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Takigucsi Jaszuhiko japán kortárs író, azonban írásaiban a középkori Japánba utaztatja az olvasóit. 

Harakiri című novelláskötete a szamurájok alkonyáról szól. Főszerepben mindig egy hagyományok 

miatt  kiszolgáltatott  szamuráj  áll,  aki  döntéssorozatokba  kényszerült.  Azonban  –  a  már  bomló 

társadalmi rend miatt – sokszor érezzük úgy, hogy indokolatlanul nagy terhet ró az egyénre ez a 

szabályrendszer. 

Ajao jegyző bizalmas emlékirata – Történeti összefoglaló

Mindjárt az első két mondat meghökkenti az olvasót, s miután elolvasta, biztosan kíváncsi lesz, s 

nem tudja egykönnyen letenni a könyvet. („Rettentő galiba történt. Kacujama Miki, kinek már nem 

szabadna e világon lennie – életben van.”) Ehhez az in medias res kezdéshez járul hozzá a műforma 

különlegessége.  Egy  személyes  napló,  amely  bizonyosan  hiteles  forrásnak  mondható,  hiszen  a 

hűbérúr  jegyzője,  vagyis  művelt,  értelmes  ember  feljegyzéseit  olvashatjuk.  Bizonyosan  nem  fogja 

meghamisítani  a  tényállást,  ezáltal  is  a  hitelességet  erősíti  az  olvasóban  Takigucsi  Jaszuhiko.  Bár 

tudjuk, hogy kitalált történetekről van szó, mégis olyan részletesen tudja leírni az akkori világot, hogy 

szinte  hihetetlennek  tűnik  az  a  tény,  hogy  kortársíróról  beszél.  Szereplői  rendkívül  életszerűek, 

mintha  a  történetüket  személyesen  mesélték  volna  el  magának  Takigucsinak,  aki  csak  kissé 

szerkesztettebb formában bocsátja közre, de az eredetihez nem adott volna semmit.

Röviden összefoglalva a történetet az alábbiak mondhatók el:

Kacjama Miki megöli Tamaki Kogoró apját, bár nem tudni, hogy mi okból. Eltelik tíz év, s a már 

felcseperedett fiú elindul, hogy elégtételt vegyen a bűntettért. Elkíséri szolgája is, aki Tamaki Kogoró 

tudtán kívül felbérel egy rónint,  hogy játssza el Kacujama Miki szerepét,  s halljon meg, cserébe a 

pénzért, amelyben megegyeztek. Mivel Tamaki Kogoró nem ismeri apja gyilkosát személyesen, bedől 

a  csapdába.  Miután  nagylelkűen,  s  igazi  szamuráj  módjára  véghezvitte  küldetését  visszatért 

szülőfalujába,  s  elfoglalta  a  családfő  szerepét,  rendbe  hozta  családjának  már-már  kilátástalan 

helyzetét,  s  köztiszteletben  álló  szamurájjá  vált.  Azonban  hiba  csúszott  Handzó,  a  szolga  segítő 

szándékú  tervébe,  mert  Naitó  Iemon  –  aki  egy  nemrég  hazatért  szamuráj  –  felismerte  az  igazi 

Kacujama Mikit egy köszörűs boltjában. Ő ezt ki is fecsegte, s mivel nem volt hajlandó visszavonni a 

szavát,  bonyodalom  lett  az  egészből.  Bebizonyosodott,  hogy  Naitó  Iemonnak  volt  igaza,  s  ezért 

Tamaki Kogoró harakirit hajtott végre magán.

Az olvasó szerint lehet azonban, hogy már felesleges volt ez a büntetés, hiszen minden különösebb 

erőfeszítés nélkül el lehetett volna tussolni az ügyet, s mivel már a szamuráj kultúra is hanyatlóban 

volt, nem vették volna olyan szigorúan a törvényt, még ha ki is pattant volna valamilyen módon az 

ügy. Én minden esetre úgy gondolom, hogy Tamaki Kogoró becsületessége már túlzás volt az adott, 

ábrázolt korszakban. (Mint ebben a kötetben oly sok szereplő, ő is a hagyomány áldozatává válik, 

amely immár béklyója az embereknek, nem pedig a helyes út megmutatója.)

2



Elégtételkeresők – Kik ők a novellában?

Elégtételkeresők – ez a címe a konkrét novellának, de vajon pontosan kikre vonatkozhat? Ki keres 

elégtételt, és mi miatt? Természetesen mindenek előtt Tamaki Kogoró, aki apja gyilkosát kutatja fel, 

hogy a  hagyományokhoz híven megölhesse  őt.  Persze  szolgája  is  csatlakozik  hozzá,  mint kíséret, 

illetve  Handzót  még  Kogoró  apja  mentette  ki  balsorsából  annak  idején,  így  természetes,  hogy 

kísérőnek  szegődik  annak  fiához.  Ezzel  persze  úgy  érzi,  hogy  egy  újabb  csapás  éri,  hiszen  az 

elégtételkeresők  sorsa  rettentően  hányattatott,  s  ott  lebeg  a  fejük  felett  a  nem  teljesített  küldetés 

szégyene is.  Ugyanennek a típusnak egy másik változatát  képviseli  Hasidzume Jaheidzsi,  aki  már 

biztosan  tudja,  hogy nem teljesítheti  kötelességét,  hiszen üldözöttje  természetes  halállal  halt  meg, 

éppen rátalálása előtt 10 nappal. Ugyanakkor a novella konkrét elbeszélése alapján azt mondhatjuk, 

Ajao jegyző, és Nihonmacu úr is keresi az elégtételt, vagyis az igazságot ebben a kuszának, és első 

hallásra nagyon is zavarosnak és furcsának tűnő történetben. Még ebbe a csoportba tartozik Naitó 

Iemon is, aki miatt kipattan az ügy, illetve a novella legvégén megszólaló feleség, akit Kogoró özvegye 

néven ismerünk már csak meg. Az érem másik oldala, és az elégtétel-keresés szerves része Kacujama. 

Hiszen miatta történt minden, és ő sem szereti azt a létbizonytalanságot, és idegi feszültséget, hogy 

vajon melyik nap törik rá a házat azzal a szándékkal, hogy megpróbálják – jogosan – megölni.
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Időviszonyok a novellában

Az  idő  kulcsfontosságú  szerephez  jut  a  novella  egyes  részeiben.  Mindenek  előtt  meg  kell 

különböztetnünk  a  novella  konkrét  időbeliségét  (1762.  kilencedik  hó  tizenegyedik  napja  –  1762. 

tizenegyedik hó tizenegyedik napja), s a benne elmesélt történetek történési idejét (1735. harmadik 

hónapja – 1762. tizenegyedik hó tizenegyedik napja). Először Tamaki Icsinoju történetét tudjuk meg, 

így mindjárt az első bejegyzésben 27 évet ugrunk vissza az időben. Majd egy éles váltás következik, s 

napjainkba térünk vissza, Naitó kifecsegi, amit látott. Majd egy újabb, ezúttal kisebb ugrás következik: 

„Két évvel ezelőtt láttam. […] Tamaki Kogoró pedig már öt esztendeje itthon éli világát.” 

A  második  bejegyzés  az  előzmények  felkutatása,  vagyis  előkereste  Ajao  az  öt  évvel  ezelőtti 

sorokat,  amelyek ehhez az ügyhöz tartoztak. Ez a kitérő mindössze egyetlen bekezdés erejéig tart, 

majd rögtön visszaugrik a jelenbe, Naitó kikérdezése a cselekmény. Ennek során felidézi Kacujama 

Miki felismerésének történetét, amely ugye két évvel ezelőtt volt.

A  harmadik  bejegyzés  is  tartalmaz  időutazást,  Ajao  a  régi  feljegyzéseket  lapozgatta,  s  a 

következőkre jutott:  „Nyolc emberöltő, majd másfél évszázad ideje alatt tizenöt esetben fordult elő 

ilyen becsületbeli ügy, hacsak sietségemben a többi el nem kerülte el a figyelmemet. 

Megdöbbentő,  hogy sikeresen csupán négyen tudták véghezvinni  küldetésüket,  köztük Tamaki 

Kogoró. A többiek ki tudja, mióta úton voltak, mások esetében a papír fehéren maradt és néhol a 

feljegyzésekben cinóberszínnel az állt, hogy a család az eset következtében kihalt. Az egyiket őrületbe 

kergetette,  hogy  ellensége  hirtelen  halállal  kimúlt  e  világból,  mikor  pedig  húsz  év  türelmes 

kutatásának eredményeképp éppen céljához ért volna. Ebből is könnyen belátható, hogy a becsületbeli 

ügynek nevezett  csapás az érintettnek micsoda kimondhatatlan gyötrelmeket  tartogat.”  Az olvasó 

igazából  itt  érti  meg,  hogy  milyen  nehéz  az  ilyen  emberek  küldetése.  Ezen  a  bejegyzésen  belül 

elkülönül egy másik szerkezeti egység, tartalmilag Tamaki Kogoró kikérdezéséről van szó. Ebben a 

részben tudjuk meg Handzó előtörténetét. Kiderül, hogy 1727 óta áll a család szolgálatában. 

Az ötödik bejegyzés megint a múltba visz bennünket: megérkeznek Edóból, mai nevén Tókióból 

azok az iratok, melyek a Kacujama-féle üggyel kapcsolatosak, s minden részlet egybevág.

A hatodik  és  hetedik  feljegyzés  a  jelen  eseményeit  bontja  ki.  Tamaki  Kogoró  és  Naitó  Iemon 

összeakaszkodtak egymással, és a bizonyíték megérkezése: Az edói köszörűs, Arimoto Hjóe a keresett 

Kacujama Mikivel azonos.

A nyolcadik feljegyzés a kulcsa a történéseknek: kiderül a színtiszta igazság a múltról. Válaszokat 

kapunk  sok  kérdésünkre,  köztük:  Mi  történt  huszonhét  évvel  ezelőtt,  miért  hisz  Naitó  Iemon és 

Tamaki Kogoró meginghatatlanul a maga igazában?

Végül a két utolsó feljegyzés már csak a jelennel foglalkozik.  Kissé a jövő is  felsejlik,  de nincs 

megnyugtatóan kidolgozva.
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Míg  az  első  pár  feljegyzésben  ugrálunk  az  időben,  a  mű  második  felében  egy-egy  bejegyzés 

egyetlen  idősíkot  jelenít  meg.  Egyre  letisztultabbá  válik  az  egész,  mint  ahogy a  történet  is  egyre 

tisztábban kibogozható.

Hagyomány

A történeti összefoglaló rész végén már említettem, s újra kijelentem, hogy: Mint ebben a kötetben 

oly  sok szereplő,  ő  [Tamaki  Kogoró]  is  a  hagyomány áldozatává  válik,  amely  immár béklyója  az 

embereknek, nem pedig a helyes út megmutatója. Ezt alátámasztja maga a mű is. Több helyen Ajao 

jegyző  is  leírja,  hogy már  túlzásnak tart  bizonyos  dolgokat,  s  még Nihonmacu uram is  hajlik  az 

enyhébb ítélet felé. A legfontosabb rész a nyolcadik fejezet végén található: „Azt kell-e mondanunk, 

hogy a szamuráj talán egészen más, mint a közönséges ember? Itt van Handzó, aki harminc éve áll 

egy  jónevű  család  szolgálatában,  de  végülis  nem  több,  mint  puszta  szolga.  Nem  nagyon  tudta 

belehelyezni magát  egy olyan szamuráj  lelkületébe,  aki  az  egész  életét  felteszi  egy reménytelenül 

hiábavaló ügyre. Ez még nekem sem nagyon megy, pedig jómagam is szamuráj vagyok.” A szigorú 

szokások immár a szamuráj lét gátjaivá váltak. Mindenki, akivel együtt érzünk a mű során, végül 

meghal.  Naitó Iemon, Tamaki Kogoró,  Handzó, ők mind-mind véget  vetnek életüknek,  mégpedig 

teljesen  feleslegesen,  s  Kacujama  Miki,  az  üldözött  marad  csak  életben,  aki  már  sohasem  fog 

megfizetni gyilkosságáért, amelyet még huszonhét éve követett el. Mivel Nihonmacu elköltözik, s új 

urak jönnek, az ügyet feltűnés nélkül el lehetett volna tusolni, s mindenki élhette volna tovább saját, 

csendes kis életét. Ebben a műben a rítusok a következőket jelenti: ha becsületesen betartod, meg kell 

halnod, ha vétettél, és peched van, mert a gazdád becsületes, akkor szintén halál a jutalmad, viszont, 

ha jól ügyeskedsz, kijátszhatod, s még ha a sorsod halál is lenne, tovább élhetsz. Azt hiszem, ez egy 

eléggé lesújtó végkövetkeztetés.

Európai kapcsolatok

Az európai irdalom általam ismert részben leginkább a detektívtörténetekkel tudnám rokonítani 

ezt a művet. Például Sir Arthur Conan Doyle  A sátán kutyája című írásának legvégén van hasonló 

feljegyzés.  Ott  Holmes  dr.  Watson  kérésére  összeszedi  emlékezetét,  s  zseniális  eszmefuttatás 

kíséretében feltárja az ügyet.  De hasonlót mondhatunk el szinte minden ilyen jellegű könyvről: az 

utolsó  fejezet  az  ügy feltárása.  Azonban ezzel  az  a  baj,  hogy  Takigucsi  Jaszuhikó nem az utolsó 

fejezetben oldja meg a rejtélyt, hanem korábban, így a hangsúly áttevődik a személyes érzelmekre és 

tettekre. Dosztojevszkij  Bűn és bűnhődés című regényében is pont ugyanezen van a hangsúly. Ott is 

hamarabb  lelepleződik  a  gyilkosság  háttere,  s  attól  kezdve  a  bűnhődésre  koncentrál  az  író. 

Raszkolnyikov börtönévei azonban nem feleslegesek, nem úgy, mint az értelmetlenné váló kivégzés és 

harakirik az Elégtételkeresők végén.
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Személyes vélemény

Rendkívüli  módon  tetszett,  mert  egy  számomra  kevéssé  ismert  szabályrendszer  mögé 

pillanthattam  be.  Egy  másik  kultúra  és  hagyomány  rabjává  váltam  én  is,  miközben  olvastam,  s 

megpróbáltam megérteni cselekvéseik mozgatórugóját.
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