na,	aki	látta,	hogy	a	tábornoka	átadja	a	kardját,	sem	kételkedik	többé	
abban,	hogy	a	Legyőzhetetlen	Hadsereg	nem	legyőzhetetlen	többé.
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