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Ha visszatérnél egy múltbéli naphoz,  
kivel találkoznál?
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A szereplők kapcsolatai

Fehér ruhás nő

Mita Kinujo

Tokita Nagare

Manda Kijosi Manda Kimiko

A kísértet azt a széket 
foglalja el, amelyik visszavisz 
a múltba. Naponta egyszer 

áll fel a helyéről, hogy 
a mosdóba menjen. 

Rendszerint csöndben olvas 
egy regényt, de bárkit 

megátkoz, aki megzavarja.

Hat hónappal ezelőtt 
kórházba került, ahol 
kiderült, hogy rákos. 

Jukiónak nem számolt be 
a betegségéről, nem 

akarta, hogy aggódjon 
miatta. Állapota azonban 

hirtelen rosszabbra 
fordult, és meghalt.

Mita Kinujo fia, 
egy híres kiotói 

keramikus 
tanítványa.

Három éve 
megbetegedett, 
hat hónapra rá 

meghalt.

Kurata Kacuki szerelme 
és kollégája. Fumiko 
fiatalabb munkatársa.

Gyönyörű nő. Hét éve 
visszament a múltba. 

Találkozni akart a barátjával, 
aki ebben a kávézóban 

szakított vele.

A Funiculi Funicula 
kávézó pincérnője. 
Ő hozza ki a kávét 

a múltba utazóknak. 

A kanadai rendőrőrs 
nyomozója. Születésnapi 
ajándékát nem adhatta át 

a feleségének. 

Tokita Kadzu 
unokafivére, 

két méter magas 
égimeszelő.

Nagare és Kei lánya. Az általános iskola 
első osztályos tanulója.

Nagare felesége, 
Miki anyja. Hat éve, 
amikor világra hozta 

Mikit, a gyenge 
szíve miatt belehalt 

a szülésbe. 

Japán ételeket kínáló 
éttermet vezet. Ő nevelte 
fel Kamija Suicsi lányát, 
miután Suicsi meghalt 

huszonkét évvel ezelőtt.

Csiba Gohtaro egyetemista 
diáktársa. Huszonkét 

évesen meghalt, 
árva gyermeket hagyva 

maga után.

Manda Kijosi 
felesége. Egy 

útonálló ölte meg, 
merő véletlenségből. 

Tokita Kei

Tokita Miki 

Csiba Gohtaro

Kamija Suicsi

Mita Jukio Tokita Kadzu

Kurata Kacuki Kijokawa Fumiko

Mori Aszami
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A jóbarátok 12
A férfi, aki a huszonkét éve elhunyt barátját 

látogatta meg

Anya és fia 82
A fiú, aki nem jutott el anyja temetésére

A szerelmesek 144
A férfi, aki elutazott a múltba, 

hogy viszontlássa a nőt,
akit nem vehetett feleségül

A házaspár 188
Az idős nyomozó, aki soha nem adta át 

a felesége születésnapi ajándékát
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A jóbarátok
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A JóBARáTOK

Csiba Gohtaro huszonkét éven át hazudott a lá-
nyának. 

Fjodor Dosztojevszkij írta egyszer: „A legnehe-
zebb dolog hazugság nélkül élni.”

Az emberek különböző okokból hazudnak. 
Egyesek azért, hogy érdekesebbnek látsszanak, 
vagy kedvezőbb fényben tüntessék fel magukat, 
mások, hogy becsapják embertársaikat. A hazug-
ságok fájhatnak, ugyanakkor ki is menthetnek egy 
kellemetlen helyzetből. Az okoktól függetlenül  
a többségüket megbánjuk.

Gohtaro is így volt ezzel. Alaposan meggyötör-
te a hazugsága. Fel-alá járkált a kávézó előtt, amely 
időutazást ígért vendégeinek, és azt motyogta ma-
gában:

 – Nem akartam én ezt hazudni!
A kávézó pár lépésnyire volt a tokiói Dcsim-

bocso állomástól. Keskeny sikátorban működött 
egy üzleti negyedben, nevét egy apró cégér hir-
dette: Funiculi Funicula. Mivel a pinceszinten he-
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lyezkedett el, cégér nélkül könnyen el lehetett vol-
na sétálni mellette anélkül, hogy észrevennék.

Gohtaro hirtelen megállt, töprengő kifejezéssel 
az arcán. Nekiindult a lefelé vezető lépcsőnek, de 
újra meg újra visszafordult. 

– Miért nem azután vacillál, miután lejött?  
– reccsent rá egy női hang. Meglepődve megfor-
dult. Aprócska nő állt vele szemben. Fehér inge 
fölött fekete mellényt viselt, köténykéje elárulta, 
hogy ő szolgálja ki az italokat.

– Hát… izé… jól van – dadogta Gohtaro. A pin-
cérnő közben eloldalazott mellette a kávézó irá-
nyába.

Giling-galang

A csengettyű csilingelése még ott rezgett a levegő-
ben, amikor belépett a helyiségbe. Nem erőszakol-
ta rá az akaratát Gohtaróra, a férfi mégis megint 
lefelé indult. Különös nyugalom lett úrrá rajta, 
mint aki pőrén a világ elé tárja a szívét.

Azért habozott a belépéssel, mert nem egészen 
bízott abban, hogy a kávézó tényleg foglalkozik 
időutazással. Hitt is ebben, meg nem is. Mi lesz, 
ha a régi diáktársa csak kitalálta az egészet, ő pe-
dig hamarosan égni fog, mint a rongy?
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De még ha lehetséges is az időutazás, hallott 
róla, hogy bosszantó kitételekhez, előfeltételekhez 
van kötve. Az egyik ilyen kimondta, hogy a múltba  
látogató semmiképpen nem tudja megváltoztatni 
a jelent. 

Mikor Gohtarónak fülébe jutott a dolog, azt 
gondolta: Ugyan miért mennénk vissza, ha sem-
min nem változtathatunk?

A bejárati ajtó előtt állva mégis ez volt a kö-
vetkező gondolata: Lesz, ami lesz, vissza akarok 
menni!

Furcsamód a pincérnő mintha olvasott volna  
a gondolataiban. Kézenfekvőbb lett volna ezt mon-
dania: 

– Nem jönne be? Szeretettel köszöntjük!
Mit mondott ehelyett? „Miért nem azután va-

cillál, miután lejött?”
Ami sejtetni engedte, van itt miről dönteni.
Ennél is talányosabb volt, hogy honnan tudta  

a pincérnő, miért jött. Mindez együtt újraélesztette 
benne a remény egy szikráját. A nő lekezelő meg-
jegyzése cselekvésre késztette. A kilincsért nyúlt, 
és kinyitotta az ajtót.          
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Giling-galang

Belépett a kávézóba, ahol az ember állítólag vissza-
utazhat az időben.

Az ötvenegy éves Csiba Gohtaro zömök, izmos 
felépítésű férfi volt, amit egyebek között nyilván 
annak köszönhetett, hogy gimnazista és egyete-
mista korában tagja volt a rögbiklubnak. Manap-
ság is XXL-es öltönyt viselt.

Együtt élt lányával, Harukával, aki az idén tölti 
be a huszonharmadik életévét. Egyedülálló szülő-
ként ez nem volt könnyű. Haruka úgy nőtt fel, hogy 
folyton ezt hallotta: „A mamád megbetegedett  
és meghalt, amikor te még kicsi voltál.” Gohtaro  
a Kamijáról elnevezett éttermet vezette, a szerény 
étkezde Tokió konglomerátumában, Hacsiodzsi 
településen működött. Rizses fogásokat, köreteket 
és leveseket kínált Haruka közreműködésével. 

A kétméteres faajtót kinyitva még egy szűk át-
járón kellett átkelnie. Balra a mosdó ajtaja nyílt,  
a jobb oldali fal közepén pedig a kávézóé. Amint 
belépett a kávézóba, a pultnál egy nő felkiáltott:

 – Kadzu, vendéged jött!
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A nő mellett egy általános iskolás korú fiú ült. 
A távolabbi asztalnál helyet foglaló halvány arcú 
hölgy rövid ujjú, fehér ruhát viselt. Teljesen elme-
rült egy könyv olvasásában, mintha a világ meg-
szűnt volna létezni körülötte. 

– A pincérnő most ért vissza a bevásárlásból. 
Miért nem ül le? Mindjárt kiszolgálja – szólt oda 
Gohtarónak a pultnál helyet foglaló nő.

Láthatóan nem adott a formaságokra, minden 
további nélkül szóba állt idegenekkel, és úgy szó-
lította meg az új vendéget, mint egy ismerőst. 
Valószínűleg törzsvendég lehetett. Gohtaro nem 
felelt, csak megbiccentette a fejét köszönésképpen. 
A nő nyílt arckifejezésén érződött, hogy bármiféle 
felvilágosítást hajlandó megadni a kávézóról, ő 
azonban úgy tett, mintha nem venné észre, és le-
ült a bejárathoz legközelebb eső székre. Körül-
nézett. A nagy antik faliórák a padlótól a plafonig 
értek. Két szarufa kereszteződésénél jókora venti-
látor forgott körbe-körbe. A minden falfelületet 
beborító tapéta halvány földszíne a pörkölt szója-
lisztére emlékeztetett. Valami más is belepte, az 
idő. Itt minden igen-igen régi volt. Az ablaktalan 
pincehelyiségben, melyet mindössze a plafonról 
alá csüngő lámpaernyők világítottak meg, szépia ár-
nya latú félhomály uralkodott.
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– Helló! – Ugyanaz a nő jelent meg a hátsó he-
lyiségből, aki a lépcsőn is megszólította, és egy 
pohár vizet tett le eléje.

Tokita Kadzu volt a neve. Közepesen hosszú 
haját hátul összefogta. Fekete csokornyakkendős 
fehér inge fölé fekete mellényt húzott, köténykéje 
elárulta, hogy ő hozza ki az italt. Ő volt a Funiculi 
Funicula pincérnője. Csinos arcocskája volt a kes-
keny, mandulavágású szempárral, de mégsem volt 
feltűnő szépség. Ha valaki becsukta a szemét,  
miután vele találkozott, nem emlékezett az arcvo-
násaira. Azok közé tartozott, akik könnyen elve-
gyülnek a tömegben. Még nem töltötte be a huszon-
kilencedik évét.

– Ööö… ez a hely… egy… – hebegte Gohtaro, 
aki nem tudta, hogyan vesse fel az időutazás kér-
dését. Kadzu nyugodt tekintettel nézte a férfi zava-
rát, majd a konyha felé fordulva megkérdezte:

– Hová akar visszamenni?
A konyhából áthallatszott a kávéfőzőből kifo-

lyó kávé bugyogása. 
Ez a nő egy gondolatolvasó – futott át Gohtaro 

agyán. A helyiséget lassan betöltő kávéillat felidézte 
benne azt az emléket.
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Pontosan ez előtt a kávézó előtt találkozott hét év 
után először Kamija Suicsivel. Az egyetemen cso-
porttársak voltak, és ugyanabban a rögbiklubban 
játszottak. Akkoriban Gohtaro nincstelen hajlék-
talan volt; kezességet vállalt egy barátja céges köl-
csönének felvételéhez, aki tönkrement, neki pedig 
minden pénze ráment a dologra. Piszkos volt, és 
rossz szagú.

Suicsi mégsem viszolygott a megjelenésétől, 
ha nem őszinte örömmel üdvözölte a régi barátot. 
Meghívta egy kávéra Gohtarót, majd miután érte-
sült a történtekről, azt javasolta:

– Gyere, dolgozz az éttermemben!
Tanulmányai befejezése után kiugró tehetségét 

látva meghívták egy oszakai profi rögbicsapatba, 
egy sérülés azonban alig egy év után véget vetett  
a karrierjének. Ezután állást vállalt egy étterem-
láncot üzemeltető társaságnál. Örök optimistaként 
kedvező fordulatnak tekintette a balszerencséjét. 
Mivel kétszer-háromszor keményebben dolgozott 
a munkatársainál, rövidesen területi igazgatóvá 
léptették elő, és hét étkezdére felügyelt. Mikor meg-
nősült, úgy döntött, hogy a saját lábára áll. Kis ja-
pán vendéglővel kezdte, és a felesége is besegített 
a munkába. Most azt mondta Gotharónak, hogy 
akkora a forgalmuk, hogy jól jönne még egy kéz.
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– Ha elfogadnád az ajánlatomat, nekem is sokat 
segítenél.

Az ágrólszakadt, reményvesztett Gohtaro köny-
nyekben tört ki e szavakra. 

– Persze, csináljuk meg – bólogatott.
Suicsi olyan lendülettel állt föl a székről, hogy 

az nyikorgott a hirtelen mozdulatra.
– És még nem láttad a lányomat! – vigyorgott 

boldogan.
Gohtaro, aki nem volt nős, meglepetten vette 

tudomásul, hogy a barátjának lánya van. 
– Lányod? – kérdezte elkerekedett szemmel.
– Igen! Most született! Olyan… aranyos!
Suicsi szemlátomást megörült Gohtaro válaszá-

nak. Elvette a számlát, és a kasszához járult vele. 
– Elnézést, de fizetni szeretnék – mondta. 
A kasszát egy gimnazista korú fiú kezelte. 

Nagyon magas volt, majd két méter, keskeny, távol 
ülő mandulavágású szempárral.

– Összesen hétszázhatvan jen lesz – mondta. 
– Tessék, parancsoljál.
Gohtaro és Suicsi rögbijátékosként maguk sem 

voltak alacsonyak, a srác azonban így is föléjük 
magasodott. Összenézve nagyot nevettek, talán 
mert ugyanazt gondolták: Ezt a kölyköt az isten is 
rögbisnek teremtette.

TortenetekAkavezobol_bel.indd   22TortenetekAkavezobol_bel.indd   22 2022. 02. 10.   12:30:242022. 02. 10.   12:30:24



23

A JóBARáTOK

– Itt a visszajáró – mondta a srác. Suicsi elvette 
az aprót, és a kijárat felé indult.

Mielőtt koldusbotra jutott, Gohtarónak nem 
voltak anyagi gondjai, mivel az apjától megörökölt 
vállalkozás több mint százmilliós éves jövedelem-
mel járt. Rendes fickó volt, de a pénz megváltoz-
tatja az embereket. Azt hitte, ez mindig így lesz, és 
kifolyt a kezei közül. Mikor azután barátja, akinek 
a kölcsönfelvételéhez kezességet vállalt, csődöt je-
lentett, neki is a teljes vagyona ráment. Nincs-
telenül mindenki szerencsétlen flótásként tekin-
tett rá. Akik korábban körülvették, és akikről azt 
hitte, a barátai, sorra elhagyták. Egyikük még a ké-
pébe is vágta:

– Mi hasznom van belőled a pénzed nélkül?
Suicsi azonban más volt, ő másként nézett 

Gohtaróra. Ritka az olyan ember, aki minden el-
lenszolgáltatás nélkül nyújt segítő kezet egy küsz-
ködőnek. Kamija Suicsi ilyen volt. Mialatt követte 
távozó jótevőjét, Gohtaro megfogadta magában, 
hogy meghálálja a jóságát.
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