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 Miből álltak a kísérletek?
 
	 Mivel	 az	 egység	 tagjai	 „orvosok”	 voltak	
a	 szakma	 különböző	 területeiről,	 ezért	 a	 hábo-
rús	bűnök	 is	 döntően	emberkísérletekből	 álltak.	
Ez	 mit	 takar?	 Olyan	 borzalmakról	 van	 szó,	 mint	
élő	 emberek	 felboncolása,	 a	 laboratóriumok-
ban biológiai fegyverek kifejlesztése, majd azok 
terjesztése, mind a kínai hadsereg, mind pedig 
a kínai civil lakosság körében (a kísérletek során 
mesterségesen módosított pestist, kolerát és fél-
tucat	egyéb	betegséget	hoztak	 létre,	amelyeket	
később	 különböző	 úton	 -	 vírushordozó	 legyek,	
fertőzött	 vizek,	 fertőzött	 ételek	 -	 terjesztettek;	
a	 fertőzöttek	 száma	pontosan	nem	 ismert,	de	a	
becslések	300.000-en	túlmutatnak),	élő	emberek	
használata új fegyverek tesztjei során (az önmeg-
tartóztatás legkisebb jele nélkül, ami éppen csak a 
futószalagról	lejött),	az	emberi	tűrőképesség	ha-
tárainak feszítése (étel- és/vagy ital megvonása, 
centrifugális	 erőnek	 való	 kitétel,	 halálos	méretű	

ha	az	egység	nevére	 rákeresünk),	 tucatnyi	 köny-
vet, melyek az egység nevét viselik címként (olyan 
szerzőktől,	mint	Hal	Gold,	Ynag-Yan	Jun,	Micheal	
Nakamori,	Derek	Pua,	csak	a	 legnépszerűbbeket	
említve)	 vagy	éppen	az	ugyanúgy	 szép	 számban	
megjelent	filmeket,	amelyek	a	kreativitás	hiánya	
miatt	ugyanúgy	Egység	731	néven	születtek.	
 Így habár a második világháború leggyo-
morforgatóbb	 eseményeiről	 van	 szó,	 később	
mégis felkapott témájává vált. Nézzük hát meg, 
mi	is	történt	ebben	a	zavaros	időszakban.	

Az egység központja és
 tevékenységei

	 Az	 egység	 főhadiszállása	 Pingfang	 város-
ban volt, az akkori Mandzsúria bábállam legna-
gyobb városában. Az egység hivatalos megne-
vezésében egy fafeldolgozó üzem volt, ahol a 
hivatalos feljegyzésekben az áldozatokat farönk-
ként	nevezték	meg.	Olyan	kontextusban	jelent	ez	

meg,	mint	például	„Mennyi	farönköt	használtunk	
el	a	múlt	hónapban?”.	

	 Az	áldozatokat	a	Mandzsúria	régióból	gyűj-
tötték	 össze,	 akik	 általában	 elfogott	 bűnözők,	
rablók, hajléktalanok, mentálisan sérültek, Japán 
ellenes partizánok vagy a japán milícia által kézre 
kerített	 „gyanúsítottak”	 voltak.	 Ezen	 személyek	
között azonban nem volt kegyelem, legyenek gye-
rekek,	férfiak,	nők	vagy	éppen	idősek,	az	egység	
tagjai	rendíthetetlenül	végezték	rajtuk	kísérlete-
iket. Ezen kísérletek eredményei néha megjelen-
tek	 tudományos	 folyóiratokban	 is,	 ahol	 a	 kísér-
letek alanyait állatoknak nevezték meg vagy úgy 
utaltak	rájuk,	mint	„mandzsúriai	majom”,	„hosszú	
farkú	 majom”.	 Tehát	 a	 kísérletek	 teljes	 mérték-
ben	szőnyeg	alá	voltak	seperve.	A	farönk	hasonlat	
még egy lépéssel továbbment a valódi fafeldol-
gozó	 irányába,	ugyanis	a	kísérletben	elhalálozot-
tak	testeit	krematóriumokban	égették	el.

Előszó

	 Ismét	egy	történelmi	cikkel	állok	elő,	ezút-
tal	 -	ahogy	a	cím	 is	 sugallja	 -	olyannal,	amelynek	
a	témáját	a	Japánok,	és	legyünk	őszinték,	a	világ	
nagy része szívesen elfelejtene. Elöljáróban any-
nyit mondanék, hogy a 731-es egység hétköz-
napjaihoz	 képest	 az	 SS	 (Schutzstaffel)	 rémtettei	
pályakezdő	 amatőrök	 munkájának	 tűnik.	 Éppen	
ezért ebben a cikkben nem szeretnék részletesen 
elmélyülni a témában, hanem csak egy felületes 
bemutatót	írnék	arról,	hogyan	volt	lehetséges	egy	
ilyen szervezet létrejötte. A szervezet maga a Ja-
pán	Birodalmi	Hadsereg	részét	képezte,	hathatós	
állami	 támogatással	működött	és	a	 szigetország	
által elkövetett háborús atrocitások java részéért 
felel. 
 Akik kíváncsiak a részletekre és úgy gon-
dolják, hogy bírják gyomorral, azoknak ajánlani 
tudom	az	internet	nyújtotta	forrásokat	(a	Google	
vagy	egyéb	böngésző	bőséges	adatot	jelenít	meg,	
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 Ez indokoltan válthat ki felháborodást bár-
kiben,	 azonban	 a	 kutatások	 brutalitása	 és	 gyak-
ran szórakozást szolgáló értelmetlensége mel-
lett olyan eredmények születtek, melyek más 
körülmények között akkoriban aligha lettek volna 
lehetségesek.	Habár	később	az	amerikai	szakem-
berek	néha	„amatőr”	munkának	vagy	éppen	„nem	
kifinomult	 és	 rendezetlen”-nek	 nevezték	 ezeket	
az eredményeket, mégis biztosak lehetünk ben-
ne,	hogy	nagymértékben	hozzájárultak	a	modern	
orvostudományhoz	és	baktériumkutatáshoz.
 Ez természetesen egy csekély ár mind-
azért a több ezer emberi életért cserébe, akik 
borzalmas körülmények között haltak meg értük, 
azonban	ha	valós	képet	akarunk	kapni	az	egység	
hagyatékáról,	 a	 szörnyűségek	 mellett	 kénytele-
nek	vagyunk	elismerni	az	eredményeket	 is.	Mint	
ahogy	 egy	 érmének	 kényszerszerűen	 két	 oldala	
kell,	 legyen,	úgy	a	 legerkölcstelenebb	kutatások	
eredményei között nemcsak az áldozatok vannak 
jelen,	hanem	új	tudományos	eredmények	is.	

Ishi Shiro és társai

 Néhány szót szeretnék írni az egység ismert 
vezetőiről,	 ők	 voltak	 azok,	 akik	 az	 építőkövei	 és	
egyaránt	eszmei	és	gyakorlati	szülői	voltak	a	fen-
tebb említett rémtetteknek.
	 Az	első	és	legkiemelkedőbb	mind	közül	Ishi	
Shiro,	 aki	 az	 általános	 sebész	 (intézményvezető)	
tisztséget töltötte be az egységben. Az egység 
ugyan	hamarabb	megalakult,	mint	hogy	ő	odake-
rült,	de	végleges,	rémtörténetbe	illő	alakját	az	ő	
vezetése alatt érte el. A többieknek mindössze a 
nevüket említem meg:

Naito Ryoichi, a Zöld kereszt (Green Cross)
gyógyszercég alapítója 
Kitano Masaji profeszor

Shinozuka	Yoshio
Kaneko	Yasuji

Kanazawa	Kazuhisa
Hotta Ryoichiro

Ozeki Shigeo
Mineoi Kioyashi
Saito	Masateru
Hitoshi	Kikuchi

Yasazaka (keresztnév ismeretlen)
Furuichi	Yoshio

 Természetesen egy ekkora intézményben 
több százan, jó eséllyel több ezren dolgoztak 
(őröket	és	egyéb	alacsony	beosztású	személyeket	
beleszámolva). Azonban a teljes lista nem ismert.

„A győzteseket nem ítélik el”

 Az alcím Sztálin elcsépelt, számtalanszor 
használt és rengetegszer önmagát igazoló mon-
dása. 
	 A	felsorolt	háborús	atrocitások	után	az	ol-
vasó	nyilván	arra	a	következtetésre	jutott,	hogy	az	
intézmény azon tagjait, akiket élve sikerült kézre 
keríteni,	bírósági	per	után	kivégezték.	Nos,	 rész-
ben	így	is	 lett,	azokat	a	kutatókat,	akiket	a	Szov-
jetunió	ejtett	rabul,	a	Khabarovsk	háborús	perben	
felelősségre	vontak.	Azonban	akiket	az	Amerikai	
Egyesült	 Államok	 vett	 őrizetbe,	 mentelmi	 jogot	
kaptak mindazon eredményeikért cserébe, amit a 
hosszú	évek	könyörtelen	kutatásai	 során	 szerez-
tek.

röntgen	sugárzásnak	való	alávetés,	állati	vér	fecs-
kendezése	a	vérrendszerbe,	vagy	néha	egyszerű-
en	„kreatívak”	voltak	a	kutatók),	szifilisz	és	egyéb	
nemi betegségek vizsgálata (ide tartozik a beteg-
séget hordozók élveboncolása, a betegségátadás 
folyamatának	 tanulmányozása,	 ami	 abból	 is	 állt,	
hogy	 nemi	 aktusra	 kényszerítették	 a	 rabokat,	 a	
betegséggel született gyerekek vizsgálata stb.), 
valamint	 bizonyíték	 van	 rá,	 hogy	 a	 kutatók	 visz-
szaéltek	a	helyzetükkel	és	a	nemi	erőszak	pusztán	
személyes célból is jelen volt az intézmény falai 
között.
	 Ez	a	hosszú	és	hátborzongató	lista	 jól	mu-
tatja,	hogy	az	intézmény	kutatói	szó	szerint	sem-
mitől	 sem	 vetemedtek	meg.	 Az	 egység	 keze	 ál-
tal	minden	létező	kísérletet,	amit	csak	az	emberi	
elme	 legmélyéről	 meg	 tudtak	 fogalmazni,	 elvé-
geztek.

„...az intézmény kutatói szó
szerint semmitől sem

vetemedtek meg.”


