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Az eseményeket, ahogy azt a címből is láthatjuk, egy jegyző meséli el. A naplószerű leírásban egy 

olyan  eset  tárul  elénk,  amely  a  becsületről,  annak  megvédéséről  szól,  illetve  arról,  hogy  egy 

hagyományokra  erősen  támaszkodó  társadalomban  milyen  módon  próbálhat  az  egyén  saját 

érdekeinek megfelelően cselekedni és annak milyen következményei vannak. A hagyomány a történet 

végkifejletében kötelezettséget jelent, nincs kibúvó alóla.

A novella tulajdonképpen egy detektív jellegű naplóregényre hasonlít, hiszen magában foglal van 

egy  gyilkosságot  is  tartalmazó  eseményt,  ami  körül  valami  titok  lappang  és  van  nyomozó  is 

tulajdonképpen. Azért hasonlíthat még ehhez a műfajhoz, mert az elejétől kezdve egy olyan valakire 

tereli a gyanút az író, aki ártatlan – Kacujamára. Az olvasó számára így pont ugyanolyan meglepő lesz 

az igazság, mint az esemény résztvevői számára. A végén az ellenfelek szembekerülnek a „detektív” 

jelenlétében és kiderül,  hogy mi az igazság. Itt ugyan nem az az egyértelmű eset áll  fenn, hogy a 

bűnös  elnyeri  méltó  büntetését,  mert  még  az  sem  lesz  egészen  egyszerű,  hogy  ki  is  a  bűnös;  a 

büntetést  azonban  a  szereplők  elrendezik  egymás  között.  Ezenkívül  napló  jellegű  is  az  írás: 

rendezetten,  dátumok  alatt  vannak  az  egyes  bejegyzések,  tartalmazzák,  hogy  mi  történt  a  napló 

írójával, és tudósít az ügyről, amivel éppen foglalkozik. 

A cselekményben van egy központi rész, illetve jelen van egy fontos ezt kiegészítő, kisebb történet 

is.  Az  elbeszélés  ott  kezdődik,  hogy  Ajao  jegyző  ura,  Nihonmacu tudatja  beosztottjával,  van  egy 

kényes ügy, amelyet ki kellene vizsgálnia. Nevezetesen a következőről van szó: azt terjeszti Naito 

Iemon,  hogy  Kacujama  Miki,  aki  állítólag  Tamaki  Kogoró  kardja  által  meghalt  évekkel  azelőtt, 

elnyerve ezzel büntetését Kogoró apjának meggyilkolásáért, még mindig életben van. Tiszázni kell az 

ügyet valamilyen módon, mert ha kitudódik, az a tartomány, és így Nihonmacu jó hírnevén is csorbát 

ejtene.  Így  Ajao  nekilát  az  ügy  tisztázásának:  kihallgatja  először  Iemont,  azt  remélve,  hogy  az 

visszavonja korábbi állításait. De mivel az ragaszkodik igazához, elhívja Kogorót és annak csatlósát, 

Handzót is, hogy meséljék el Kacujama kivégzésének eseményeit. Külön-külön ugyanazt a történetet 

erősítik meg, ami az igazság benyomását kelti Ajaoban. Inkább Kogoró ártatlanságában akar hinni, de 

nem lehet egyértelműen kimondani, hogy Iemon hazudik, míg valami bizonyítékot nem találnak. 

Kacujama levele döntő fordulat lesz, hiszen ebben megígéri, hogy eljön Nihonmacu udvarába, és 

tisztázza a helyzetet. A levél lehetne ugyan Iemon hamisítványa, de a következményei mindenképp 

elárulják majd,  hogy ki  mond igazat.  Összegyűlnek az érintettek és  még néhány hivatalnok,  akik 

hitelesítik a történéseket.  Kacujama Miki megjelenik,  ezzel tisztázza Iemont.  Ez azt jelenti viszont, 

hogy  Kogoró  elbeszélésével  van  valahol  a  hiba.  Ekkor  Handzó,  a  csatlósa  bevallja,  hogy  az  ő 

hazugságán alapszanak a történések. 

Innentől  visszaugrik a történet  arra  az időre,  amikor Kacujama után kutattak.  Csak 10 évvel  a 

gyilkosság után indult Kogoró útnak, mert annak idején még gyerek volt. 10 évnyi bolyongás után 

már pénz híján vannak és ráadásul Kogoró megbetegszik, ezért néhány hónapig nem vándorolnak, 

hanem  Edóban  maradnak.  Itt  Handzó  összetalálkozik  egy  régi  ismerősével,  aki  azóta 
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meggazdagodott,  de még mindig jó szívvel emlékszik régi barátjára. Egy másik találkozás vezet a 

későbbi hazugsághoz: Edó utcáin egy lerongyolódott sovány rónin árulja életét. Handzó pedig a régi 

baráttól kölcsön kért pénzen megveszi azt. A rónin elbeszélése lesz a beágyazott történet: ő maga is 

becsületbeli ügyben járt, kereste apja gyilkosát, de sokévnyi keresés után elkésett néhány napot, és 

meghalt üldözöttje. Haza azonban nem engedték, mert az udvarában azt a pletykát terjesztették el, 

hogy nem is volt szándékában megtalálni a harcost, hanem csak szépen kivárta, míg az meghal. Így 

nincstelenül Edóba keveredett,  ahol megházasodott,  és született  egy kislánya, aki azonban nagyon 

beteges  volt  és  az  ágyat  nyomta  régóta.  Rajta  akart  segíteni;  mivel  már  saját  életét  sem  tartotta 

semmire,  ezért  ezt  bocsátotta  áruba.  Megegyeznek  az  árban,  és  abban,  hogy  egy  ideig  Kacujama 

Mikinek adja ki magát, majd Kogoró és Handzó leszámolnak vele. A rónin azonban eltűnt, és csak két 

év  múlva akadnak rá,  ekkor  már  beteg és a halált  várja.  Mivel  maga Kogoró nem ismerte  arcról 

Kacujamát, a környéken pedig a rónin Kacujamának adta ki magát, a leszámolás megtörténik Kogoró 

számára abban a hitben, hogy jogosan. Ez a beágyazott történet is arra szolgál, hogy ábrázolja milyen 

szerencsétlen sorsa volt az elégtételkeresőknek. Legtöbbször nem jártak sikerrel, így egész életük csak 

a hiábavaló üldözéssel telt és előbb utóbb belehaltak a megpróbáltatásokba. Illetve ebben a konkrét 

esetben a hagyomány nem segít azon, aki nem tudja végrehajtani a megbosszulást, mert üldözöttje 

meghal mielőtt megtalálja. Akkor meg mire is jó ez a szokásrend?

Amint  ezek  kiderülnek,  Nihonmacu  valamiféle  igazságos  megoldást  próbál  kieszelni.  Az 

események azonban lezárulnak maguktól: Iemon, aki Handzó történetét látványosan nehezen viselte, 

véget vet életének – búcsúlevél vagy bármi támpont nélkül az okra vonatkozóan. Handzót Kogoró 

egyik férfi rokona kivégzi, Kogoró pedig szintén harakirit követ el. Bár Kacujama visszatért és vállalta 

volna  a  Kogoróval  való  szembesítést  az  ő  ügyükben,  a  helyzetet  már  nem  lehetett  helyrehozni. 

Számára fontos ok volt a visszatérésre az is, hogy tisztázza Iemon szavát, ne tartsák őt hazugnak. 

Iemon eredetileg nem bántó szándékkal  mesélte  el,  hogy életben látta  Kacujamát  – ebből neki 

haszna nem származott. Amikor Ajao kikérdezte, mondhatta volna azt is, hogy csak az italozás hozta 

ki belőle, nem is igaz valójában. Ez lett volna mindenki számára a könnyebb út, hiszen akkor nem 

derül fény a hazugságra, nem törik derékba Kogoró élete és nem történnek tragédiák. De elfogadható 

lett volna-e az az út, hogy letagadja a tényt? Nem tudhatta előre maga sem, hogy milyen titok rejlik az 

események mögött. Úgy tűnt Iemon nem akart rosszat, nem előre eltervezett bosszúról van szó. Az 

öngyilkossága is ezt támasztja alá. Érdemes azonban végiggondolni, hogy vajon mi lehetett az oka. 

Handzo  elbeszélése  során  többször  is  utalás  történik  arra,  hogy  Iemon  sápadtan  és  túlságosan 

döbbenten hallgatta a történetet. Mi lehet ennek az oka? Talán az, hogy felismer valakit a történetben? 

Vagy rájön, hogy milyen nagy titokra derült fény amiatt, hogy beszélt Kacujamáról? Ha ez valóban 

így van, akkor azt kell gondolnunk, hogy Handzo és Iemon bűne egyenlő mértékű, mindkettő halált 

érdemel. A hazugság elkövetése és annak feltárása egyenlő nagyságú bűn.

Ha  a  hagyományról  beszélünk  a  történet  kapcsán,  ellentmondást  találunk.  A  hagyománynak 

nyilván nem lehet része az, hogy Handzo, egy szolga a saját érdekében hazudjon az urának. Ezzel 

3



olyan módon belenyúlt gazdája sorsának irányításába, ahogy neki nem lett volna szabad. Bár nála 

sokkal  fiatalabb  és  ezért  tapasztalatlanabb  volt  Kogoró,  társadalmi  rangban  mégis  fölötte  állt. 

Hűséggel és becsületességgel tartozik neki, igazat kellett volna mondania. Éppen emiatt az elvárás 

miatt, vagyis, hogy a szolgának igazat kell mondania az urának hitték el amit mondott. Ugyanakkor 

látjuk  azt  a  hozzáállást  is  Nihonmacu  részéről,  hogy  nem  akar  beleszólni  olyan  dologba,  ami 

szamurájok között zajlik. Kivizsgálja az ügyet, hiszen tudnia kell róla, de a döntéshozatalt szeretné 

elkerülni. Ebből a szempontból számára kedvező a megoldás: Handzót megbünteti egy arra jogosult; 

Iemon és Kogoró pedig öngyilkos lesz. Nihonmacunak azonban a novella során többször is  olyan 

megjegyzése van, ami alapján úgy gondoljuk, nem egészen ért egyet a szigorú szamuráj szabályokkal. 

Például, amikor még nem tudják az igazságot, és azt a gondolatot, hogy esetleg Kogoró hazudott a 

leszámolásról a hazatérés érdekében teljesen érthetőnek, szinte elfogadhatónak tartja. 

De Kogoró vajon miért teszi? Hiszen Kacujama előkerült, ténylegesen elégtételt vehet rajta apja 

haláláért. Erre a választ talán a szolgájával való kapcsolata adhatja meg. Amikor a család egy idősebb 

tagja  azt  akarja,  hogy  Kogoró  végezze  ki  Handzót,  ő  nem  hajlandó  megtenni.  Miután  pedig 

megtörténik a lefejezés, annyit mond, hogy „Azért mert valaki szolga, nem féreg.” Úgy érezte, hogy 

„nem is az ő gondolata volt, hanem a velem töltött évek alatt felgyülemlett keserűség késztette erre 

őt.”  Vagyis  tulajdonképpen ő,  a  keserűség  okozója  a  hibás  a  szolga  cselekedetéért.  Az ő  logikája 

szerint talán ez egyenlő azzal, hogy ő követte el az ámítást, ezzel olyan javakhoz jutva, amelyek még 

nem illették őt. 

Kacujama Miki távozik csak életben az ügy érintettjei közül. Bár helytállt becsületesen, visszatért, 

hogy igazolja Iemon szavát és vállalta volna a szembesítést Kogoróval, mégsem diadalittasan távozik. 

Utolsó  megnyilvánulásában  azt  mondja,  hogy  érti  már,  miért  nevezte  őt  Handzó  gúnyosan 

„csodálatraméltó  személy”-nek.  Kogoró  apjának  megölésétől  eltekintve  –  aminek  valójában  nem 

tudjuk az okát, így lehet, hogy Kacujama szempontjából jogos volt – végig szamurájnak megfelelően 

viselkedett.  Nincs  azonban  semmi  jutalom  érte,  még  csak  elégedettséget  sem  érez  azért,  hogy  a 

szabályoknak megfelelően viselkedik. Tulajdonképpen csak azt látja, hogy mennyi szerencsétlenséget 

okozott. Így aztán az olvasó elgondolkodhat azon, hogy érdemes-e ezek szerint a szabályok szerint 

élni, ha csak szomorúságot hoz mindenkinek, boldogságot pedig senkinek. 
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