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A novella cselekménye

A novella történetének összefoglalása előtt ismertetném a történet fontosabb szereplőit. 

Kacujama Miki: a történet idejétől számítva 27 évvel ezelőtt megölte Tamaki Icsinojut,

Tamaki Kogoró: az áldozat fia,

Handzó: Kogoró szolgája,

Naitó Iemon: azt állítja, hogy élve látta Kacujama Mikit,

Ajao: a nemzetség egyik jegyzője, ő meséli el a történetet,

Sinkicsi: Handzó régi ismerőse,

Hasidzume Jaheidzsi: az életét áruló rónin.

Most pedig következzék az események összefoglalása. A mű indulásakor megtudjuk, hogy ki volt 

Kacujama Miki. Lovászként szolgált és derék szamuráj volt, azonban 27 évvel azelőtt megölte Tamaki 

Kogoró apját, és elmenekült. A gyermek ekkor 6 éves volt. 16 éves korában elindult, hogy megkeresse 

a gyilkost, és elégtételt vegyen, vele tartott a szolgája Handzó is. 12 évig tartott a kutatásuk, míg végre 

megtalálták Kacujamát, megölték és hazatérhettek, majd Kogoró engedélyt kapott a családfői tisztség 

betöltésére.

Csakhogy évekkel Kogoró hazatérése után egy ünnepségen Naitó azt állította,  hogy találkozott 

Kacujamával  2  éve.  Ekkor  a  történet  mesélője,  aki  nemzetség  krónikájának  feljegyzője  volt  azt  a 

parancsot kapta az uraságtól, hogy ezt titokban kell tartani, amíg ki nem derül az igazság. Behívatta 

magához Naitót, ám ő kitartott az állítása mellett. Elmondta találkozásuk történetét: csak pillanatra 

látták  egymást,  de  azt  megtudta,  hogy  Arimoto  Hjóe  névre  hallgat  a  szamuráj,  és  állítja,  hogy 

Kacujama és Arimotó egy és ugyanaz. 

Az elbeszélő a nemzettség régi feljegyzései között kutatott a korábbi küldetésekről. Majd behívatta 

magához Tamaki Kogorót, hogy mondja el az ő küldetését. Történetét hitelesnek tartotta, szimpatizál 

vele, de nem árulta, hogy kitől származik az állítás.  Később Kogoró szolgáját is behívatta, és őt is 

megbízhatónak találta. Ekkor megtudhatjuk Handzó múltját, hogy egykor szerencsejátékos volt, és 

Kogoró apja egyszer megmentette őt és így állt a család szolgálatába. 

Nihonmacu, Ajao ura, bizalmas iratokat kapott. Az ügy kivizsgálása során mindent jónak találtak. 

Ettől  függetlenül  ez nem nyugtatta  meg a  feljegyzőt  és  urát  sem.  Érezték,  hogy itt  mégis  valami 

többről van szó. 

Ajao  ismét  találkozni  akart  Naitóval.  Közben  az  ügy  valahogyan  kiszivárgott,  és  az  emberek 

beszélni kezdtek róla, s a hír összetűzést eredményezett Naitó és Kogoró között. Amikor magához 

hívatta Naitót, a jegyző kijelentette, hogy szembesíteni akarja Arimotóval, vagyis Kacujamával. Ezért 

Naitó küldött egy levelet Kacujamának. 

A következő részben a válaszlevélből kiderül,  hogy valóban azonos a két ember.  A jegyző alig 

akart hinni a levélnek. Mivel az írása alapján senki nem tudta megmondani,  hogy tényleg igaz az 
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állítás,  mert  a  jegyző  azt  is  el  tudta  képzelni,  hogy  csak  valamelyikük  kieszelte  ezt  a  levelet, 

szembesítést  kért,  amitől  nem visszakozott  sem Naitó,  sem pedig  Kogoró.  Majd magához hivatta 

Handzót, aki még mindig állította, hogy nekik van igazuk. 

19 nappal a válaszlevél után elérkezett a szembesítés ideje. Meg is jelent Kacujama, és egy hiteles 

személy azonosította.  Ekkor Handzó remegni kezdett  és végül beismerte,  hogy az elégtételszerzés 

során mást öltek meg, de erről a gazdája nem tudott semmit, és elmesélte a bolyongásuk történetét. 9 

éve  úton  voltak,  amikor  Kogoró  beteg  lett,  és  Handzó  kutatott  tovább  a  szamuráj  után.  Közben 

találkozott egy régi ismerősével, Sinkicsivel, aki felajánlotta neki,  ha gondja van csak szóljon, segíteni 

fog. Majd Handzó találkozott egy róninnal, aki az életét árulta. Ő is Handzóékhoz hasonló cipőben 

járt, a bolyongások közepette koldus lett, és mire megtalálta a gyilkost az már meghalt. De haza nem 

térhetett,  mert  azt  terjesztették  róla,  hogy  esze  ágában  sem  volt  szabályszerűen  eleget  tenni  a 

kötelességének. A nemzettség közben tönkre ment, és így eleresztették. Ekkor elment Edóba, feleségül 

vett egy nőt és született egy lányuk. 

Aztán megbeszélték,  hogy másnap találkoznak.  Sinkicsi  odaadta neki  a  pénz,  amit  a  róninnak 

kellett kifizetni az életéért cserébe. Majd megegyeztek, hogy egy hónapig Kacujamának adja ki magát, 

aztán végeznek vele. De a rónin végül is elszökött a pénzzel. Közben Kogoró felépült, s mivel semmit 

sem  tudott  ez  előbbiekről,  folytatták  toivább  az  igazi  Kacujama  keresését,  de  hiába.  Visszatértek 

Edóba,  miközben  Sinkicsi  megtalálta  a  rónint,  aki  ágynak  esett  és  egy  paraszt  ápolta,  de  végig 

Kacujamának adta ki magát. Elmentek hát hozzá. Kogoró végig nem tudott erről semmit, azt hitte, 

hogy az igazit  találták meg, mert később a szövegből kiderül,  hogy nem is tudta,  hogy néz ki az 

ember, akivel végeznie kell.  Aztán kivégezték a rónint. 

Handzó végig védte a gazdáját, és ő nem hibáztatta szolgáját, de magát gúny tárgyának érezte, és 

harakirit  akart  elvégezni,  de  Kacujama  megakadályozta.  Az  ítélet  meghozataláig  a  négy  embert 

elkülönítették egymástól, sajnos ez sem akadályozta meg a tragédiákat. Naitó öngyilkos lett, Handzót 

kivégezte Kogoró családjának legidősebb tagja, majd Kogoró végül elkövette az öngyilkosságot, és 

Kacujama pedig elment. 

A novella értelmezése

A történet összefoglalásából kitűnik, hogy a történet időkezelése nem lineáris. Először a történet 

idejéhez képest 27 évvel azelőtti eseményeket tudjuk meg, majd azt, hogy két éve látták Kacujamát 

élve. Azután folytatódnak az események a jelenben, majd visszatérünk Kogoró elégtételkeresésének 

idejéhez,  és  ott  is  azon  belül  megtudjuk  a  rónin  történtét,  utána  vissza  a  bolyongáshoz,  majd  a 

jelenben ér véget a történet. Ez az előre-hátra ugráló történetvezetés szerintem nem nehezíti meg az 

olvasást,  illetve  a  szöveg  értelmezését,  hanem  ennek  segítségével  fokozatosan  lehet  kibogozni  a 

szálakat.  Valamint ennek segítségével  nagyszerűen és árnyaltan tudja  bemutatni  a  szerző,  hogy a 
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letűnt  kor  szabályrendszere mennyire tartja  fogságban az embert.  Hiszen a szövegben van rá egy 

utalás, amikor a jegyző a régi feljegyzések között kutat, és megtalálja, hogy másfél évszázad alatt 15 

esetben fordult elő ilyen becsületbeli ügy, és ebből csak négy járt sikerrel. A többiek, ki tudja mióta 

úton vannak, ugyanis amíg véghez nem viszik,  nem térhetnek haza.  De olyan is  előfordult,  hogy 

időközben  a  család  kihalt,  vagy  mire  megtalálták  az  embert,  az  halt  meg  előbb,  és  ebbe  sokan 

beleőrülnek, vagy elszegényednek, mint a rónin a vendégszövegben. Ebből is látszik, hogy mennyire 

nehéz feladat volt véghez vinni, és milyen embertelen körülmények között zajlott az elégtételkeresés, 

milyen szörnyű megpróbáltatásokat kellett kiállniuk. 

Szerintem az események alakulásában nagy szerepe van annak, hogy milyen társadalmi szerepet 

töltött  be  Handzó.  Hiszen ő  szerencsejátékos  volt,  majd  cselédnek beállt  a  Tamaki  családhoz.   A 

küldetés  során  többször  megfordult  a  fejében,  hogy  megszökik,  mert  elege  van  az  út 

megpróbáltatásaiból.  És végül is  ő követte el  a csalást,  mert Kogoró hű maradt a hagyományhoz, 

végigcsinálta a küldetést. Handzó volt az, aki megingott, és a vendégszövegből ismert rónin története 

befolyásolta  viselkedését.  Lehetett  érezni,  hogy  sajnálja  a  rónint,  de  egyben  a  saját  sorsukat  is 

felismerte benne. És ezért meg is lehet érteni őt, mert a gazdájának is segített vele. 

A történet  végéből  kitűnik,  hogy a pillanatnyi  események és  a hagyomány betartása  mennyire 

hatnak a szereplőkre. Amikor Kogoró meglátja Kacujamát a szembesítésnél azonnal harakirit próbál 

meg elkövetni, mert magát gúny tárgyának érzi, mert annak idején senki nem törődött vele, hogy a 

gyilkos arcvonásait megismertessék vele.

A novella befejezése vajon hoz-e valamilyen megoldást?  Úgy ér véget, hogy a cseléd, a gazdája és 

az az ember, aki meglátta Kacujamát meghal, Kacujama pedig elmegy. Pont az az ember éli túl a 

történteket, aki miatt az egész kipattant 27 évvel azelőtt. Szerintem ez a befejezés nem hoz megoldást, 

csak azt mutatja, hogy Naitó öngyilkos lett, feltehetően azért, mert belátta, hogy ő indította el a lavinát 

és a lelkiismerete nem hagyta nyugodni; a cselédet kivégzi a család legidősebb tagja, aki pusztán a 

hagyományokat követi, és annak a rabja, és Kogoró, aki szintén tisztában van a hagyományokkal, de 

már nem olyan megrögzött híve, ezt nem bírja elviselni és öngyilkos lesz.

Véleményem  szerint  a  történetnek  a  kimondatlan  jelentése  az,  hogy  látható  a  hagyomány 

embernyomorító hatása, és Handzóban pedig a hagyomány megrendülése. A novella úgy fejeződik 

be,  hogy  Kacujama  sértetten,  rosszkedvűen  mondta,  hogy  már  érti  Handzót,  mikor  gúnyosan 

fennkölt,  csodálatraméltó  személynek  nevezte.  Ez  a  mondat  akkor  hangzott  el,  amikor  Kacujama 

kijelentette, hogy készen áll arra, hogy kiálljon Kogoróval, és nem tűrheti tovább, hogy egy vadidegen 

emberrel összekeverjék, mert ez a becsületébe vág, és Naitó hírnevét is helyre szeretné állítani. És erre 

válaszolta  a  fent  említett  mondatot  Handzó.  Valószínűleg  azért,  mert  már  sejtette  a  dolog 

végkimenetelét, legalább is a saját sorsát, más részt, mert pont egy olyan ember beszélt a becsületről, 

aki több mint húsz éve bujkált, és ha nem ismerte volna fel valaki, akkor nem is tért volna vissza, és 

csak  az  sérti  becsületét,  hogy  más  emberrel  összekeverték.  Tehát  Kogoróéknak  végig  kellett 
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szenvedniük a hosszú évek megpróbáltatásait, és most egyszer csak kipattan ez az ügy, és megjelenik 

az a személy, akit üldöztek és közli, hogy helyre akarja állítani a becsületét.  
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