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Egy öregúr tervei 

(New York, Nomura torony) 

Mr. Nomura könnyű jukatában kuporgott a méregdrága, 
kétszáz éves, lakkozott asztalka mellett egy vastag szőnye-
gen. Az asztalkán zöld tea gőzölgött, füstös színű, tradici-
onális japán raku csészében. Az öregember kitekintett az 
irodaház legfelső emeletét elfoglaló magánlakosztály pa-
norámaablakán. Pompás kilátás tárult elé, az öböl a sürgö-
lődő hajókkal és a vízen túl Manhattan szigetével, melyet a 
büszke öregember megalázni készült. 

– Ha tervem sikerül, visszavághatunk a barbár ameri-
kaiaknak! – gondolta magában kevélyen. 

Nomura Okinawáról származott és a több mint félév-
százados amerikai katonai jelenlét szűkebb pátriájában 
sértette nemzeti büszkeségét és emberi méltóságát. Csa-
ládjának legendáriuma szerint ő volt férfiágon a hajdani 
Ryu-Kyu királyság uralkodói családjának utolsó leszárma-
zottja. Apja a második világháborúban halt meg a szige-
tért dúló véres ütközetben, de nem a megszállók, hanem 
egy japán tiszt kardja által, aki a helyi lakosokat gondol-
kodás nélkül feláldozható bennszülötteknek tekintette. 
Szemléletében osztozott Japán tábornoki kara, sőt, maga a 
császár is, aki a négy nagy, „valóban japán” sziget védelmét 
tekintette elsődlegesnek és a hajdan önálló kis királyság 
népével nem törődött. Nem csoda, hogy az okinavai csa-
tában a két harcoló félnek együttesen is csak feleannyi 
áldozata volt, mint a civil lakosságnak. Nomura lelke mé-
lyén alig gyűlölte kevésbé Amerikát, mint a hazáját mindig 
gyarmatosítóként kezelő császári birodalmat. Ez nem 
akadályozta meg őt abban, hogy mind a prosperáló sziget-
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ország, mind pedig a nyugati világ uraként viselkedő USA 
által kínált előnyöket jócskán kihasználja. 

 
Teáját kortyolgatva a vastag iratcsomóra gondolt, mely 

egyelőre széfjében lapult, avatatlan szemektől távol. Csa-
patnyi szakértő, stratéga, üzletember, jogász és közgaz-
dász dolgozott rajta, egymástól függetlenül. Nomura gon-
dosan ügyelt rá, hogy teljes áttekintése rajta kívül senkinek 
ne legyen az anyag fölött. 

– Ha a Terv megvalósul, sok minden megváltozik! – 
villant büszkén szénfekete szeme. De türelemre intette 
magát, elhessegetve ábrándjait. A gondosan megkompo-
nált ütemterv szerint még néhány hét kellett hozzá, hogy a 
bonyolult projekt elinduljon. Az eltervezett húzások pre-
cíz kivitelezése fontosabb az ábrándozásnál, hiszen min-
den tett egy lépés a csúcshoz vezető úton. Addig apró 
cselekvések láncolatát kell hiba nélkül végrehajtani. 

– Fogjunk hozzá! – gondolta. Nyelt egy kortyot az illa-
tos teából és csengetett. Titkárával először a cége tőzsdei 
tranzakciókkal foglalkozó igazgatóját hívatta magához. A 
férfi remegve állt meg az ajtóban. Ritkaságszámba ment, 
hogy az Öreg Főnök a lakosztályába kéressen valakit. 
Ráadásul, hogy még a saját maga által készített teával is 
megkínálja, megbecsülése és jóindulata jeléül! A Harvar-
don végzett, ám ízig-vérig japán közgazdász érezte, amint 
egy izzadságcsöpp elindul tarkóján lefelé és végiggördül 
nyakán és gerincén. Némán meghajolt ültében, kivárta, 
míg az illatos tea első kortyainak íze betöltötte száját és 
megnyugtatta idegeit. Hosszas hallgatás után az öregem-
ber végre megtörte a csendet. Ejtett néhány szót a családi 
ültetvényről, ahonnan a tealevelek származnak, alkalmat 
adva a vendégnek, hogy megdicsérje a belőlük készült ital 
páratlan aromáját. 

Eleget téve az udvarias formaságoknak, rátértek az üz-
letre. 
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– Hikari-szan! Kérem, hozza ide azt a köteg papírt az 
iratszekrényem felső polcáról! Elismerésem jeléül beava-
tom önt a cégcsoport eddigi legnagyobb vállalkozásának 
tervébe. Mint tudja, kormányunk hatalmas hozzájárulás 
fejében elérte, hogy az amerikai megszállók részlegesen 
kiürítsék az okinavai támaszpontot. Cserébe Nago város 
közelében és Guam szigetén épül számukra új bázis, bele-
értve a jenkik atomtengeralattjárói számára is alkalmas 
kikötőt és szárazdokkot. Ebben a nagy horderejű vállalko-
zásban meghatározó cégként fogunk részt vállalni, egy 
alapos átszervezés után. Teljes diszkréció mellett titkos 
pénzalapot hozunk létre a meglevő eszközeink koncentrá-
lásával. Az ön feladata az lesz, Hikari-szan… 

Másfél óra múlva az alkalmazott sápadtan, remegő lá-
bakkal távozott az elnöki lakosztályból. Úgy érezte, mint 
aki egy vulkáni kráter szélén botladozik. Irodájába vissza-
térve, már higgadtabban tudta átgondolni a dolgokat. 

– Ha a főnök végrehajtja tervét, bedöntheti a new yorki 
és tokiói tőzsdét! Kellő óvatossággal eljárva, vagyont ke-
reshetek egy kis bennfentes spekulációval, míg az árfolya-
mokat vissza nem korrigálja a piac! 

Hikari eddig is komoly összeget tett félre, de felnövek-
vő gyerekei taníttatása Amerikában csak úgy nyelte a 
pénzt. Most úgy vélte, kellő óvatossággal egy életre bebiz-
tosíthatja családja jövőjét. Örömtől ragyogva ment haza. 
Felesége oldalát majd kifúrta a kíváncsiság, de nem merte 
firtatni sokszor mogorva férje hangulatváltozásának okát. 

 
A tőzsdeszakértő után Nomura a magántestőrsége ve-

zetőjét hívatta. Jamagucsi, a még Japánból magával hozott 
régi gárda első embere, töretlen hűséggel szolgálta har-
minc éve. Végigharcolta vele a nehéz időket Okinaván, 
míg sikerült mind a japán, mind az amerikai konkurenciát 
kiütniük a nyeregből a sziget alvilágában. A véres évek 
után persze konszolidálni kellett a Nomura birodalmat, 
legális üzleti vállalkozássá alakítani a sok piszkos üzletet, 


