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MINATO KANAE

A tenger csillagai 
 

Amikor hazaértem munka után, éppen evés közben ta-
láltam a fiamat az étkezőasztalnál. Több napja már, hogy 
utoljára közösen vacsoráztunk. 

Eddig gyerektányérról vagy műanyag tálból fogyasztotta 
parányi adagjait, sosem többet, mint amennyit felajánlás-
ként hagyunk a házi szentélynél, de még azt is jócskán időbe 
telt megennie. Az első osztályos gyerek előtt most azonban 
a családi porcelán étkészletünk egyik tányérja hevert, rajta 
pedig a nejem adagjához hasonló mennyiségű étel. 

Sokat aggódtunk a feleségemmel, hogy vajon ebédel-e 
rendesen a gyerek az iskolában, ha már idehaza ilyen ke-
veset eszik, ám úgy tűnik, mindez felesleges szorongás-
nak bizonyult. Máskor még a halfilétől is undor fogja el, 
most viszont evőpálcikával tartja a szálkástól főtt halat, s 
bár kissé bizalmatlanul méregeti, végül jó étvággyal kapja a 
szájába. A benne maradt szálkát pedig minden kényeskedés 
nélkül, két kezével ügyesen kihúzza egy hézagon keresztül, 
amelyet a nemrég kihullott elülső tejfoga hagyott. Igaz, et-
től ragacsos lesz az ujjbegye, de ma nem szólunk rá emiatt, 
majd máskor. 

Én is kézbeveszem az evőpálcikát. 
Feleségem egyik mesterfogása az aqua pazza, a fűszeres 

lében párolt tenger gyümölcsei. Ez volt az első házi készíté-
sű étel, amivel vendégül látott a lakásán, miután megismer-
kedtünk a munkahelyünkön. 

– Nahát, Hamaszaki1, miközben nagy lelkesen készül-
tem, teljesen kiment a fejemből, hogy a Szeto-tenger szige-
tén születtél. Biztosan hozzászoktál a finom halételekhez, 
és most jól felsülök előtted – aggodalmaskodott, majd vo-
nakodva feltálalta főztjét egy fehér tálon. 

Való igaz, hogy szusival vagy szasimival nehezen tu-
dott volna lenyűgözni. Gyerekkoromban nyolc-kettő 
arányban, sőt, kilenc az egy arányban kaptunk hús helyett 
halat a rizs mellé, így már igencsak elegem volt belőle. 
Olyannyira, hogy eszembe sem jutott halat rendelni, ha 
étterembe mentem. 

Ezt a flancos nevű tálat viszont nem ismertem. Ami-
kor először megkóstoltam, egészen elképedtem, hogy 
ilyen ízvilág is társulhat a halhoz, s ezt őszintén meg is 
mondtam. 

Azóta, még a házasságkötésünk után is havonta egy-
szer a terítékre került. Többnyire vörös csattogóhalból, 
tengeri sügérből vagy egyéb, fehér húsú, filézett halból 
készült, aznap azonban szálkástól főtt fattyúmakréla 
szolgált alapanyagul. 

„Ilyen apró halból aztán mindegy, mennyit eszik az em-
ber, sosem fog jóllakni!” – visszhangzott a fejemben egy 
hang, amely azt a bizonyos fickót utánozta. Leeresztettem 
az evőpálcikát tartó kezem és a söröspohárért nyúltam. 

– Na, gyerünk már... – szólal meg türelmetlenkedve a 
kisfiam. 

– Mi történt, Taicsi? 
– Egyél már az aqua pazzából! Ezt a halat én fogtam! 
Értetlenkedve pillantok a feleségemre, aki végül elma-

gyarázza, hogy napközben egy házunkban lakó család el-
hívta horgászni a fiunkat. Ezért falja olyan lelkesen ezt a 
nehezen fogyasztható halat, s néz rám büszkén. 

– Egymagam kifogtam huszonnégyet! A végén ráadásul 
egyszerre sikerült hármat. 

– Hú, csak nem szabiki horgot használtál? 
– Úgy van, szabikit. Apa, te már horgásztál életedben? 
– Valamikor gyerekkoromban... 
– És volt saját horgászbotod is? 
– Volt, bár jó régi. 
– De jó! Majd valamikor vegyünk nekem is egyet. 

Míg a barátjának volt saját, gyönyörű, kékszínű horgász-
botja, a fiamnak 500 jenes napidíjért béreltek egy bambusz 
horgászbotot a kellékboltban. Habár így is neki sikerült 
hárommal több halat fognia, nem szabadult az irigységtől, 
amit a szép horgászbot miatt érzett. 

– Hiszen a mai nap után egy jó időre elég lehet a horgá-
szásból, nem igaz? Szerintem nagyjából évi egyszer érdekes 
elmenni. 

A horgászbot ára ugyebár nem térül meg. 
– Á, dehogy! És egyébként is, legközelebb veled szeret-

nék menni, Apa. Jó? 
Teljesen komolyra veszi a hangot, holott én őszintén 

unalmasnak találom a horgászatot. 
– Nem is tudom, ha mondjuk sikerül kivennem némi sza-

badságot... 
Kisfiam erre teljesen csalódott képet vág. Nem csupán 

a horgászatról van szó. Érti ugyan a maga gyerekfejével, 
hogy az apja a szolgáltatóiparban dolgozik, ahol igencsak 
ritka, hogy szombat–vasárnapra essen a pihenőnap, de első-
re nehezére esik elfogadni. Halványan még azt is sejti a szó-
használatom alapján, hogy csupán nem akarnám megszegni 
a neki tett ígéretem. 

– Na, Apa, Taicsi, most már egyetek szépen – sürget ben-
nünket élénk hangon a feleségem, ám keserű mosolyából 
látni, hogy megszokott témáról van szó. 

Igyekszem engesztelésképp az összes halat a számba 
tömni, miközben lelkesen dicsérem az ízét. Ekkor észreve-
szek valamit. Hiába lett olyan elegáns formában elkészítve 
ez a hal, az idegesítő kis szálkákon mit sem változtat. S ez 
egy szempillantás alatt felidézi bennem a szigeti életet. 

A sivár étkezezőasztal, kettesben anyámmal. S megint 
meghallom az öreg hangját. 

Afféle láthatatlan láncszemként szolgált ez az elkövetke-
zőkhöz. Három nappal azután, hogy fattyúmakrélával ettem 
tele magam, hazatérve a munkából, miután a fiunk elaludt, 
feleségem egy képeslapot nyújtott át nekem. A feladója 
Mano Miszaki volt, egy régi évfolyamtársam a szigetről. 

Kedves Hamaszaki! Régen nem beszéltünk, hogy vagy? 
Simamotótól kaptam meg a címed. Az a helyzet, hogy jövő 
héten Tokióba utazom a munkám miatt (általános iskolai 
tanító vagyok), s szerettem volna megkérdezni, hogy nem 
tudnánk-e esetleg egyszer találkozni? Rövid időre is elég 
lenne, de fontos dologról van szó, az édesapa-ügy kapcsán. 
Hálás lennék, ha tudnál egy kis időt szakítani erre. Várom 
a válaszod! 

A régi, szigeti lakcímével együtt a telefonszámát is mel-
lékelte. Milyen figyelmes, amiért levél helyett képeslapot 
küldött. Talán hallotta valakitől a szigeten, hogy megnősül-
tem, s nem akart a feleségemben féltékenységet kelteni. 

A feleségem ugyan nem az a típus, aki ellenőrzi a tele-
fonos üzenetváltásaimat, de az újévi szezonon kívül, egy 
másik nőtől érkező képeslap mégiscsak felkeltette kíváncsi-
ságát, s végül elolvasta az üzenetet. 

– Egy volt barátnőd, vagy ilyesmi? – kérdi kutakodón. 
Ha lett volna bármiféle hátsó szándék a feladóban, bi-

zonyosan borítékban küld levelet, vagy kideríti az e-mail 
címem a szigeten. 

– Középiskolai évfolyamtársam. Nem is igazán vele, ha-
nem inkább az apjával álltunk közel egymáshoz. Vagy hogy 
is mondjam... volt egy olyan időszak. 

– Ó, hát ezért írja, hogy az édesapjáról van szó – bólint 
jóváhagyón a feleségem. Úgy tűnik, meglepően zavarta 
az ügy. A szigeten töltött napjaimról csupán felszínesen 
meséltem neki, annyit lényegében, hogy édesapám eltűnt, 
s anyámmal ketten szegénységben éltünk. Nem is nagyon 
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gondoltam, hogy van még mit mondani erről, de a felesé-
gem talán azóta is az „eltűnt” szó kapcsán tart magában 
számtalan kérdést. 

Mielőtt tehát még beszámolnék az öregről, akinek a 
hangja megszólalt a fejemben a fattyúmakréla vacsora után, 
előbb talán apámról kell néhány szót ejtenem a feleségem-
nek. 

Apám általános iskolai hatodik osztályos korom őszén 
tűnt el. Vacsora után, este kilenc körül elment otthonról do-
hányt venni, s aztán se éjjel, se reggel nem jött haza. Iskolá-
ba menet azon aggódtam, hogy talán baleset érte, hazatérve 
pedig abban reménykedtem, hogy kinyitom az ajtót, és az 
előszobában találom. Apámnak azonban nyoma veszett. 
Édesanyám még aznap elment a rendőrségre, de nem érke-
zett jelentés semmiféle balesetről. Felhívta aztán a rokono-
kat és apám hajógyári kollégáit is, de mindhiába. Szándéko-
san elnyújtotta hangját a telefonban, úgy kérdezte utoljára, 
hogy vajon mi történhetett, majd letette a készüléket. 

– Talán kifogyott a Cherry, ezért elindult a messzi au-
tomatáig, útközben elesett, s most a szántóföld szélén he-
ver... – mondta, majd kabátot vett, rám parancsolta a dzse-
kim, és még ugyanabban az órában, mint amikor apám 
előző nap elment otthonról, elindultunk mi is. Azért, hogy 
megkeressük. 

A házunk egy alacsony hegy lábánál állt. Onnan először 
a tengerparti úton át elgyalogoltunk az italboltnál lévő auto-
matához, ahová apám cigarettáért járt mindig, majd pedig 
szép sorjában felidéztük a többi automata helyét, s körbejár-
tuk az egész várost. Hozzá kell persze tenni, olyan aprócska 
tengerparti város volt ez a sziget északi részén, hogy bár 
a második bébibumm közepén születtem, mégis mindössze 
egyetlen osztály indult évfolyamonként az általános isko-
lában. 

Ellenőriztük a mandarinföldeket és az esővízcsatornákat, 
s ezzel együtt is elegendő volt mindössze egy óra. Se apá-
mat nem találtuk, se annak nyomát, hogy valaki esetleg ösz-
szeesett volna. A tengerpart menti országúton jártunk, ami-
kor a Szan-híddal szemközti töltésen megláttunk néhány 
szerelmespárt, amint egymástól egyenletes távolságra ücsö-
rögtek. A Szan-híd oldalán, a beépítetlen területen parkol-
tak le a kocsikkal, és a nemrég elkészült Siracunadzsima-
nagyhidat jöttek megcsodálni. Nem mintha a Rainbow 
Bridge-hez hasonlóan kivilágították volna színes fényekkel 
a függőhíd alakját. Mindössze az út szabályosan elhelyezett 
lámpái ragyogtak fehéren, de a vidéki ember a vízfelszínen 
úszó fényövben is épp elég szépséget lelt ahhoz, hogy kép-
zeletével ünnepi kivilágításnak tűnjön. 

– Szép a híd, ugye – jegyeztem meg, s anyám hozzátette, 
hogy egy nyakékhez hasonlít, de egyikünk sem állt meg. 
Nem tudom, anyám mire gondolhatott akkor. Nekem az a 
nyugtalan érzésem támadt, hogy apám talán a híd túloldalán 
van, s ettől hirtelen félelmetessé vált az egész látvány. 

Amennyiben apám a szigeten van, akkor haza is fog jön-
ni. Ha azonban átkelt a hídon, akkor már bizonyos, hogy 
soha többé nem tér vissza. A Siracunadzsima-híd mindössze 
a szomszéd szigettel való összeköttetésre szolgált, s a főszi-
geten is már számtalanszor jártam, de abban a pillanatban 
úgy éreztem, hogy ez a világ leghosszabb függőhídja az éj-
szakai sötétségben, s túloldalán egy titokzatos, elkápráztató 
város áll. 

Másnap kilenckor anyámmal ismét végigjártuk ugyan-
azt az útvonalat. S a rákövetkező nap is, és azután is. Ekkor 
már nem is annyira apámat kerestük, inkább afféle szertartás 
volt, mint mikor százszor körbejárják a szentélyt valahol. 
Akkor tettünk séta közben először bármi hasznosat, amikor 
egy héttel apám eltűnése után plakátokat ragasztottunk a vil-
lanypóznákra és hirdetőtáblákra, rajtuk a keresett személyről 
készült felhívás, apa fényképe és az utoljára látott ruházatá-
nak jellegzetességei. A városgyűlés nőegyletének tagjai ösz-
szefogtak, és ők készítették el a plakátokat. Részben anyám 

kedves természete miatt, részben pedig azért, mert akkoriban 
még így mentek a dolgok. A tűzoltóság s a város teljes erőbe-
dobással dolgozott apám megtalálásán. 

Apám nem volt beszédes ember, azonban rajongott a 
nyugati ruhákért, s előszeretettel viselt mintás pólókat. Az-
nap, amikor nyoma veszett, piros alapú, zsiráfokkal díszített 
pólót viselt. Abból az apropóból, hogy az afrikai naplemen-
tét idézi, ezt vette fel egyszer az állatkertbe is, azon a szülő–
gyermek kiránduláson, amelyről fénykép készült. A plakát 
készítői most nagy nehezen előkeresték ezt a fényképet, s 
felrakták a poszterre. 

– Ha ezt idegenek meglátják, talán bűnözőnek nézik az 
apád – nevetett fel anyám keserűen, amint a posztert nézte, 
majd hozzátette, hogy így talán könnyebb lesz rátalálni. 

Akkoriban rengeteg tévésorozatban volt szó amnéziáról, 
s anyám őszinte komolysággal felvetette a nőegylet tag-
jainak azt a lehetőséget, hogy apám talán egy balesetben 
az emlékezetét vesztette, s aztán elgyalogolt valamerre. A 
nőegylet tagjai pedig mélyen egyetértettek, hogy erre nagy 
esély van, s mivel nekünk nem volt autónk, vállalták helyet-
tünk a teljes szigeten, illetve a szomszéd szigeteken is a pla-
kátok kirakását. A Siracunadzsima-híd autóútja alatt ugyan-
is még egy út húzódott, ahol gyalog is át lehetett kelni. 

Sajnos azonban nem csupán ilyen jószívű emberek vet-
tek körül bennünket. 

Manapság a közeli rendőrállomást adnánk meg elérhe-
tőségként egy plakáton, akkoriban viszont természetes volt 
számunkra, hogy a saját címünket és telefonszámunkat tün-
tettük fel. Emiatt történhetett, hogy valaki többször is felhí-
vott bennünket, egy se nem férfi, se nem női, elváltoztatott 
hang, s mintha emberrablásért követelné a váltságdíjat, csak 
annyit mondott: „Hamaszaki Hideo meghalt”. Többször ér-
kezett hozzánk levél is ugyanezzel a szöveggel, ismeretlen 
feladótól. 

Természetesen nekünk is eszünkbe jutott, hogy apám 
esetleg meghalt. Egyszer anyám egyik rokona megjegyez-
te, hogy nincsenek balesetre utaló jelek, s bár fájdalmas el-
fogadni, de apám talán valahol öngyilkosságot követett el. 
Sírtam, mert ez valóban elképzelhető volt. 

Anyám azonban nem tudta ezt elfogadni. 
– Semmi oka nem lett volna az öngyilkosságra! Mégis 

mi vitte volna rá? Nem volt se tartozása, se betegsége. Meg-
ígérte Jóheinek is, hogy elmennek a Tokió Dreamlandbe! 
– jelentette ki, majd elküldte a házból a rokonokat, s az il-
letővel, aki felvetette az öngyilkosság eshetőségét, minden 
kapcsolatot megszüntetett. Mi pedig folytattuk tovább az 
esti sétákat. 

A sörömbe kortyoltam, hogy tarthassak egy lélegzetnyi 
szünetet. 

– Te is vele mentél? – kérdezte a feleségem, aki idáig 
csendben hallgatta a történetet. 

– Az első félévben minden este együtt sétáltunk, majd 
egyre ritkábban tartottam vele. Azt hiszem, a felső tagozat 
vége felé már egyáltalán nem is mentem. 

– Hát igen, a kamaszkor. Biztos kellemetlennek érezted, 
hogy az édesanyáddal sétálgass. 

Talán a korom is benne lehetett, de valójában más volt 
erre az okom. 

– Nem, azt hiszem, az öreg miatt volt – ismét kézbe vet-
tem a Miszakitól jött képeslapot. Mégis mi mondanivalója 
lehet épp most az apjáról... vagyis, az öregről...? 

Az apám eltűnését követő hónapban anyám takarítóként 
kapott állást a közkórházban. Ha apám halott lett volna, ka-
punk némi pénzt a biztosításából, de az eltűnéséért semmi 
sem járt. Megszűnt apám vállalati alkalmazotti fizetése. 
Anyámnak semmi munkatapasztalata nem volt, mivel a 
főiskolát követően egyből férjhez ment, és főállású háziasz-
szony lett, ettől kezdve azonban kora reggel kelt, s teljes 
munkaidőben dolgozott. Szünnapokon is elvállalt bármely 
csekély feladatot, amire csak hívták: besegített a földeken 
vagy a zöldségszállítmányozóknál. Éppen emiatt sokszor 
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maradtam egyedül a pihenőnapokon is. Nem mintha ne 
lettek volna barátaim, akikkel lóghattam, de hatodik osz-
tályban már sokan jártak különórára vasárnap délelőttön-
ként vagy szombat délutánonként, így sok időt töltöttem 
egyedül. 

– Mondd meg a tanárnak, hogy várjon egy kicsit, holnap-
után kapok fizetést – hangzott el majdnem minden hónap-
ban, amikor hazavittem az ebédpénz befizetésére szolgáló 
borítékot. 

Bizonyára közrejátszott az időhiány is, de a vacsoraasz-
talra szintúgy csak kenyér, rizstészta vagy hasonló, silány 
étel került. 

Tisztában voltam vele, hogy a panaszkodásommal nem 
a megfelelő embert hibáztatnám. Anyám egész nap dolgo-
zott. Arra gondoltam, hogy a vacsorát legalább igazán illene 
nekem elkészítenem. Csakhogy ahhoz is kellettek alapanya-
gok, és a háromszáz jenből, amit az íróasztalomra készített 
az uzsonnához, nem sok mindenre futotta volna. 

Ekkor jutott eszembe a horgászat. 
Nem igazán szerettem horgászni. Kiskoromban, ami-

kor egyszer pecázni mentünk apámmal, beleállt a horog a 
combomba, és szörnyű élményként maradt meg bennem. 
Feltételeztem, hogy ennyi idősen már nem fordulhat elő 
hasonló, s a kinti fészerben megkerestem apám horgász-
botját, majd a tengerparti út mentén húzódó kellékesboltba 
indultam. Elmagyaráztam a bolttulajdonosnak, hogy olyan 
horgot szeretnék, ami nagyobb kapás helyett inkább sok hal 
kifogására jó. Szabiki horgot adott, és hozzá csalit. A kettő 
összesen úgy kétszáz jenbe került. 

Ezután fogtam mindent, és kimentem a partra, ahol a 
vízbe eresztve a madzagot, egyből ráharapott két kis faty-
tyúmakréla. Valahányszor visszaengedtem a madzagot, ka-
pás jött kapás után. Már-már nevetségesen könnyen ment, 
s bántam, hogy miért nem tettem ezt meg előbb, holott a 
horgászhely mindvégig a házunk mellett volt. 

Sokan horgásztak ugyanott, akik a szigeten túlról jöttek. 
Olyannyira ismert hely volt, hogy még egy horgászmaga-
zinban is bemutatták. Az ilyesmi persze pont az ottlakók 
számára kevésbé ismert. 

Amikor hazaértem az aznap fogott ötven fattyúmakré-
lával, anyám már otthon volt, s a halakat látva meglepetten 
örvendezett. 

Megmutatta, hogyan kell leszedni a hal pikkelyeit és 
tüskéit, majd kivájni a belső szerveit, s a konyhában állva 
elkészítettünk egy hatalmas tál sült makrélát. 

Nem voltak elég nagyok a halak, hogy háromfelé vágjuk 
őket, úgyhogy csontostól kerültek a páclébe. Végül a kisült, 
forró halra majonézt tettem, s fújkodva beleharaptam: sírni 
tudtam volna, olyan finomra sikerült. A számban maradt né-
hány szálka, de ki tudtam húzni mindet. Anyám is dicsérte, 
hogy milyen finom a hal. 

Aznap este, séta közben a tengerparti útról megmutattam 
neki a partszakaszt, ahol a halakat fogtam, amire megvál-
toztatta a szokásos útvonalat, hogy közelebb mehessünk. 

– Jóhei, ingyunk egy üdítőt! – megállt az italbolt au-
tomatája előtt, kabátzsebéből elővette az aprót, és a gép 
keskeny pénznyílásába dobta. A halvány fénnyel világító 
nyomógombokra meredtem, azon tűnődve, melyiket válasz-
szam. Tudtam, hogy anya nem fog magának külön venni. 
Akkor pedig jobbnak láttam olyat választani, amit együtt 
tudunk meginni. Anya nem szerette a szénsavast, ezért az 
almalé tűnt a legjobb választásnak. Kinyújtottam a kezem, 
de anyám keze gyorsabban odaért, s már hangzott is a kop-
panás, ahogyan a doboz a kidobónyíláshoz esett. Szőlőízű 
szóda volt, a kedvencem. 

– Egy gyerek ne fogja vissza magát – mondta anyám, 
majd kivette a gépből az üdítőflakont, odaadta, magának 
pedig vett egy almalevet. 

Aznap este is sok pár gyűlt össze a gáton, s anyám meg-
törte a köztük levő szép, szabályos távolságok mintázatát. 
Megállt egy pár mellett, s miközben felhúzta a pattintós 

fémdoboz tetejét, a hidat bámulta. Én is a hídra emeltem 
tekintetem. A fényöv túloldalán sötétség terült szét. 

– Talán apád is itt pihent meg, miután megvette a do-
hányt – szólalt meg anyám, tekintetét továbbra is a hídra 
emelve. Arra gondoltam, hogy ez akár el is képzelhető. 
Számtalan cigarettacsikk hevert lábam előtt. A mellettünk 
lévő párocskából a férfi is éppen dohányzott, s délben, mi-
kor erre jártam, a horgászok többsége is. 

A cigaretta élvezetét felnőttként sem sikerült igazán 
megértenem, de úgy képzelem, a halk tengert csodálva még 
jobb érzés rágyújtani, mint a szobában. A szőlőlé legalábbis 
rettentő finom volt így. 

– Hisz ez gyönyörű! Nincs abban semmi különös, ha va-
lakinek kedve támad átkelni a túlpartra. 

Anyám szeme elhomályosult, de úgy döntöttem, betu-
dom a vízfelszínről visszaverődő fényeknek. Ha nem így 
tettem volna, attól féltem, hogy magam kezdek el hangosan 
sírni. Megpróbáltam valami vicceset mondani. 

– Milyen ízű lesz a ma-kréla holnap? 
Anyám tapsikolt a tenyerével és hangosan felkacagott. S 

nemcsak ő, hanem a mellettünk lévő pár is kuncogott. Arra 
gondoltam, így fogunk majd éldegélni anyámmal kettesben, 
miközben tovább várjuk apám visszatértét. Elhatároztam, 
hogy nem nagy fáradtság, mostantól kezdve hétvégenként 
horgászni fogok. 

A maradék fattyúmakrélát másnap megint kisütöttük, 
harmadnap pedig pácolt sült halat készítettünk belőle, de 
sosem untuk meg. 

A harmadik hétvége volt, hogy elkezdtem horgászni. Az-
nap nem akadt annyi kapás, mint legelőször, egy óra eltelt 
már, és a vödörben még csak öt fattyúmakréla volt. 

– Ej, de apró fattyúmakrélákat horgászott valaki! – hang-
zott hirtelen a hátam mögül, s ahogy megfordultam, egy 
öregember állt ott, vállán hűtőtáskával, és szórakozva nézett 
a vödrömbe. Komoran hallgattam, visszafordultam a tenger 
irányába, s ismét vízbe eresztettem a zsineget. 

– Hiszen ebből mindegy, mennyit eszik az ember, sosem 
fog jóllakni! Dobd vissza őket a tengerbe, s fogj inkább na-
gyobbakat – mondta, majd felvette a vödröt, és a tengerbe 
borította a tartalmát. 

– Mit csinál?! – egészen rosszul lettem. Hiszen nem 
játékról volt szó, hanem az aznapi vacsoránkról. De nem 
olyan fickó volt, akit meghatott, ha egy gyerek felemelte a 
hangját. 

– Bocsánat, bocsánat... Engesztelésképp fogadd el ezt! 
– szólt különösebb megbánás nélkül, és kinyitotta a hűtő-
táskát, majd csordultig töltötte halakkal a vödrömet. Kövér, 
húsz centi hosszúságú lómakrélák voltak. 

– Sülve is jó, szasiminak2 is... – sértette a büszkeségem, 
de ahhoz azért nem volt bátorságom, hogy visszautasítsam. 
Szigorúan számolgattam magamban, ha öt kis makrélát do-
bott vissza, elég lenne kettőt adnia ebből. 

– Egyétek meg közösen a családdal. Veletek él a nagypa-
pa és a nagymama is? 

– Nem. 
– Hát akkor, vannak testvéreid? 
– Nincsenek. 
– Sebaj, a halat le is lehet fagyasztani, vagy fellógathatod 

száradni, aztán a szétmorzsolt húsával meg lehet szórni, íze-
síteni a kész forró rizst. Vidd haza nyugodtan! 

– Tényleg... 
Tán háromszor hangosabban beszélt nálam, s én úgy 

éreztem, hogy nincs is más választásom. Sietve összeszed-
tem a holmim, fogtam a halaktól púposodó vedret, és köszö-
net nélkül, szinte menekültem hazáig. 

– Milyen jószívű! Régen ilyenek voltak az emberek. Pél-
dául egyszer, még iskolás koromban, hazafelé menet egy 
gránátalmát kaptam valakitől, a kertjéből adta. 

Úgy tűnik, a feleségemre jó benyomást tett az öreg. Mi-
után könnyekig hatódva hallgatta végig az apám eltűnéséről 
szóló részt, azt hihette, hogy az öreg afféle irgalmas jóember 
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lesz a történetben, aki kedvesen segíteni akart rajtunk. Az 
öregnek azonban akkoriban még sejtelme sem volt csalá-
dom helyzetéről. 

– Még egyszer-kétszer kaptam halat tőle, úgyhogy há-
lás voltam. Én furcsálltam, hogy odaadta a makrélákat, de 
anyám egyszerűen tudomásul vette, hogy milyen jó, aztán 
szasimit meg sült halat készített belőlük. Megsütve nagyon 
finom volt. Három részbe szeltük, majd azokat még félbe. 
Ma is emlékszem, ahogy a kisült, vastag húsának az íze 
minden harapással tovább terjedt a számban. A legjobb az 
volt, hogy nem kellett bajlódnom a szálkákkal, hanem egy-
ből lenyelhettem a falatokat. Szasimiként is ínyencség volt 
ez a hal: bár akadt rajta rágnivaló, mégis, mintha elolvadt 
volna a nyelvemen. 

– Gondolom, nem csak ennyi a történet, ha már egyszer 
képeslap jött attól a nőtől. 

– Örülnék, ha csupán ennyi lenne... 
Vagyis, ha nem mutattam volna be anyámnak az öreget. 

Akkor ugyanis véget ért volna a történet azzal a két-három 
alkalommal, hogy halat adott. 

A következő héten, amikor horgásztam, megint megje-
lent a fickó. Aznap nem fogtam fattyúmakrélát, de horogra 
akadt néhány kisebb vörös tengeri keszeg, így nem nyugta-
lankodtam, amikor megláttam az öreget közeledni. Még azt 
is mondhatnám, hogy egyenesen vártam rá. 

– No, ma jobb a helyzet. Sózva, sülve finom lesz ez! 
Győzedelmesen nevettem vissza rá, de megláttam, hogy 

felnyitja a hűtőtáska tetejét. Egy óriási tintahal volt benne. 
– Ovális tintahal. Még él! Szasimiként különösen finom. 

Anyukád tudja, hogyan kell a tintahalat elkészíteni? 
Még sosem volt odahaza tintahal szasimi az asztalunkon. 

Ahogy a fémesen, feketén fénylő tintahalra néztem, és meg-
próbáltam elképzelni, amint édesanyám hófehér keze hoz-
záér, erős kétségeim támadtak. Az öregre néztem, és oldalra 
billentettem a fejem. 

– Értem. A közelben laktok? 
Némán bólintottam. 
– Rendben van, nos, akkor majd én elkészítem! Használ-

hatom a konyhát? 
Kissé megütköztem azon, hogy el akar jönni hozzánk, de 

nem tudtam ellentmondani neki. Összepakoltam és elvezet-
tem az emeletes, bérelt lakásunkhoz. 

Közben végig kérdésekkel bombázott, hogy mennyi 
idős vagyok, hányadik osztályba járok, mi van a családom-
mal, szeretek-e horgászni, és hogy állok a tanulással. Nem 
is nagyon tudtam mélyebben elgondolkodni a kérdéseken, 
csak nagyjából felelgettem mindenre. Azt is elárultam, hogy 
édesanyámmal kettesben élünk. Közben az öreg észrevette 
az egyik villanypóznára kirakott, eltűnt személyt kereső pla-
kátot, s futólag megnézte, de nem tartottam szükségesnek 
megosztani vele, hogy a plakáton tulajdonképpen az apám 
látható, ezért inkább hallgattam. 

Az öreg csak annyit mondott végül, hogy „Vagy úgy?”, 
s megjegyezte, hogy neki is van egy velem egyidős lánya. 
Megkérdeztem, hova jár általános iskolába a lány, s így hir-
telen átvettem a kérdezősködő szerepét. Így tudtam meg, 
hogy az öreg a sziget déli oldalán lévő városban él, és halász 
a foglalkozása. A városa igen híres a halászatról, az egyik 
társadalomismeret órán az ottani halászkikötőbe vittek min-
ket iskolabusszal tanulmányi kirándulásra. A halászcsóna-
kok kora reggel vízre szálltak, s mikor visszatértek a kikö-
tőbe, sorra emelték ki a csónakból a sok vörös csattogóhalat 
és spanyol makrélát. 

– Halász létére horgászni is szokott? – kérdeztem, aztán 
váratlanul feltűnt, hogy nincs is horgászbot nála. 

– Nem horgászni jöttem. Az üzlet hozott ide: hallottam, 
hogy mióta elkészült a híd, sokan jönnek át a túloldalról 
horgászni. Akadnak olyanok, akik hiába keltek át a hídon, 
mégse fognak semmit. Arra gondoltam, nekik tudnék halat 
árulni. 

– Ó, akkor hát... 

– Rá se ránts! Hiszen még gyerek vagy, nem fogadhatom 
el a pénzed. Ma ráadásul úgy tűnik, mindenkinél akadt ka-
pás, így senkinek sincs szüksége arra, hogy tőlem vegyen 
halat. Ez itt a maradék áru – ahogy ezt mondta, hangosan 
felnevetett. Amikor hazaértünk, a hátsó ajtón keresztül be-
vezettem a konyhába, az öreg pedig fogta a mosogatónak 
támasztott vágódeszkát és a konyhakést, majd nekilátott fel-
szelni a tintahalat. 

Ekkor ért haza édesanyám. Egy pillanatra megütközött 
az idegen férfi láttán, de amint elmagyaráztam neki, hogy 
tőle kaptuk előző héten a fattyúmakrélákat, udvariasan kö-
szönetet mondott az öregnek. Hozzátette, hogy kifizeti a tin-
tahalat. A fickó keményen visszautasította, és egy darabig 
oda-vissza folytatódott a „kifizetem” és „nem szükséges”, 
míg végül anyám alul maradt a férfi nagy hangjával szem-
ben. Azután hazaküldte az öreggel a gombát, amit a rakodó-
nál kapott, így nagyjából kiegyenlítődött helyzet. 

Ettől kezdve azonban úgy kéthetente ellátogatott hoz-
zánk a fickó. 

– Édesanyád miatt? – kérdezte a feleségem. 
– Mást nem tudok elképzelni. 
– Ugyan én csak fényképen láttam, de annak alapján is 

nagyon szép nő lehetett. 
Öt évvel azután, hogy elhagytam a szigetet, anyám meg-

halt. Két évvel később házasodtam csak meg. 
– Anyukádnak biztos nem tetszett, hogy a férje eltűnése 

után valaki ilyen egyértelmű szándékkal jelent meg a háza-
tokban, nem igaz? 

– Ebben azért ügyes volt a fickó. Vagyis, eleinte meghú-
zott egy vonalat, hogy anyám ne utasítsa vissza. 

Amikor halat hozott, a konyhánál sosem jött beljebb, 
bárhogy tessékeltük. Ha teát töltöttünk neki, azon nyom-
ban felhajtotta, s már ment is haza. Amikor anyám egyszer 
restelkedve megjegyezte, hogy mindig csupa drága halat 
hoz nekünk, egy darabig a lánya által sütött kekszből és 
madeleine süteményből hozott a hal helyett. Azzal magya-
rázta, hogy ők odahaza édességet csak készíteni szeretnek, 
de nem igazán eszi meg senki, s anyám így kénytelen volt 
elfogadni. A mogyorós süteménynek kissé sós volt a tésztá-
ja, mivel nem édességkészítésre való mogyorót tettek bele, 
hanem sós mogyorót. Ízlett ugyan, de nem lehetett letagad-
ni, hogy olcsó alapanyagból készült. 

Anyám köszönetképp zsebkendőt vett neki, amire vá-
laszként még értékesebb halféléket kaptunk, s aztán folyta-
tódott ez a csereberélés oda-vissza. 

– Vajon tényleg kinézte magának az édesanyád? Szá-
momra csupán egy tolakodó, de jószándékú férfi benyomá-
sát kelti. 

– Pedig többről volt szó. Anyám előtt meghúzott egy vo-
nalat, tőlem viszont mindenfélét kipuhatolózott róla. 

Ha anyám otthon volt, sietősen távozott, de rengeteg 
időt töltött velem kettesben. És nem csupán nálunk, odaha-
za. Egyszer például egy napon át tanított horog bedobásra, 
azzal az ürüggyel, hogy a pepecselős, apró halakat már bi-
zonyára unom. S amíg a kapásra vártunk, mindenfélét kér-
dezett anyámról: eredetileg a szigetről származik-e, mennyi 
idős, és jó egészségben vannak-e a szülei. 

– És igaz-e a szóbeszéd, amit az édesapádról hallottam? 
Ezzel a kérdéssel egyértelműen felfedte előttem a szán-

dékait, úgyhogy a félreértés elkerülése végett szépen elma-
gyaráztam neki mindent. Apám eltűnt ugyan, de soha nem 
vált el anyámtól, és meg se halt. Anyám pedig azóta is várja 
haza. 

– És a fickó mit szólt? – kérdezte a feleségem. 
Csak annyit, hogy „Tényleg?”, csalódottan leeresztette 

vállát, és meglehetősen letörtnek tűnt. A bedobásos horgá-
szattal pedig három apró fattyúmakrélát fogtunk. 

Mindennek ellenére két héttel később ártatlan arccal 
megint beállított egy hatalmas tengeri sügérrel. Hozott még 
édességet, amit a lánya készített, szójában főtt algát és szá-
rított szardíniát is. 
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– Nem volt ez kellemetlen édesanyád számára? 
– Már beletörődött. Én viszont rettentő mérges voltam 

minden alkalommal, amikor láttam, hogy nevetve átveszi az 
ajándékokat. Hiába mondtam neki, hogy ez olyan, mintha 
szegényeknek hozott alamizsna lenne, egyszerűen megalá-
zó, és vissza kellene utasítanunk...

Érvelés közben megemeltem a hangom, anyám arcán 
azonban csak egy bocsánatkérő mosoly futott át, s annyit 
felelt halkan: 

– Hiszen olyan boldog, ha elfogadom.
Persze ezzel csak még jobban felháborított, hogy mégis 

miért a mi feladatunk boldoggá tenni ezt a fickót. A szobám-
ba zárkóztam, hogy látni se kelljen anyámat. Lassanként a 
közös esti sétáink is elmaradtak. 

Mindemellett a környékbelieknek is feltűnt az öreg, s 
voltak, akik gúnyolódni kezdtek: „Látom, máris van új apu-
kád, hát nem remek?” 

– Ez tényleg bántó lehetett. Jut eszembe, ennek az em-
bernek nem volt egyébként felesége? 

– Nem volt. Két évvel azelőtt hunyt el, hogy megismer-
kedtünk. 

Ezt ugyan már csak azután tudtam meg, hogy elváltak 
az útjaink. Az én apám még élt, így lényegtelen volt, hogy 
van-e házastársa a fickónak vagy sem. Eszembe sem jutott 
megkérdezni. 

A különválásunkat maga a fickó okozta. Az alsó közép-
iskola3 harmadik évében, ősszel volt apám eltűnésének har-
madik évfordulója. 

A fickó, aki mindig hanyag külsővel jelent meg nálunk, 
aznap öltönyben jött. Haját szépen megfésülte, kezében 
pedig a megszokott hal helyett egy csokor fehér liliomot 
tartott. Ráadásul nem a hátsó ajtóhoz jött, hanem a főbe-
járathoz. 

Szombaton, ebéd után volt, talán délután három fele. 
Megszólalt a kaputelefon, és ahogy kimentem az előszobá-
ba ajtót nyitni, először fel sem fogtam, hogy a fickót látom 
a szemem előtt. Anyám, aki utánam érkezett, szintén meg-
lepődött. 

Betessékeltük a nappaliba, s most kivételesen nem az 
volt a válasza, hogy „jó nekem itt”. Szépen elrendezte a ci-
pőjét, majd bejött, és letelepedett a vendégeknek fenntartott 
ülőpárnára. Azt hiszem, először fordult elő, hogy kávét szol-
gáltunk fel neki. 

– Fontos mondanivalóm van – fordult édesanyámhoz. 
Én az ajtóban ácsorogtam, s nem tudván, hogy mi történik, 
megkérdeztem végül tőle. 

– Te is hallgass meg, Jóhei. 
Anyámmal leültünk egymás mellé, szemben a fickóval, 

közrefogva az asztalt. A fickó letette anyám elé a virágcsok-
rot, majd megszólalt:

– Josiko, három éve szüntelen vársz a férjedre. S ez 
dicséretes dolog. Viszont azt szeretném kérni, hogy a mai 
naptól hagyj fel ezzel! Máskülönben sosem kezdhetsz új 
életet... Még fiatal vagy. Ideje lezárni végre magadban, 
hogy a férjed elhunyt, s megkeresni a módját, hogy mi-
ként tudnátok könnyíteni az életeteken. Jóhei is boldo-
gabb lenne. 

A megszokott, nagy hangján beszélt, minden szavát 
áthatotta az elszántság. Biztosra vettem, hogy mindezt az-
zal a szándékkal mondja, mert ő akar az új apám lenni, s 
attól tartottam, édesanyám megint csak rábólint, a szoká-
sos, beletörődő arccal... Ehelyett azonban nagy csöröm-
pöléssel felborult a csésze, s a barna kávé ráfröccsent a 
fehér liliomokra. Anyám fejét vesztve, két kézzel csapott 
az asztalra. 

– Elhallgass! Mégis milyen jogon mondasz nekem ilyet? 
Az én férjem életben van. Egész biztosan haza fog jönni 
hozzánk! És én ezen a szigeten, ebben a házban fogok rá 
várni, akár örökké. Teljesen mindegy, hogy három év telik 
el, vagy öt. Többé ne gyere ide! Eddig igazán sokat segítet-
tél nekünk, de nem lett volna szabad elfogadnunk semmit, 
ha végül ilyen dologgal hozakodsz elő. A világ végéig ne 
lássalak, soha többé! 

A fickó felkelt az ülőpárnáról, s fejét olyan mélyre hajtot-
ta le, hogy homloka a tatamihoz ért. 

– Ne haragudj! Bocsáss meg nekem. 
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Anyám semmit sem felelt. A fickó felkelt, még egy-
szer mélyen meghajolt, nekem csak annyit mondott, hogy 
vigyázzak magamra, majd távozott. Anyámban persze fel 
sem merült kikísérni a fickót, de végül én sem mentem vele. 
Nem akartam anyámmal szembeszegülni, és felkelni. 

Attól kezdve a fickó többé nem látogatott el hozzánk, én 
pedig újra anyámmal tartottam az éjjeli sétákra a városban. 

– A fickót is, és édesanyádat is sajnálom – sóhajt fel a 
feleségem.

– Nem volt mit tenni. A leginkább kerülendő mondat 
hagyta el a fickó száját. 

Vajon meg lehetett volna másképp is fogalmazni azt, 
hogy „a férjed halott...”? 

– Ügyetlen ember volt, annyi biztos. És az volt az utolsó, 
hozzád intézett szava, hogy „vigyázz magadra”? 

– Nem... 
Nem sokkal ezután találkoztam vele. 
Miután távozott, anyám mozdulatlanul meredt az asztal 

egy pontjára. Nem találtam vigasztaló szavakat, így inkább 
nekiláttam feltakarítani a kávét. Kimentem a konyhába, és 
egy tálcával meg egy konyharuhával tértem vissza. Anyám 
anélkül, hogy rám nézett volna, megszólalt: 

– Jóhei, ne haragudj, egy kis időre magamra hagynál? 
Átfutott rajtam a nyugtalan érzés, hogy talán valami 

szörnyűségre készül, mindenesetre igennel feleltem, és 
kimentem a szobából. Ahogy kiértem az előszobába, fel-
hangzott édesanyám zokogása. Mindvégig visszatartotta a 
könnyeit. Érezte ő is, hogy apám kilencvenkilenc százalék 
eséllyel már nem él, de egészen addig a napig teljes erejével 
küzdött azért a maradék egy százalékért. 

Nem akartam, hogy rájöjjön, hogy hallottam a sírását. 
Kivettem a szekrényből a horgászfelszerelésem, lesétáltam 
a partmenti útig, és a móló felé vettem az irányt. Már lement 
a nap, mégsem tűntek fel a szerelmespárok, mint máskor. 
Csak az a fickó állt ott. Úgy tűnt, mintha a híd alatti tenger-
felszínt nézné, de amint közelebb értem, észrevett, s bána-
tos, keserű mosollyal felém fordult.

– Most akarsz horgászni? Ma inkább hagyjad! Itt a vörös 
dagály. 

Ahogy a mólóról előrehajoltam, megláttam, miről be-
szélt: a vízfelszín fekete tea színéhez hasonló, vörös sárral 
keveredett. 

– Figyelj, Jóhei. 
A fickó mellém állt. Hatalmas hangjával és méretével 

mindig őt éreztem fölényben magamhoz képest, de most 
hirtelen feltűnt, hogy kicsit túlnőttem rajta. 

– Tudom, hogy most nagyon utálsz, de egy valamit árulj 
el nekem. Ha tudtátok volna, hogy apád nem eltűnt, hanem 
meghalt, mostanra mit csinálnátok édesanyáddal? 

 Nem először gondoltam ebbe bele.
– Nem tudom, hogy tényleg így lett volna, de talán visz-

szamentünk volna H városba a nagyapámhoz és a nagy-
anyámhoz, s a mostaninál könnyebb lenne az életünk. Mert-
hogy a nagyapám fontos ember a vállalatánál. 

– Tényleg? Akkor nem kellett volna rongyosra dolgoznia 
magát édesanyádnak, és még egy jó partnert is találhatott 
volna, akivel újraházasodik. 

– Talán azt azért mégsem. Anya a nagyszüleim tiltakozá-
sa ellenére jött erre a szigetre apa után, akivel még diákként 
ismerkedtek meg. Azt hiszem, nem házasodott volna újra. 

– Miért tiltakoztak a nagyszüleid? 
– Nem tudom pontosan, de mintha régen hallottam volna 

valami olyasmit, hogy apámnak nem egyezett a gondolko-
dásmódja nagyapáméval. 

– Értelmiségi volt. Na de mindegy is, a lényeg, hogy ha 
tudtátok volna, hogy meghalt, most biztosan boldogabbak 
lennétek. 

– Apám nem halt meg – úgy csúszott ki a számon ez a 
kijelentés, mintha a torkomon akadt kis csontot húzta volna 
ki valaki. Egészen addig úgy gondoltam, hogy anyám mi-
att ragaszkodtam ehhez az elképzeléshez, de most ráébred-

tem: én magam is szerettem volna elhinni, hogy apám még 
életben van. Ezért dühített annyira, hogy anyám elfogadta a 
fickó ajándékait. 

– Vagy úgy... Tényleg borzasztóan sajnálom. 
A fickó a térdére helyezte kezét, s fejét mélyen lehajtotta. 

Látszott, hogy nem találja a megfelelő szavakat. Elhalvá-
nyult az iránta érzett ellenszenvem, de nem akartam többé 
úgy találkozgatni vele, mint ezidáig. Csakhogy úgy érez-
tem, valami fontos dolog még kimondatlanul maradt… És 
ekkor történt. 

– Hű, olyan, mintha csillagok úsznának a tengeren! – 
Egy pár parkolt le a beépítetlen területen, s épp felénk kö-
zeledtek, amikor a lány a híd felé nézett, s magas hangon 
felkiáltott. 

– Na mit szólsz, a tenger csillagait ajándékozom neked! 
– felelte a fiú hasonló stílusban. 

– Még hogy a tenger csillagait! Hiszen az csak a vissza-
verődő fény, puszta hamisítvány – horkant fel a fickó. 

– Te láttál már igazit?
– Micsoda, hát te még nem láttál? 
Én csupán gúnyolódva kérdeztem tőle, mivel azt hittem, 

irigykedik a boldog szerelmespárra. A fickó viszont látha-
tóan visszanyerte jókedvét, hamiskásan elnevette magát, 
felvette a lábamnál heverő vedret, majd a fogantyújára kö-
telet csomózott, hogy meríteni tudjon a tengervízből. Az-
tán felugrott a mólóra, behajította a tengerbe a vedret, majd 
visszahúzta. 

– Idenézz, Jóhei, mert csak egy pillanatra fogod látni – 
szólt, majd az éjsötét tengerbe borította a vizet. Kékesen, 
kékesen csillogott. Az átlátszó, kékes ragyogás sziporkázva 
ért a vízfelszínre, majd egy szempillantás alatt eltűnt. Tű-
nődtem, vajon mi okozza ezt a jelenséget? 

– Szóval... 
Nem volt időm megkérdezni, csak elképedten bámultam 

a tengert. A fickó leszökkent a mólóról, visszatette a vedret 
a lábamhoz, majd hátat fordított nekem. Halványodó alakja 
nem a beépítetlen földterület, hanem a Szan-híd felé tartott, 
s ekkor jöttem rá, hogy aznap hajóval jött a kikötőbe. 

– Végül is rendes ember volt. Tény, hogy olyat mondott, 
amit nem lett volna szabad, de mindvégig jóságos maradt 
hozzád – jelentette ki a feleségem, majd felkelt, és kivett 
egy újabb sört a hűtőből. 

– Újra végiggondolva mindent, igazad lehet. Akkoriban 
még faragatlan kölyök voltam. 

Töltök a feleségem poharába a sörből. 
– Bizony, így megy ez. Régen bármit is mondtak a szüle-

im, nem értettem egyet velük, állandóan lázadoztam, pedig 
ha most belegondolok, belátom, hogy sokszor igazuk volt. 

– Igen. Jól esett ma átbeszélni a fickó történetét. 
– De vajon mit akarhat a lánya? 
– Szeretném megtudni, úgyhogy azt hiszem, találkozom 

vele. Mit gondolsz? 
– Még szép! 
Tényleg jól tette Miszaki, hogy képeslapon üzent nekem. 

Olyan érzés volt átbeszélni a fickó történetét a feleségem-
mel, mintha tüskétől szabadultam volna, s még csak ürügyet 
sem kell kitalálnom arra, hogy miért találkozom egy másik 
nővel. 

Maradt ugyan még egy dolog, amit nem meséltem el a 
feleségemnek. Középiskolás koromban történt. Nem olyas-
mi, amit titkolnom kéne, de beszélni sem akartam róla. Nem 
változtat ugyanis azon, hogy a fickóval többé nem találkoz-
tam, miután megmutatta nekem a tenger csillagait. 

• 

Egy hotel társalgójába beszéltük meg a találkozót 
Miszakival, nem messze az oktatási tananyaggal kapcsola-
tos konferencia helyszínétől, amin részt vett. Ha mondjuk a 
kisfiam sportrendezvénye miatt szerettem volna hétvégére 
szünnapot kérni, akkor legalább egy hónappal előre kellett 
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jeleznem a munkahelyemen, de hétköznap könnyen elen-
gedtek. Délután fél négyre beszéltük meg a találkozót, még 
tíz percem volt addig. 

Anyám kérésére a sziget két középiskolája közül a déli 
intézménybe jelentkeztem, mivel ott magasabb volt a to-
vábbtanulási arány. A kopottas színű, apámat kereső posz-
terekből számtalan kint volt még a villanypóznákon, de az 
iskolába vezető úton, ahol végigbicikliztem, már egyet sem 
lehetett látni. Egy barátom, akivel ugyanoda jártunk alsó 
középiskolába, meghívott a kosárlabdacsapatba, én pedig 
megörülve a hétvégi edzéseknek, egyből beléptem. Fárad-
tan és kimerültem értem mindig haza, s az esti séták tovább-
ra is folytatódtak anyámmal. 

Másodikos koromban kerültem egy osztályba Mano 
Miszakival. A Mano vezetéknév igen gyakori volt abban a 
halászfaluban, az osztályomban voltak ketten-hárman is ez-
zel a névvel, az évfolyamon pedig tíznél is többen. Eszembe 
sem jutott gyanakodni, hogy esetleg a fickó rokonáról lehet 
szó. A fickó sosem említette a lányát név szerint, amikor 
róla mesélt, és én majdhogynem megfeledkeztem róla, 
hogy volt egyáltalán lánya. 

Egy alkalommal kettőnket jelöltek ki felelősnek, hogy 
elkészítsük az osztály plakátját a sportfesztiválra. Szüne-
tekben meg órák után ezen dolgoztunk közösen, s így ele-
gyedtünk beszélgetésbe. Hatunk feladata volt összeállítani 
a programot, de Miszaki értett legjobban a szervezéshez, 
s csakis azért sikerült könnyedén végeznünk a munkával, 
mert követtük az utasításait. Képességeink szerint kiosztot-
ta, hogy kinek mi lesz a feladata, ki írja fel a szövegeket 
a plakátra, és ki készít hozzá rajzot. Amikor megkérdezte, 
hogy „ugye, ez jó lesz neked?”, nem volt más választása 
senkinek sem, mint beleegyezni a feladat elvégzésébe – 
még ha akadt is volna olyan, aki a szíve mélyén jobban örült 
volna valami egyszerűbb szerepnek. Miszakinak köszönhe-
tően végül senki sem elégedetlenkedett.  

Részben amiatt sem, mert ő maga is nehéz feladatot 
vállalt. S amíg a mellettünk lévő csapat békétlenkedve kő-
papír-ollót játszott, hogy felossza a feladatokat, mi csakha-
mar munkához láttunk. Miszaki kétségkívül jó vezetői ké-
pességekkel rendelkezett. 

Ennek ellenére sokszor sötétedés utánig kellett dolgoz-
nunk, s mivel Miszaki gyalog járt iskolába, és ugyanabban 
az irányban laktunk, sokszor hazavittem a biciklim hátsó 
ülésén. Ilyenkor a háza közelében, a tengerparton beszélget-
tünk még egy darabig. Egyszerű témák kerültek elő, mint 
hogy az ellenfeleink melyik osztályba járnak, de idővel úgy 
éreztem, hogy a sportfesztivál után is szeretnék vele együtt 
hazajárni, beszélgetni. Elhatároztam, hogy a fesztivál nap-
ján fogom megkérdezni erről, s különféle szituációkat gya-
koroltam el fejben. 

Sajnos a valóság azonban igencsak eltért a képzele-
temtől. 

A fesztivál előtti napon felállítottuk a programtáblát a 
tornateremben, majd kettesben hazaindultunk. Amikor a 
lány leszállt a biciklimről, szólt, hogy át szeretne adni vala-
mit, s a szokásos partszakaszhoz sétálva, átnyújtott egy apró 
papírzacskót. 

Angol szövegű újságpapírhoz hasonlított a zacskó min-
tázata, és édeskés vaníliaillatot árasztott. Felmerült bennem, 
hogy talán hasonlóképp érez irántam, s éppen fontolgattam, 
hogy felhasználjam-e a másnapra begyakorolt szöveget. Át-
vettem a papírzacskót, majd egy ideig nem mozdultam. 

– Köszönetképpen, amiért mindig hazahoztál – máskor 
mindig rendkívül határozottan beszélt, de most akadozva 
hagyták el száját ezek a szavak. Én is csak sokára szólaltam 
meg. 

– Kibonthatom? 
A lány bólintott, én pedig nyomban felnyitottam a papír-

zacskót, amelyet egy aranyszínű, csillag matricával ragasz-
tott le. Csillag formájú sütemény volt benne. 

– Meg is kóstolhatom? 

Szerettem volna még egy darabig húzni az időt, mielőtt a 
fontos mondanivalómra rátérek, ezért a számba tömtem egy 
süteményt. Ismerős volt az íze és az állaga is, s miközben 
azon morfondíroztam, hogy a házi készítésű sütik mennyire 
egyformák, további hármat megettem. Ekkor felerősödött 
bennem a gyanú; a tésztába kevert sós mogyoró volt a végső 
bizonyíték rá, hogy arról a bizonyos süteményről van szó. 

Döbbenten kapcsoltam össze fejben a lány vezetéknevét 
a fickó nevével. A lány eközben félreértette a hallgatásom, 
s azt hitte, hogy nem ízlik a sütemény. Fejét félrebillentette, 
s kerülve a tekintetem, hosszasan szabadkozott, amiért nem 
sikerült jól a sütemény. 

– Régóta nem sütöttem ilyet, azt hiszem, elfelejtettem a 
trükkjét a dolognak... Olyan lett, mint egy lisztes bonbon-
alap. Ráadásul csak frissen kóstoltam meg... pedig még 
egyszer meg kellett volna kóstolni, amikor már kihűlt. Alsó 
középiskolában heti egyszer sütöttem ám ilyet. Apukám ré-
gen jótékonykodott egy családnál, és nekik nagyon ízlett, 
ezért hittem jó választásnak most is... 

Szóáradatként özönlött a lányból a kétségbeesett mente-
getőzés, pedig könnyen elsimíthattam volna a félreértést, ha 
félbeszakítom annyival, hogy ízlik a sütemény. Az időzíté-
sem azonban lassúra sikerült, és egy bántó szó ütötte meg 
a fülem. 

– Jótékonykodott egy családnál? 
A lány meglepetten kapta fel fejét. 
– Apukám régi ismerősei voltak. A férj meghalt, az édes-

anya pedig kettesben élt a gyerekével, ezért apukám havi 
kétszer vitt nekik halat, általam készített édességeket, meg 
mindenfélét. 

– Ezt az édesapád mesélte neked? 
– Igen. Azt mondta, a halnál is jobban örültek az édesség-

nek, amit készítettem, úgyhogy szorgosan gyártottam nekik. 
Egy darabig nem találtam a szavakat. 
– Azt nem mondta édesapád, hogy a fiú veled egyidős 

volt? 
– Nem, csak annyit hallottam róluk, hogy egy édesanyá-

ról és a gyermekéről volt szó. Valamiért úgy képzeltem, 
hogy egy nálam fiatalabb kislány, de akkor... ezek szerint... 

– Nekünk hozta a sok halat meg süteményt az öreg. 
Csakhogy anyámnak nem volt se régi ismerőse, se senkije. 
Még, hogy „jótékonyság”, röhögnöm kell! Anyámnak akart 
csak imponálni, aztán csúnyán vissza lett utasítva! 

– Nem igaz! Negyedikes voltam az elemiben, amikor 
meghalt az édesanyám. Alig két évvel ezt követően kizárt, 
hogy apámnak megtetszett volna bárki más! Örök fájdal-
ma volt ugyanis, hogy aznap halászni ment, s nem lehetett 
anyám mellett a halálakor. A bűntudatán próbált enyhíte-
ni azzal, hogy másokon segített. Amikor hallott rólatok, 
Hamaszaki, nem bírta megállni, hogy ne tegyen valamit. 

– Még ha ez igaz lenne, akkor is nagy gondot okozott 
ám nekünk apád a képmutató segítségével! Arról nem is be-
szélve, hogy mi is adtunk neki zöldségtől kezdve, zsebken-
dőn át mindenfélét! S erre azt a fellengzős kifejezést találta, 
hogy „jótékonyság”? Emellett pedig hozzátenném, hogy 
apám nem halt meg – mondtam, majd a kezébe nyomtam a 
süteményes zacskót, felpattantam a biciklire, és elhajtottam, 
amilyen gyorsan csak bírtam. 

Jótékonyság, jótékonyság, jótékonyság! Tizenéves fejjel 
ennél megalázóbb szó nem is létezett számomra. 

Onnantól kezdve kizárólag iskolai ügyek kapcsán álltunk 
szóba egymással. Se a plakátunkért kapott pontszám, se az 
iskolai sportversenyen elért hetedik helyezés nem adott kü-
lönösebb okot ünneplésre vagy búsulásra, a fesztivál után 
senki se bánkódott, és mi szépen visszavonultunk. 

Szerencsére harmadévben külön osztályba kerültünk, 
érettségi után pedig ő Kanszaiba ment egyetemre, én pedig 
munkát vállaltam egy nagykereskedelmi vállalatnál, és To-
kió külvárosába lettem kihelyezve. 

Anyám szerette volna, ha továbbtanulok, ám éppen 
a középiskola harmadik évében járt csúcsán a buborék-
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gazdaság, s a különféle magasrangú vállalatok még érett-
ségivel is toboroztak jelentkezőket. A tanárom azt java-
solta, hogy különösebb cél nélkül ne menjek egyetemre, 
hanem inkább kezdjek el dolgozni, én pedig követtem a 
tanácsát. 

Anyám még egy darabig vonakodott elfogadni a dönté-
sem, de amikor meghallotta az iskolánkban toborzó nagy-
vállalatok nevét, valamelyest megnyugodott. A munkába ál-
lást követő öt évben, egészen haláláig támogattam anyámat 
az állásnak köszönhetően, s egy tengerre néző, apró sírkövet 
is tudtam állíttatni neki. 

Maradt azonban még egy rendezetlen ügyem. 
Miszaki megérkezett. 
– Ne haragudj, kissé elhúzódott a konferencia – olyan 

könnyed hangnemben kért bocsánatot, mintha csak a kol-
légája lennék, akivel nap mint nap találkozik, majd leült 
velem szemben. 

– Nem hűlt ki a kávéd? Rendeljünk neked egy újat az 
enyémmel együtt! – indítványozta a csaknem érintetlen 
csészém láttán, és válaszra sem várva hívta máris a pincért, 
majd kért két kávét. 

– Hamaszaki, te semmit sem változtál! Messziről 
megismertelek. De én vajon mitől lettem ilyen vénasz-
szony? Odahaza a többiek is hasonlóan néznek ám ki – 
aztán sorra követték egymást a fárasztó történetei, hogy 
nem fér bele a húszéveskori ruháiba, és kapkodnia kell a 
levegőt lépcsőzéskor. Én azonban semmi változást nem 
éreztem rajta az elmúlt húsz évből, úgy tűnt, mintha meg-
maradt volna az akkori külseje. Azt is el tudtam képzelni, 
ahogy tanárként sürgölődik nap mint nap a kisiskolások 
között. 

Felmerült bennem, hogy a heves csacsogás hátterében 
talán egy nehezen közölhető hír áll. Amikor a pincér felszol-
gálta a kávénkat, Miszaki végre elhallgatott. Én pedig abban 
a pillanatban, hogy a pincér távozott, megszólaltam:

– Miről kell beszélnünk? Azt írtad a képeslapon, hogy az 
öregről van szó, de mégis mi van vele? 

Miszaki kissé magába roskadt, majd felemelve fejét, kor-
tyolt egyet a kávéból, s egyenesen a szemembe nézett.

– Az a helyzet, hogy fél évvel ezelőtt májrákot fedeztek 
fel apámnál, és meg kellett műteni.

Sejtettem, hogy ilyesmiről lesz szó. A halála előtt bocsá-
natot akar hát kérni – gondoltam, rám jellemző módon. 

– Olyasmiről van szó, amit a sírba akart vinni magával, 
de nem tudta eldönteni, hogy vajon helyes lenne-e, ezért 
végül megkért, hogy mondjam el neked. Amikor meghal-
lottam, azt hittem, ezt én magam is a sírig őrizni fogom. 
Míg azon rágódtam, hogy mégiscsak jobb lenne az érintett 
személynek elmondanom, adódott ez a mostani, hivatalos 
utam. Az édesapádról van szó, Hamaszaki.

– Az apámról? 
– Úgy van. Az édesapádról kell beszélnünk. 
Pedig biztosra vettem, hogy egy vallomás fog követ-

kezni, például, hogy a fickó egészen a haláláig szerelmes 
volt anyámba. Ezek szerint az „édesapa-ügy” az én édes-
apámra utalt. 

– Miről van szó? Azt hiszem, most már jobban értek 
mások meghallgatásához, mint annak idején, úgyhogy nyu-
godtan elmondhatod – jelentettem ki, majd ittam egy korty 
vizet, mivel a szám azon nyomban kiszáradt. 

– Hamaszaki, az édesapád meghalt. Húsz évvel ezelőtt, 
amikor eltűnt. 

Érthetően, lassan ejtette ki mindezt, mintha egyből 
meg akarna győzni. Mostanra persze már én is erre a 
következtetésre jutottam. Időnként azonban még mindig 
eljátszottam a gondolattal, hogy apám elvesztette minden 
emlékezetét, s csendben éldegél valahol. Új családja van, 
unokákkal, és boldog. De időnként, egy-egy pillanatra 
nyugtalanság lett úrrá rajtam.

Így hát bántottak Miszaki szavai. 
– Ezt mégis mire alapozod? 

– Csendes, békés víz a Szeto-beltenger, de tudtad-e, hogy 
évi néhányszor a halászok hálójába holttest akad? 

– Láttam ezeket a cikkeket az újságban, de sosem apám-
ról volt szó, és évi néhány eset helyett inkább néhány évente 
egy ilyen esetről lehetett szó. 

– Azoknak az eseteknek a száma, ami eljut a rendőrség-
hez. Sokan vannak, akik a hálójukba akadt holttestet egyből 
vissza is dobják a tengerbe. 

– Mégis miért tennének ilyet? 
– Mert szörnyű nyomozás követ egy ilyen esetet. A ha-

lász jószándéktól vezérelve jelenti a rendőrségnek, holott 
nyilván eszében sem volt kihalászni egy holttestet; ennek 
ellenére úgy bánnak vele, mintha ő lenne a gyilkos, aki ten-
gerbe vetette áldozatát. 

– Nem hiszem el... 
– Én sem akartam elhinni. Csakhogy aztán, amikor édes-

apám jelentette a hálójába akadt holttestet, egy teljes napra 
fogva tartották. Ezért nem tudott édesanyám mellett lenni a 
halálakor. Mindemellett, tudtad, hogy az újságban a nevét 
is megírják annak, aki kiemelte a holttestet? Mondd csak, 
Hamaszaki, te szívesen ennél olyan halat, amit ugyanavval 
a hálóval fogtak ki, amivel egy holttesttet? Csupa nehézség-
gel találja szemben magát a szegény halász, aki bejelentést 
tesz. 

– Ezzel mire célzol...? 
– Apám kihalászta az édesapád holttestét, és azon nyom-

ban visszadobta a tengerbe. S azóta, huszonöt éve szüntele-
nül bánja, hogy ilyen rettentő bűnt követett el. 

Tehát a fickó halászta ki az édesapám! 
– Honnan tudta, hogy apám holtteste? 
– Élénk piros színű, zsiráfos póló volt az illetőn. Apám 

azt gondolta, a jakuza egyik embere, s félt, hogy veszélyt 
hozhat ránk. Hiszen ha a rendőrség kihallgatja azt, aki ki-
emeli a holttestet, akkor talán a jakuza se tesz másképp... 

– Apám nem volt bűnöző. 
– Tudom. Nem sokkal azután, hogy apám kihalászta a 

holttestet, meglátta a város hirdetőfalára kiragasztott, eltűnt 
személyt kereső plakátot, s elakadt a lélegzete. Mégsem áll-
hatott elő azzal, hogy ő ezt az embert megtalálta, aztán visz-
szadobta a tengerbe. Megpróbálta hát tudatni veletek, hogy 
édesapád meghalt: ismeretlen feladóként leveleket küldött, 
telefonált nektek, leszedett plakátokat, de mindhiába, hiszen 
tele volt velük a város. 

– Az is a fickó műve volt? Rettentően haragudtam érte 
annak idején. 

– Meghiszem azt... Végül apám is rájött, hogy amíg 
nem magyarázza el személyesen a történteket, nem fog-
tok neki hinni. Elhatározta, hogy személyesen keresi fel 
a plakáton található címet. Magához híven vitt némi aján-
dékot is. Odaérve épp egy velem egyidős kisfiú távozott a 
házból, s ahogy titokban követte, meglátta, hogy horgász-
ni megy. Megszólította ugyan, de a gyerek előtt mégsem 
vallhatott be mindent, ezért végül úgy döntött, aznap csak 
odaajándékozza a halat, s majd legközelebb visszajön. 

– Végül anyám előtt sem tudta beismerni a történteket, 
ezért vezeklésképp halat, édességet hozott nekünk. 

– Minden alkalommal, amikor leparkolta a Szan-híd 
melletti területen a kocsiját, és felgyalogolt a házatokhoz, 
végig fogadkozott magának, hogy aznap színt vall. S aztán 
hazafelé, a lámpaoszlop plakátja előtt összetette kezét, s 
bocsánatot kért apádtól, amiért ismét nem tudta megtenni 
a vallomást. Se nekem, se apámnak nincs mentségünk erre. 
Borzasztóan sajnálom! Ha megtudtátok volna, tarthattatok 
volna temetést, készülhetett volna sírkő, s mindenekelőtt, 
nem vártatok volna rá örökösen. 

Miszaki mélyen meghajtotta fejét. Alakja összemosódott 
a fickó hajdani képével. 

– Az öreg tényleg megpróbált beszélni velünk. Egy nap 
nagyon határozott szándékkal jött hozzánk. Szépen felöltö-
zött, s a szokásostól eltérően nem a hátsó ajtóhoz érkezett, 
hanem a főbejárathoz. Ezt is elmesélte neked? 

muhely_18.indd   113muhely_18.indd   113 2018.10.09.   13:28:382018.10.09.   13:28:38



114

– Nem. Talán erre a bizonyos napra utalt, amikor azt 
mondta, hogy végül hatalmas kudarcot vallott. 

– Miattunk fulladt kudarcba az egész. Se én, se anyám 
nem hallgattuk végig, hanem egyből elkergettük. 

A fehér liliomcsokrot nem anyámnak szánta ajándékba, 
hanem édesapám emlékére hozta. Talán úgy tervezte, hogy 
elmegyünk a helyre, ahol kihalászta a testét, és ott vízre 
bocsátjuk a virágot. Ezért érkezett aznap kocsi helyett ha-
jóval. Én gondolkodás nélkül úgy értelmeztem a helyzetet, 
hogy meg akarta kérni anyám kezét. Édesanyám viszont 
mit gondolhatott? 

– Az is lehetséges, hogy anyám már tudott arról, hogy 
apám a tengerbe veszett. 

– Hogy érted? 
Élete utolsó félévében a főszigetnek a szigetünkhöz 

legközelebb eső kórházába helyeztem el. Nem akart eljön-
ni otthonról, de amikor megtudta, hogy a kórházi szobából 
látni a tengert és Siracumadzsimát, végül belenyugodott. 
Mi több, bánta, hogy nem vittem be előbb. 

A munkába állást követően hazamentem, valahány-
szor csak sikerült két napnál hosszabb szünetet kivennem. 
Anyám grillezett hústól kezdve mindenféle finomsággal 
készült, s aztán együtt ettük meg. Egy alkalommal azon-
ban arra lettem figyelmes, hogy engem bőszen buzdított 
az evésre, ő maga viszont alig nyúlt az ételhez. Amikor 
aggodalmam fejeztem ki, felnevetett, s győzködött, hogy 
idős korban ez már csak így van, úgyhogy nem feszeget-
tem tovább a dolgot. Azért sem, mert este még elment a 
szokásos sétájára. 

Két hónappal később, amikor jobbára egymagam vé-
geztem a vacsorával, megkérdeztem, hogy nem megy-e 
sétálni. Azt felelte, hogy néhány napja rossz a közérzete, 
ezért már nem jár el. 

Másnap nagy nehezen bevittem a kórházba, ahonnan 
átküldtek bennünket az O városi klinikára, de addigra már 
késő volt. 

Anyám próbálta könnyedén venni a helyzetet, mondo-
gatta, hogy szerencsére idejében kiderült a betegség, de ő 
érezhette a leginkább, miként áll az egészsége. 

Egyszer, amikor látogatóba mentem hozzá, fent volt, 
és az ablakon bámult kifelé. Észrevette a halványan visz-
szaverődő tükörképem, s tekintetét továbbra is a tengerre 
szegezve így szólt: 

– Szórd a hamvaimat a tengerbe. Annak örülnék a leg-
jobban, ha a teljes holttestem elsüllyesztenéd, de ez nyil-
ván nem lehetséges. Tegyél meg ennyit, kérlek, mert nem 
akarok magányos, egyszemélyes sírba kerülni. 

Akkor megígértem neki, de a halála után a tengerparti 
városkában sírt emeltem neki, s ott helyeztem el a hamva-
it. Azt hittem, miattam akart lemondani a sírhelyről. Élete 
második felének nagy részét arra áldozta, hogy a férjére 
várt azon a helyen, s szerettem volna, ha a halála után is ott 

maradhat. Úgy képzeltem, ha majd egyszer hazatér apám, 
élete végén az ő hamvait is oda helyezem. 

De mi van, ha azért kérte, hogy szórjam a tengerbe a 
hamvait, mert a férjével egy helyen akart örök nyugovóra 
térni...? 

– Puszta feltételezés csupán, és édesanyám sem tudja 
most már megerősíteni. Azt sem tudjuk meg soha, mi-
ként halt meg az apám. De szegény édesapád! Ha leg-
alább megtudhatta volna, hogy anyám azt kérte, szórjam 
a hamvait a tengerbe, akkor talán némiképp megnyugod-
hatott volna. 

Eszembe jutott az öreg sötétségbe tűnő alakja. Vajon 
visszatért-e a tengerre, mint halász? Talán belőle is csillag 
lett a tengerben? 

– Ha hazamentem, megmondom neki. 
– Hogyan? 
– Ne haragudj, ha félreérthető volt, amit mondtam. Apám 

életben van. Sikeres volt a műtét. Múlt hónap óta már kijár 
halászni. Úgy fest, nincs kedve nyugdíjba vonulni. 

Meglepve tértem magamhoz, s éreztem, hogy öröm 
lesz úrrá rajtam. 

– Nahát, tényleg? Akkor esetleg átadnád neki, amit a 
leginkább mondanom illett volna annak idején? Azt, hogy 
köszönöm. 

– Ha a halakról van szó, igazán nincs miért köszönetet 
mondanod. 

– Akkor add át neki ezt: köszönöm, hogy megmutatta a 
tenger csillagait. 

Miszaki egy darabig töprengett, aztán maga elé mor-
molta: „ja, hogy azt…” 

– Rendben – felelt mosolyogva, majd a táskájából elő-
vett egy zsebkendőt, és a szemére szorította. Én is a szem-
héjamnak nyomtam az öklöm.

Miután elváltunk, úgy döntöttem, kerülőúton megyek 
haza. 

A következő szabadnapomon visszatérek Siracu-ma-
dzsimára, hogy teljesítsem anyám utolsó kívánságát. Sze-
retném, ha apám mellett nyugodhatna. Vajon kölcsönadja a 
hajóját az öreg? 

Magammal viszem majd a feleségem és a kisfiam. A 
feleségem járt már egyszer a szigeten, még az esküvőnk 
előtt, amikor eljött velem a temetőbe, de a kisfiamnak ez 
lesz az első alkalom. Kimegyünk a mólóra, ahonnan látni a 
hidat, és majd együtt horgászunk. Meg szeretném mutatni 
neki a tenger csillagait. 

Az öreg pedig talán elárulja, mi okozza ezt a jelen-
séget.

De kéne valami biztosíték, hogy ez az ígéret nem olyan 
lesz, mint az összes többi, amit soha nem tartok be. Haza-
felé veszek egy horgászbotot.

Hrabovszky Dóra fordítása 

1 A főszereplő teljes neve Hamaszaki Jóhei; a feleségével való megismerkedésük elején még vezetéknéven szólították egymást. Később a Jóhei 
megszólítás fog szerepelni a történetben.

2 Friss, vékonyra szeletelt halas tál.
3 Hat év elemi iskola után következik, 13 és 15 éves gyerekek járnak oda. A főszereplő ekkor 14–15 éves lehetett.
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