
Az első fekete szamuráj 

 

Amikor a 180 centi magas fekete rabszolga, japán nevén Yasuke, először lépet a japán Kiotó 
területére, elképesztő tolongás keletkezett, mindenki a közelről akarta látni. Ő volt a legelső afrikai, 
akit a szigetországba érkezett. Az egyik nagyhatalmú hadúr megparancsolta a számára, hogy 
vetkőzzön le és a szolgáival le akarta mosatni-dörzsöltetni róla a fekete festéket. 

Yasuke valahonnan Közép- vagy Nyugat-Afrikából származott, ott esett rabszolga kereskedők 
fogságába és egy Alessando Valignano nevű jezsuita papnak adták el, aki 1579-ben Japánba indult 
misszióba és magával vitte az akkor 24-25 éves szénfekete bőrű Yasukét, aki toronyként magasodott 
az apró termetű japánok fölé.  

Yasuke felkeltette Oda Nobunaga nagyhatalmú hadúr figyelmét, akinek célja Japán egyesítése és a 
polgárháború lezárása volt és a Felkelő Nap Földjére érkezett külföldieket saját céljai szolgálatába 
állította. Oda magasztalta Yasuke erejét és testfelépítését, mondván, hogy 10 emberrel felér, és saját 
testőrének alkalmazta. Ő nevezte el Yasukénak is, az eredeti afrikai neve nem ismert. Yasuke többé 
nem volt "ingó vagyontárgy," hanem Oda vazallusa aki köteles volt hűséggel szolgálni urát. Yasuke 
rátermettségének köszönhetően hamarosan Oda oldalán lovagolt és harcolhatott, ami óriási 
megtiszteltetésnek minősült, mivel ez a jog csak azokat illette meg, akiket Oda tisztelt és akikben 
megbízott. Oda jobb kezeként Yasuke irigylésre méltó jogokat szerzett, kapott egy saját rezidenciát, 
egy katanát (kard) és Odával vacsorázhatott, amely jogot csak kevés szamuráj élvezhetett. 

Yasuke sorsáról a vérzivataros polgárháborúnak köszönhetően nem sor minden maradt fenn.  1582 
nyarán - nem sokkal azután, hogy Yasuke megkapta a szamuráj státuszt - Odát egy tábornoka elárulta, 
leégette és leromolta az erődítményét. Yasuke hősiesen harcolt az ostrom során Oda fia oldalán, a 
vereség után azonban a győztesek száműzték a kiotói jezsuita misszió területére, ahol élete hátralévő 
részében visszavonultan éldegélt. 

Bár szamuráj pályafutása rövid volt, Yasuke egy japán gyerekkönyv, a 'Kurosuke' hőse lett. A könyv 
azzal végződik, hogy Yasuke azért él, hogy egy nap majd újra harcolhasson. De éjjelente afrikai 
szüleiről álmodik és csendben sír - egy derék harcos története, aki minden akadály ellenére 
győzedelmeskedik, de ugyanakkor egy fiatal, szenvedő emberé is, aki egy idegen világban kénytelen 
élni. (kép és forrás OZY.com) 


