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A történet narrátora Ajao jegyző (az alcím is rá utal:  Ajao jegyző bizalmas emlékirata); ő írja le az 

eseményeket 1762 kilencedik hó tizedik napjától a tizenegyedik hó tizenegyedik napjáig. A jelenből 

azonban  folyton  visszakerülünk  a  múltbeli  előzményekhez  az  egyes  szereplők  visszaemlékezései 

során (tehát egyszerre több idősík van jelen a novellában, történeten belüli történeteket olvashatunk).

Így  kerekedik  ki  az  a  detektívregényekre  emlékeztető  elbeszélés,  melyből  megtudjuk,  hogy 

Kacujama Miki több mint tíz évvel ezelőtt megölte Tamaki Icsinojut. 

Icsinoju fia, Kogoró felnőve útnak indult, s szolgájával addig vándorolt, amíg 12 hosszú év után 

meg nem találta apja gyilkosát és bosszút állt rajta. Hazatérve megkapta a családfői tisztet és azóta is 

nagy tiszteletnek örvend.

Egy napon azonban egy Naitó Iemon nevű férfi azt kezdi terjeszteni, hogy két éve a saját szemével 

látta Kacujama Mikit, aki nagyon is eleven volt (csak Arimoto Hjóe-nek nevezte magát).

Kogoró becsületessége ezzel kétségbe vonódik.  Talán nem is ölte meg Mikit,  csak azt hazudta, 

hogy megtette, kibújva ezáltal a bosszúállás kötelessége alól.

De Kogoró és szolgája, Handzó is állítja, hogy Miki valóban halott. 

Iemon  saját  igazának  bizonyítására  levélben  hívja  Mikit,  hogy  jelenjen  meg  a  városban  a 

vizsgálóbizottság előtt, s Miki hamarosan meg is érkezik. A felek szembesítése során Handzó bevallja, 

hogy tényleg nem az igazi Kacujama Mikit ölte meg Kogoró (de ő erről semmit sem tud), hanem egy 

Hasidzume Jaheidzsi nevű rónint. 

Ez a rónin valaha szintén sokáig vándorolt, hogy bosszút állhasson apja gyilkosán, de az 10 nappal 

azelőtt, hogy Jahedzsi megtalálta volna, meghalt. Ezért azt terjesztették akkoriban a róninról,  hogy 

szándékosan húzta az időt, hogy ne kelljen kiállnia a gyilkossal. Gazdája elbocsátotta, elszegényedett, 

és abban az időben egy „életemet eladom” feliratú táblával a nyakában járta az utcákat, hogy pénzt 

szerezzen beteg kislánya gyógyítására. Handzó megvette az életét; a róninnak egy hónapig Kacujama 

Mikinek kellett kiadnia magát, aztán hagynia, hogy a mit sem sejtő Kogoró megölhesse. De ez csak két 

év múlva következett be, mert Jaheidzsi megszökött a pénzzel és csak újabb vándorlás után találtak rá, 

betegen (azóta is Miki néven élt).

* * *

Ezzel Kogoró is megtudja, hogy szolgája becsapta őt, igaz, persze az ő érdekében (hogy ne kelljen a 

végtelenségig vándorolniuk). Később, amikor a Tamaki-ház azt az utasítást adja neki, hogy ölje meg a 

szolgáját, Kogoró megtagadja. Helyette a család legöregebb tagja végez vele, Kogoró pedig öngyilkos 

lesz.  Ahogy  Naító  Iemon  is,  aki  az  egész  ügyet  „kirobbantotta”  és  bajt  hozott  mindenkire  a 

fecsegésével.

Pedig  a  bonyodalmak  elsődleges  okozója  Kacujama  Miki,  aki  elkövette  a  gyilkosságot,  aztán 

álnéven elrejtőzött a bosszú elől, most pedig becsületről beszél (azért jött vissza, mert nem hagyhatta, 
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hogy összetévesszék valakivel, és Iemon becsületét is meg kellett védenie, nehogy hazugnak higgyék.) 

Most  már  Kogoró  ellen  is  hajlandó  lenne  kiállni..  Ezért  mondta  neki  Handzó,  hogy  fennkölt, 

csodálatos személy.

* * *

A novellában, ahogy a kötetben szereplő többiben is a becsület a központi téma. Mindenki védi a 

saját vagy a hozzá közelállók becsületét, s ezért akár az életét is feláldozza, máskor viszont ugyanilyen 

céllal ölni is képes. Olykor pedig (európai gondolkodás szerint) teljesen logikátlan dolgokat tesz (mint 

például Jaheidzsi, aki a szökés után is betartotta ígéretének azt a részét – mintegy vezeklésül –, hogy 

Kacujama Miki néven fog élni).

Többször megjelenik a bosszúállás motívuma is. A szereplők életének kiszakíthatatlan része az az 

ősi  szabályrendszer,  aminek  nem  csak  külső,  társadalmi  nyomásra,  hanem  belső  kényszerből  is 

engedniük kell. Ha valakinek megölik az apját, neki is meg kell ölnie a gyilkost. Más megoldás szinte 

elképzelhetetlen, hiszen aki nem engedelmeskedik a szabályoknak, azt a társadalom kiveti magából, 

emellett  saját  lelkiismeretével  is  számot  kell  vetnie.  Mindenki  igyekszik  ezért  magát  ezekhez  az 

íratlan,  megkérdőjelezhetetlennek  vélt  törvényekhez  tartani.  Tulajdonképpen  a  maga  módján 

mindenki  jót  akar  s  mégis  ebből  származnak  a  bonyodalmak.  Például:  Kogoró  felesége  szól  a 

családnak a Handzó-ügy miatt, mert fél, nehogy a férjét tartsák bűnösnek, amiért mégsem ölte meg az 

igazi Mikit; ebből fakad, hogy Kogorót hűséges szolgája megölésére kötelezik, amire viszont képtelen 

(nem ölheti meg azt, aki kizárólag az iránta érzett szeretetből hágta át a szabályokat), inkább csak 

megerősíti benne a tudatot, hogy neki is végeznie kell magával.

A  kötet  novellái  között  ebben  a  történetben  érezhető  talán  a  leginkább,  mennyire  megköti  a 

szereplőket  a  hagyomány-  és  szabálytisztelet.  Nélküle  egy  lépés  sem  tehető  meg.  Igaz,  hogy 

bizonytalan helyzetekben szilárd támaszt nyújthat, hiszen kész válaszokat kínál minden kérdésre. De 

ebből  a  történetből  az  is  kiderül,  hogy nem csak segíthet  az  ember  életének  vezetésében,  hanem 

annyira összekuszálhatja a dolgokat, hogy végül többeknek is meg kell  halnia (nem japán normák 

szerint esetleg „fölöslegesen”). 

Kérdés, lehet-e, kell-e változtatni ezen az értékrendszeren, levonva a lehetséges tanulságokat, vagy 

ez fel sem merülhet abban, aki benne él (és evidenciaként fogadja el).
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