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A történet a 18. században kezdődik: 1762. a ló éve. Ekkor olvashatunk bele Ajao jegyző naplójába, 

amelynek  bejegyzéseiből  egy  példabeszédnek  is  beillő  detektívtörténet  rajzolódik  ki,  és  áll  össze 

egyetlen ám homályokkal teli novellává. Már a kezdet is, amire - egy kis kultúraközi párhuzammal 

élve  –  nyugodtan  mondhatjuk:  in  medias  res  kezdődik,  a  hangvétel  közvetlenségéről  ad 

tanúbizonyságot, amit bizonyos szempontból már a naplóforma is determinált, és az alcím jelzője is 

azt sugallja, hogy az olvasó titkos dolgokba lesz beavatva.

Az első bejegyzés a kilencedik hó tizenegyedik napja. Ám szinte az első soroktól kezdve a múltba 

tevődik  át  az  elbeszélés  fonala.  Azonnal  a  jelen  problémájának  múlt  béli  gyökereihez  ugrunk.  A 

hihetetlennek tűnő állítás után, mely minden bizonnyal az olvasó érdeklődésének felkeltését szolgálja, 

megismerkedünk a szereplőkkel és múltjukkal, de ezt is olyan bensőséges hangnemben, mintha csak 

egy pletykát súgna Jaszuhikó a fülünkbe…

Huszonhét  évvel  ezelőtt  a  köztiszteletnek örvendő és  igen jó  hírben álló Kacujama Miki  máig 

ismeretlen okok miatt megölte Tamaki Icsinojut, a bajtársát, majd menekülve tette következményei 

elől elbujdosott. Mint később kiderül majd Arimoto Hjóe álnéven rejtőzik el Ecsigóban. Itt pillantja 

meg a történet kezdete előtt 2 évvel Naitó Iemon, aki kötekedő-részeg természetéről híres. Éppen ezért 

zavarták el edói (mai neve: Tokió) szolgálatból, tehát már az ő becsülete sem éppen makulátlan, és ez 

a  végkifejlet  szempontjából  egyáltalán  nem elhanyagolható.  Egy  ünnepség  alkalmával  részegen  – 

vagyis az önkontroll, és a belső fegyelem fellazulása után – elárulja a társaságnak mit látott, ezzel nagy 

bajba  sodorva  Tamaki  Kogorót,  az  elhunyt  Icsinoju  fiát,  kinek  bosszút  kellett  volna  állnia  apja 

haláláért  és megölni Kacujama Mikit  már évekkel ezelőtt,  ahogy ezt állítása szerint tizenkét évnyi 

bolyongás és üldözés után meg is tette. Azóta Kogoró tisztes családapa és odaadóan, derekasan végzi 

munkáját,  erényéhez  kétség  nem  fért.  Ez  idáig.  Az  alkoholos  beszéd  után  ugyanis  megindul  a 

nyomozás. Persze csak nagy titokban, mert ha igaz a hír, és kiderülne az nem csak Kogoróra vetne 

rossz  fényt,  hanem családjára  és  egész  nemzettségére.  A hagyományok erősek,  aki  vét  ellene azt 

megvetés  övezi,  betartása  becsületbeli  kérdés.  A  becsület.  Ez  mindegyik  novella  témája.  A 

hagyományok szőtte háló, mely egyszerre tart egyben és segít eligazodni a bajban, de ugyanakkor 

gúzsba  köt  és  szerencsétlenné  tehet  ártatlan  embereket,  akár  az  egész  népet  rangtól,  nemtől 

függetlenül.

A vádak szerint Kogoró nem tett eleget a hagyományoknak és valaki mást ölt meg apja gyilkosa 

helyett, hogy szenvedésekkel teli kóborlásának véget vethessen. Kogoró tagad. Őszinte szívből tagad, 

hisz ő nem tud ekkor még szolgája, Handzó múltbéli mesterkedéséről. A hatvanéves Handzó, hű és 

megbízható szolga hírében állt. Már Kogoró apját is szolgálta, amiért az megmentette életét.  Tisztelet 

és szeretet fűzte jelenlegi gazdájához is Kogoróhoz, a tizenkét évnyi üldözés során mindvégig kitartott 

gazdája mellett, holott neki nem lett volna kötelessége vele tartania. De talán épp ezért, mert nem az ő 

kötelessége  volt  a  bosszúállás,  hogy  véget  vessen  gazdája  és  főként  saját  szenvedéseinek  cselhez 

folyamodott,  és ál Kacujamát bérelt.  Egy szintén a bosszúállás okából nyomorulttá vált  rónint,  aki 
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eladta életét  némi készpénzért  cserébe,  és – igaz csak kétévnyi  szökés után de – Kacujama néven 

hagyta megölni magát. Az ő története azért fontos, noha csak mellékszál, mert arra világít rá, hogy 

mennyire  könyörtelenek  az  ilyesféle  elavult  és  célt  tévesztett  szokások,  és  hogy  egy  jómódú, 

tehetséges ifjú életét is megakadályozhatatlanul tönkre tehetik. Az egész a véletlen játéka. Érdekes 

kapcsolat, hogy Handzóról megtudjuk, szerencsejáték miatt került bajba még fiatal korában, amiből 

Tamaki Icsinoju mentette ki. Az eset után fel is hagy vele Handzó. Ő már megtapasztalta, hogy hacsak 

lehet, nem szabad a véletlenre bízni életünket.  Tehát nem meglepő, hogy ő az, aki fellázad – igaz 

tizenkét évnyi tűrés után, amire csak a tisztelet és a hála vette rá – az ellen, hogy megint a szerencsére 

bízza életét,  mely egyszer  már majdnem vesztét  okozta,  és most  sem kecsegtettet  sok reménnyel. 

Ágynak dőlt gazdáját kijátszva megszervezi és kis késéssel ugyan, de ki is eszközli hazatérésüket. 

Meg kell említeni a tényt, ami csak növeli Handzó jellemének nagyságát, hogy mikor a rónin végül 

megadja magát, habár addig düh hajtotta Handzót, nem akarja tervét befejezni, látva a rónin tragikus 

sorsát. De mint már említettem ebben a világban a sorsukat nem az emberek irányítják, így Kogoró 

pár nap múlva megöli Hasidzume Jaheidzsit, az ál Kacujamát. 

Erre a történetre a tárgyaláson derül fény, ahol hosszú hallgatás után Handzó kénytelen bevallani 

mindent, mert megjelenik a tárgyaláson az igazi Kacujama Miki, aki immár ötvennégy éves, és akár 

kész szembenézni Kogoróval is, ha kell, mondván, hogy bár hosszú időre visszavonult és elrejtőzött a 

bosszú  elől  –  célja  csakis  a  becsület  megvédése  volt.  Nem  hagyhatja,  hogy  összekeverjék  egy 

vadidegennel, mert az már a becsületébe vágna, és régi barátja Iemon jó hírét is helyre kívánja állítani. 

 Már megint jó hír és becsület. Ezek miatt jött Kacujama. De valóban ezt kívánja a becsület, s az 

emberség?  Romba  dönteni  egy  nemes,  tisztes  férfit,  akitől  már  így  is  elvette  apját,  és  egész 

nemzettségére is megvetést és szégyent hozni, csak azért, hogy saját jó hírén ne essen csorba? Egy 

gyilkos jó hírén. Vagy barátjáén, akit több mint húsz éve nem látott, és köztudottan nem makulátlan.

A  választ  a  történet  végén  maga  Kacujama  adja  meg.  Megérti  már  Hanzót,  mikor  gúnyosan 

fennkölt, csodálatraméltó személynek nevezte. Fennkölt, hisz milyen célok vezették? Jól csengő érvek, 

melyek a bírákat is megnyugtatták,  de csak üres szónoklat.  Legalábbis ezt érezteti  a szerző.  Ezzel 

vitába száll  az európai gondolkodás,  hisz Kacujama felajánlkozott,  hogy szembe néz Kogoróval,  a 

múltjával,  ami elől  már  lassan három évtizede  menekült.  Ez  nem csekélység.  Mégis  a  becsületes 

helytállás fölött érzett elégedettségnek leghalványabb jelét sem mutatta, mikor távozott, mert ekkor 

már ő is tudja, jó hír és becsület nem mindig jár együtt.

A történet  rendkívül  tragikus  fordulatot  vesz  a  végén.  Ahogy  a  résztvevők számára világossá 

válnak az események, úgy válik nyilvánvalóvá a szokásrend visszássága, de ellene tenni lehetetlen, 

mert  az szent  és sérthetetlen.  Hisz ha megtagadnák,  önmagukat  tagadnák meg.  Múltjuk,  jelenük, 

jövőjük. Erre döbben rá Iemon is a tárgyaláson. Viszont azzal a tudattal élni sem képes tovább – talán 

épp a becsület hagyománya miatt – , hogy halálba taszított olyan nagyszerű embereket, mint Kogoró, 

vagy  Handzó,  csupán saját  tudatlanságával,  és  ostoba  felelőtlenségével.  Véget  vet  életének,  ezzel 

mentve becsületéből, ami még menthető. Handzóra halálbüntetést szabnak ki, amit Kogorónak kéne 
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végrehajtania,  azonban  ellenáll.  Férje  miatti  félelmében,  Kogoró  felesége  a  családhoz  fordul 

segítségért, s a rangidős lefejezi Handzót. Ám ezzel a feleség Kogoró halálos ítéletét is alá írta, mert a 

becsület tőle is azt követeli, hogy  hű szolgálja után haljon. Igaz ezzel tönkre teszi felesége, és családja 

életét  is,  de  mindenkinek saját  joga,  eldönteni  mi  a  fontos  számára az  életben.  Ide kapcsolható  a 

Küldetés életre-halálra című novella zárójelenete: Kojukit elfogja a szomorúság, mert a köznapiságot, 

egyszerűséget  szerette  Sumeben, aki  ,,egyszerre csak előrukkol  egy olyan szamuráj  virtussal,  amit 

csak azok tudnak, akik folyton az effélékért törik magukat”, és így Sume már nem az a köznapi ember, 

aki volt ezelőtt. Kojuki már tudja, hogy Sume is a halált választja majd, ha egyszer Kogoró helyébe 

kerül.

Ezzel a történet a tizenegyedik hó tizenegyedik napján keltezett bejegyzéssel lezárul. Legalábbis 

Ajao jegyző meséje, mert ki tudja még, hány Kogoró és hány Handzó bolyong a világban. Ez a história 

például szolgálhat mindenkinek, hisz egyszerre szól az ember kicsinységéről, az emberi butaságról, s 

az idő hatalmáról. Hagyományok voltak, vannak és maradnak. Az ember dolga, hogy mihez kezd 

velük: saját butaságának áldozata lesz, vagy inkább megőrizve megújít.

Végezetül egy kritikai megjegyzéssel zárnám. Az előszó szerint az író célja az volt, hogy könyve 

letehetetlen legyen, s épp ezért úgy sodorja a történet fonalát, hogy semmi többet ne áruljon el mint 

feltétlen szükséges, s ,,féltékenyen őrizze csattanója titkát”. Habár valóban vannak erre utaló jelek a 

műben – lásd rögtön az indítás –, mégis legalább olyan erősnek érzem a példabeszéd szándékát az író 

részéről,  mint  az  említett  letehetetlenség  elérését.  Az  előszó  úgy  fogalmaz  ,,a  tartalom  és  a 

mondanivaló sem okoz csalódást”. Én inkább azt mondanám, a jól kidolgozott írói stratégia is érdeme 

a műnek.
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