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I. A történet főbb szereplői:

– Ajao jegyző, a történet elbeszélője,

– Kacujama Miki, lovászként szolgált, szamuráj,

– Naitó Iemon, szamuráj,

– Tamaki Kogoró, szamuráj,

– Handzó, Tamaki szolgája,

– Hasidzuma Jaheidzsi, elszegényedett szamuráj.

II. A történet rövid összefoglalása

1735 harmadik hónapjának elején Kacujama Miki, egy huszonhét éves lovász Okadzakiban 

megölte bajtársát, a harminckét éves Tamaki Icsinojut, s elmenekült. Tamaki nős volt, fia hat 

éves  volt  akkoriban.  A japán hagyomány megkövetelte  a  fiútól,  hogy apja  gyilkosán  álljon 

bosszút, viszont Tamaki fia, Kogoró ekkoriban még nagyon fiatal volt. Tíz év múlva kelt tehát 

útra  hű  szolgája,  Handzó  kíséretében,  hogy  mindenáron  megtalálják  a  gyilkost,  Kacujama 

Mikit,  s  elégtételt  vegyenek a családot ért  sérelemért.  Ajao jegyző irataiból  tudjuk azonban, 

hogy százötven év alatt tizenöt ilyen gyilkosság történt, s az ezekért vett elégtétel összesen négy 

esetben  sikerült,  a  többiek  elszegényedtek,  vagy  meghaltak,  nem  sikerült  nekik  ez  az 

emberpróbáló feladat. 

A fentiek ismeretében nem csodálhatjuk hát,  hogy a gazdáját  vakon szerető,  de ezzel  az 

embertelen feladat értelmével nem azonosuló Handzónak cselhez kellett folyamodnia. Idestova 

tíz éve üldözték hiába Kacujamát, mikor Handzó gazdája, Kogoró ágynak esett: szervezetét egy 

járvány megtámadta, s emiatt hónapokig az ágyat kellett nyomnia Edóban. 

Ez idő alatt Handzó egy régi, szerencsejátékos múltjából ismert barátjával találkozott, majd 

pedig megismert egy embert, Hasidzuma Jaheidzsit, aki pénzért árulta az életét. Kiderült, hogy 

ez a férfi,  Jaheidzsi  gazdag szamuráj  volt,  azonban apját  megölték,  s  így vándorútra kellett 

indulnia, a gyilkost előkerítendő. Szerencsétlenségére a gyilkos közvetlenül azelőtt halálozott el, 

hogy ő rátalált  volna, s  így,  miután visszatért  otthonába, ráfogták, hogy akarattal  várt ilyen 

sokáig, s kisemmizték a házából. Azóta róninként tengette az életét, s mivel gyermeke, Csijó 

betegeskedett, úgy határozott, hogy felajánlja életét valakinek jó pénzért.  Handzónak kapóra 

jött az ötlet, úgy gondolkodott, hogy Kogoró majd megöli a vétlen Jaheidzsit Kacujama helyett, 

s akkor végre hazamehetnek. Hisz Kogoró nem emlékezhetett Kacujama arcára, – gyermek volt 

még akkor –, s Jaheidzsi önként ajánlotta fel az életét, mivel tudta ő is, hogy egy szamurájnak 
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milyen  erőfeszítésbe  kerül  az,  hogy  felkutasson  egy  hatalmas  országban  egy  teljességgel 

ismeretlen embert. Ebbe a feladatba már sokan belepusztultak, s Handzónak nem volt ínyére az 

ötlet, hogy nekik is így kelljen elveszniük.

Handzó alkut  kötött  tehát  Jaheidzsivel,  s  a  fent  említett  barátjától  kölcsönt  kérve  hamar 

nyélbe ütötték az üzletet.  A szolga azonban nem számított  arra,  hogy Jaheidzsi elillanhat a 

megkapott  pénzzel,  Handzó a szamurájok becsületére  alapozta az üzletet,  viszont  csalódnia 

kellett, Jaheidzsi megszökött. Kogoró felgyógyult, s újra elindultak, Handzó barátja megígérte, 

hogy a távollétükben felkutatja Jaheidzsit, hátha marad még egy esélyük.

Két év múlva értek vissza Edóba, újabb két év eredménytelen vándorlással a hátuk mögött. 

Handzónak első dolga volt,  hogy felkeresse  a barátját,  aki jó hírrel  szolgált  neki:  megtalálta 

Jaheidzsit. A rónin Sirogane falvában telepedett le, ahol őt Kacujama Mikiként ismerték – tudta, 

hogy úgyis érte fognak jönni valamikor. Handzónak nem volt már sok dolga, egyszerűen oda 

kellett vezetnie Kogorót a hite-, s családja vesztett rónin elé, s Kogoró, abban a hitben, hogy a 

megöregedett Kacujama Miki áll előtte, elvégezte a feladatát: szamuráj szokás szerint harakirit 

ajánlott fel az öregnek, majd lecsapta annak fejét, hogy ne szenvedjen sokat.

Dolgavégezetten  tértek  vissza  1757-ben  otthonukba,  Okadzakiba,  s  ott  is  éltek  1762-ig, 

mikoris  életük  felbolydult.  Naitó  Iemon,  egy  kissé  iszákos  egykori  szamuráj  részegen 

elkotyogta,  hogy Kacujama minden valószínűség szerint  él,  Edóban találkozott  is  vele,  ahol 

álnév alatt élt egy új gazdánál. Naitó szavai nagy felzúdulást keltettek, hiszen hatalmas sértés 

azt állítani valakiről, hogy nem végezte el a feladatát. Naitó azonban csökönyösen hajtogatta a 

magáét,  így  a  feddhetetlennek ismert  Kogorót  védendő a  nagyúr,  Nihonmacu úgy döntött, 

hogy Kacujama Mikit fel kell keresni, s szembesíteni kell az ügy résztvevőivel.

A szembesítésen derült ki, hogy Naitó Iemonnak igaza van, s Kacujama Miki valóban él. 

Handzó  –  gazdája  érdekében  –  elkövetett  hazugságára  fény  derült,  ennek  következtében 

másnapra sorozatos tragédiák történtek. Handzót megölte Kogoró családjának legidősebb tagja, 

Dzsúróemon,  azt  a  hitet  keltve,  hogy Kogoró  vett  elégtételt.  Kogoró,  aki  szolgája  igaztalan 

haláláért érzett bűnbánatot, öngyilkos lett, szintúgy megölte magát Naitó Iemon, aki miatt az 

egész ügy kipattant.

III. A novella történet-elbeszélésének folyamata

A történet  elbeszélése nem lineáris,  Naitó Iemon részeg beszédével,  s  az általa  kipattant 

botránnyal kezdődik, a történet kezdetét, a valódi történéseket Handzó szájából hallhatjuk.

Ajao  jegyző  elbeszélő  stílusa  magával  ragadó,  a  történetet  az  ő  –  egy  kívülálló  – 

szemszögéből ismerhetjük meg, így derül ki lassan a Tamaki család tragikus története. A jegyző 
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néhol saját életének eseményeit is közbeszúrja, így tudomást szerezhetünk arról is, hogy éppen 

megfázott. A jegyző szereplőkkel szembeni érzelmeiről is értesülhetünk, páratlan megfigyelőt 

tisztelhetünk személyében, aki a szereplők mimikájára tekintettel írja bizalmas emlékiratait. 

Ezek a kis közbeszúrások varázsolják élettel telivé a novellát.

IV. A szolgáló szerepe a történetben

Handzó a hűséges szolga mintaképe, ő a történet szálainak alapvető mozgatója,  bár csak 

Iemon „jóvoltából”  került  fény  a  „mesterkedéseire”.  Ő maga  mondja,  hogy már  sokszor  el 

akarta  hagyni  a  gazdáját;  ötvenéves  volt  már,  mikor  már  tíz  éve  üldözték  hiábavalóan 

Kacujama Mikit, mikor Jaheidzsivel találkozott, s megvette tőle az életét. Kogoró apja fogadta 

be, ő védte meg akkor, mikor szerencsejátékos múltja miatt – ahogyan életét kezdte – vízbe 

akarták  fojtani.  Tamaki  Icsinoju,  Kogoró  apja  ekkor  munkát  adott  neki,  bízott  benne,  s  ezt 

Handzó  sosem  felejtette  el,  erre  volt  tekintettel  akkor  is,  mikor  szökésre  gondolt.  Minden 

erejével  védi  a  gazdáját  akkor  is,  mikor  fény derül  a  történetre:  megesküszik,  hogy nem a 

gazdájáért történt, nem ő kérte meg rá, saját szakállára cselekedte, amit cselekedett.

Nem hibáztathatjuk azért, amit tett, a japán hagyományok túlontúl kérlelhetetlen volta sok 

család pusztulását okozta már. Ajao jegyző is megjegyzi, hogy bár ő maga is szamuráj, nehezen 

tud azonosulni a szabályok által előírt viselkedéssel, mit várhatunk hát egy idős embertől, aki 

már tíz éve bolyong kilátástalanul a gazdájával.

Kogoró is érzi, hogy szolgája igazságtalanul kapott halált, búcsúlevelében kimondja, hogy 

megérti  szolgája  tettének  motivációit,  tudja,  hogy  csak őérte  tette,  amit  tett  és  nem is  saját 

gondolata volt a csalás.

V. A feleség szerepe a történetben

E történetben a Kogoró feleségére száll Handzó, az ártatlan vére, bár nem ő gyilkolta meg, 

hanem Dzsúróemon, a család legidősebb tagja. „A szolga halála, sőt uráé is annak folyománya 

volt, hogy az asszony felbolygatta a nagycsaládot”. Mindenki belenyugodott már a történtekbe, 

viszont az asszony (kinek ki sem derül a neve!), tovább erőltette a történteket, félt tőle, hogy 

urát bűnösnek találják.

A nőnek nem működött az alapvető igazságérzete, emiatt megfordította a történet menetét. 

Mivel az uradalmat a küszöbönálló költözés foglalta el, ezért a történet el is sikkadhatott volna! 
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Nem került a vár szájára, nem pletykáltak róla, a történetet az abban résztvevők is szigorúan 

titokban tartották. Ő maga lett a tragédia okozója.

VI. Gondolataim a történet befejezéséről, a megoldásról

Úgy  vélem,  hogy  többszörös  tragédiával  szembesültünk  a  novella  lapjain,  s  az  összes 

szerencsétlenség a hallgatásból, illetve annak hiányából származik. Ha Iemon nem tépte volna 

fel a már behegedt sebet, vagy legalább tagadott volna, az egész ügy elsimult volna, senkinek 

nem kellett volna meghalnia. Évek óta zavartalanul folyt az ügy részvevőinek élete, viszont így 

mélyebb értelmű problémával kellett mindenkinek szembenéznie: annak a problémájával, hogy 

életképes-e egy olyan évszázados hagyomány (jelen esetben az elégtétel vevése), mely az abban 

résztvevőknek csak halált  eredményez,  mind az elégtételt  vevőn,  mind azon,  akin elégtételt 

vettek. Hiszen, ha belegondolunk, évekig kell  üldöznie egy fiatalembernek olyasvalakit,  akit 

talán meg sem ismer (jelen esetben az elégtételt kereső hat éves volt, mikor utoljára látta az apja 

gyilkosát), bárki becsaphatja, a gyilkos akár a szeme előtt is járkálhat, orcátlanul álnév alatt élve. 

Ezek alatt az évek alatt az elégtételt kereső ifjúsága elszáll, kiforgathatják vagyonából, családja 

is kihalhat, ha küldetése nem sikerül. Megoldást jelenthetne az, ha – miképpen napjainkban – 

független  embereket  bíztak  volna  meg  ügyük  felgöngyölítésével.  Ez  jelentős  fáradalmakat 

spórolna meg, nem beszélve a fentebb említett hátrányokról. A fentiek ismeretében kijelentem, 

hogy ez a rendszer – bár a becsület szempontjából kifogásolhatatlan – igazságtalan és sokkal 

több kárt okoz, mint amekkora a haszna.

A történet folyamán viszont  sem az nem derült  ki,  hogy Kacujama Miki  miért  ölte  meg 

Kogoró apját, sem az, hogy a vagyonavesztett rónin, Jaheidzsi apjával miért végeztek, pedig 

mindkét körülmény fontosnak látszik.

VII. A cselekedeteket befolyásoló erők

A  novellában  túlsúlyban  vannak  azok  a  befolyásoló  erők,  melyek  az  emberek  alapvető 

személyiségéből  fakadnak,  bár  az  egész  novellát  belengi  a  hagyomány  baljóslatú  ereje.  A 

hagyomány tisztelete  befolyásolta  Kogorót,  mikor  útnak indult  küldetésére,  s  a  hagyomány 

tisztelete indította arra a jegyzőt, hogy az ügyet kivizsgálja, hiszen egy ilyen eset kipattanása 

nagy bajt okozhat egy nemesi házra – már csak a novella végén tudjuk meg, hogy akár el is 

lehetett volna tussolni, hiszen egy nemesi ház költözése minden lakónak hatalmas feladatot ad, 
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s eközben nem foglalkoznak más, „jelentéktelenebb üggyel”–. Az emberek szájától való félelem 

ölte  meg Handzót.  A hagyomány,  ezen belül  a  becsület  tisztelete  indította  útjára Kacujama 

Mikit, aki kiállt Naitó szavai mellett, bizonyítva azok igazságtartalmát, pedig nem lett volna 

kötelező kibújnia önként vállalt búvóhelyéről. Az igazság és emberszeretet nevében ölte meg 

magát Kogoró, aki elismerte, hogy egy szolga sem féreg, s megértette, hogy őérte tette a szolgája 

azt, amit tett. A hagyomány igazságtalansága, valamint egyéni problémái indították Handzót 

arra,  hogy  alternatív  utakat  keressen  ura  hazajuttatására,  vállalva  annak  veszélyét,  hogy 

kipattanhat a botrány.

VIII. A Harakiri c. novelláskötetben szereplő más novellákkal való összehasonlítás,  közös  

motívumok

• Elégtétel vevéséért elinduló ifjú: 

Küldetés életre-halálra (Szatomi Sume indul, szerencsésen elvégezve a küldetést); 

A  kérők,  Kohajato  és  Genpacsi  (Ikuno  Genpacsi  indul,  neki  is  sikerül  befejeznie  a 

küldetést);

• Fontos szerep hárul a szolgára: 

Akinek nincs helyén a szíve (Szukehacsi elcsábítja ura asszonyát);

• Az asszony „mesterkedése” miatt tragédia történik: 

Akinek  nincs  helyén  a  szíve  (Kana  asszony  viszonyba  kezd  szolgálólegényével, 

azonban férje rájuk talál, s megöli az asszonyt);

•  Félelem az uradalomban a  pletyka  elterjedésétől,  mivel  az rossz  fényt  vetne  a házra:  

Küldetés életre-halálra (Sume átlátja, hogy rossz hírbe keveredhet, ha nem bizonyítja 

igazát);

• Az elégtétel-vevés hagyományának igazságtalansága: 

A kérők (Genpacsit sajnálják küldetése miatt, úgy gondolják, hogy nem fog sikerülni, 

amit elvállalt).

TAKIGUCSI novellái legtöbbször in medias res kezdődnek, magát a történetet nem ismerhetjük 

meg  azonnal,  később  bontakozik  ki  (ez  alól  kivétel  A kérők című novella),  általában  valaki 

elbeszéli, vagy bevallja (mint az Akinek nincs helyén a szíve című novellában Kojata, valamint az 

Egy kóbor szamuráj különös esetében is Cugumo Hansiró elbeszéléséből ismerjük meg az egész 

történetet).
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