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Dávid király
Mikor Prágában jártam, egyebek között meglátogattam Rabbi Lőw sírját
is. Megálltam a lehajló ágak alatt a semmibe billenő ősi sírkövek között, s
megköszöntem a sorsomnak, hogy itt lehetek. A Gólem mestere, gyerekkorom
kedves hőse, akinek a kedvéért isten megismételte a teremtés csodáját, valami
lett a semmiből, valaki lett a porból. Rabbi Lőw felszabadította az anyagban
rejlő roppant erőt, megrendülve a szenvedéstől, nemes cél érdekében, s a Gólem megindult agyaglábain. Az anyag megmutatta erejét... Itt abbahagyom
a történetet, tovább nem tart a gyerekkori emlék, s minek emlékezni a felnőtt tapasztalatra, hogy a lelkes anyag azóta is járja saját útját, ember nem
állíthatja meg, s lépte nyomán üszök, romok, radioaktív hamu . . .
Rátettem kezem a csodarabbi sírkövére, s megsimogattam az esőtől érdesre
vert márványt.
Aszaltszilva-öregasszony tipegett mellém, s csehül, németül, oroszul magyarázta, kinek a sírja ez. Legszívesebben leintettem volna, ne zavarjon, csak
sajnáltam megbántani, inkább bólogattam. Fél fülemmel felfogtam szapora szavának főbb motívumait: gettó, kaballa, Gólem, de eszem máson járt, a régi
mesén, a gyerekkorban hallotton. Nem a Gólem borzalmas-nagyszerű históriáján, hanem Dávid királyén... A nénike beszélt, beszélt, száraz ujjával megmegérintgette a kabátom vállát. Mit akarhat tőlem? Kézzel-lábbal mutogatott,
míg megértettem, tegyek követ a sírra, akkor a csodarabbi teljesíti a kívánságomat. Belenéztem szarkalábas szemébe, s láttam, gúnyosan mosolyog a buta
„gój"-on, akit a kívánságával fog meg és kényszerít, hogy zsidó módon emlékezzen meg 'a Rabbiról. Lehajoltam, fölvettem egy kavicsot, s a sírra tettem.
Az öregasszony szaporán karattyolt, csehül, németül, oroszul, ugyanazon a
géphangon mint az idegenvezetők a világ bármelyik pontján, én álltam, kezem
a rabbi érdes, esővert sírkövén, és mintha a nagyanyám állt volna mellettem,
hallgattam a régi mesét valahonnan a gyerekkor távolságából...
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. . . Egy éjszaka Rabbi Lőw nem tudott elaludni. A nyitott ablakon kikönyökölt és nézett az éjszakába. Nézte a csillagok szeszélyes ábráit, hátha feltűnik köztük a Jel, ami segít eligazodni a zavaros világban, hisz akármilyen
okos ember, sőt nagy bölcs hírében állott, voltaképpen alig értett valamit a
világból. De a Titok titok maradt, az ég üres, a csillagok némák. A Jel késett
vagy eltűnt, vagy sosem is volt. Csak a hajnal érkezett csípős hidegével, fakó
fényeivel a piszkosszürke égen, s nyújtott árnyékaival az utca koszos macska66

kövein. S a hajnallal egy szürke gebe vontatta kordé, lesántult vén ló, nyikorgó szekér, dülöngélve rázkódott a kövön, s rajta világvén kocsis, aludt a
bakon, és mögötte durván ácsolt, formátlan, fekete koporsó... A rabbi szánakozva nézte a szegény temetést, a félig vak gebét, félig részeg kocsist ott a
hajnali szürkületben s a rázkódó fekete koporsót. Aztán szeme elkerekült a
meglepetéstől, két kézzel ragadta meg az ablakkeretet, bámult kifelé hitetlenkedve, csodálkozva. Egy percig állt ott mereven, majd sietve magára kapta
legszebb köpenyét, és kirohant a szobából, leszaladt a lépcsőn, és futott a
macskaköveken, amíg utolérte a kordét a vak lóval, világvén kocsissal, fekete
ládával. Lihegett, kifújta magát, s fejét lehajtva lassan elindult a szekér után,
aztán csak ment, ment, lehajtott fejjel, lassan, lassan, ahogy a gebe botorkált . . .
Ébredt a város, itt is, ott is kinyíltak az ablakok. Az emberek tekintete
átfutott a kordén, aztán tisztelettel és csodálkozással megállt a rabbin. Még
ásító szájuk is tátva maradt. Vak ló, kordé, szegény, jeltelen temetés, mögötte
pedig ott baktat a főtisztelendő úr, a bölcs és félelmetes nagy ember, a titkok
tudója, a mester, maga Rabbi Lőw . . .
Ébredt a város, itt is, ott is feltűntek korai járókelők. Megnyíltak az éjszakára zárt szigorú kapuk, koppantak a léptek, mindenütt fejet hajtottak az
emberek, és meglepetten egymásra néztek. A rabbi pedig baktatott a kordé
után lehajtott fejjel, tekintetét a macskakövekre vetve.
Sokáig senki se merte megszólítani. Aztán szembe jött a gazdag kalmár,
megállt, elindult, szaporázta a lépést, körüljárta a kordét, szemügyre vette a
koporsót, lemaradt, és a rabbihoz ment csodálkozó értetlenséggel.
— Béke veled, főtisztelendő Rabbi Lőw — mondta a kalmár.
— Veled is béke — mondta a rabbi.
— Mit csinálsz itt, főtisztelendő Rabbi Lőw?
— Nem látod? Temetek.
— De kit temetsz, bölcs ember?
— Nem tudom.
— Nem tudod? Ez egy muzsikus cigány. Olyan szegény, mint a templom
egere. Egyebe se volt, csak a hegedűje. Hogy érheti ilyen tisztesség, hogy te
kíséred a temetőbe?
A rabbi fel se emelte a fejét, csak oldalt nézett a kereskedőre. — Nem
tudom.
— Te mindent tudsz, bölcs ember.
— Mindent csak az Örökkévaló tud. Azt mondod, muzsikus cigány volt?
— Az, rabbi, az. A leghitványabb fajta. Egy porszem, egy senki, egy szegény ördög. Egész életében énekelt, hegedült, semmit se gyűjtött, semmije se
volt. Se háza, se pénze, se vagyona, se hitele, csak a keshedt hegedűje meg a
nyiszlett vonója. Haszontalan ugrándozás, hazudozás, bolondozás, énekelés volt
az élete, annyi se maradt utána, hogy rendes koporsóra teljen belőle. Mit keresel te az ilyen mihaszna léhűtő temetésén?
— Azt mondod, semmije se volt? — kérdezte a rabbi.
— Azt bizony. Semmije se volt az égvilágon. Hidd el nekem, bölcs ember.
— Hiszek neked — mondta a rabbi.
Közben hozzájuk csatlakozott a bíró. Ment egy darabig szótlanul, mert
nem hitt a szemének. Mit keresne itt a mester kora reggel, legszebb köpenyében? Valami titok lehet csak. — Béke veled, főtisztelendő uram — mondta
—, mit keresel ilyenkor az utcán?
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— Veled is béke. Nem látod, bíró? Temetek.
A bíró és a kalmár egymásra nézett. Aztán a koporsóra, aztán a rabbira. —
De kit temetsz, mester?
— Egy muzsikus cigányt, akinek semmije se volt.
A bíró hitetlenkedve rázta a fejét. — Nagy bölcs vagy te, főtisztelendő
Rabbi Lőw, de mindent te se tudsz.
— Mindent csak az Örökkévaló tud.
— Nagyon igaz. Ez a muzsikus cigány lábbal taposta a törvényt. Táncolt
a szokáson, fütyült a jogra. Nem tisztelt senkit, nem hitt el semmit, csak
muzsikált. Az ilyennek nincs helye törvénytisztelő jó emberek között.
— Bűnös volt? — nézett oldalt a rabbi.
— A legnagyobb bűnös — mondta a bíró —, jog, illem, törvény, szokás
ellen való, hogy ilyen nagy ember mint te, itt baktasson a koporsója mögött.
— Hiszek neked — mondta a rabbi.
Közben a strázsához értek. A kapitány le se vette tollas süvegét, mikor
elment mellette a kordé, csak köpött egyet utána. Hanem ugyancsak meglepődött, mikor a rabbit meglátta. Oda is sietett hozzá.
— Hová. igyekszel zsidók bölcse, nagytiszteletű főrabbi?
— Nem látod, kapitány? — mondta a rabbi. — Temetek.
A kapitány elnevette magát, aztán röstelkedve nézett körül. — Már megbocsáss, rabbi, de ez a nyomorult flótás nem is zsidó. Piszkos muzsikus cigány, vékony az éhezéstől, görbe a hajlongástól, pipaszárlábú, nevetséges bolond figura. Hát miért neked kell eltemetni, zsidók nagy hírű rabbija?
— Nem tudom — mondta a rabbi.
— Gyáva, nevetséges komédiás volt — mondta a kapitány —, és segítségkérőén nézett a kalmárra meg a bíróra, mondjanak már valamit. — Még
lovon se ült soha. Katonának se volt jó.
— Hiszek neked — mondta a rabbi.
A vak ló lassan ballagott, a kordé döcögött a macskaköveken, a fekete
láda meg-megzökkent rajta. Valahol a ló feje fölött fölbukkant a nap, ferde
sugarát végigvetve a koporsón. Egyre többen jártak az utcán, megálltak, összesúgtak, csodálkozva nézték a lassú menetet, elöl a vak ló, a bakon részegen
alszik a világvén kocsis, a kerék döccen kőről kőre, s mögötte ott baktat a
nagy bölcs, a szent ember, a tudós, a prágai főrabbi, legszebb köpenyében. Arra
igyekezett hivatalába a nagy hatalmú polgármester is, persze hogy sietett a
rabbit üdvözölni.
— Béke veled — integetett már messziről —, mit keresel itt, főtisztelendő
uram?
— Temetek — mondta a rabbi —, béke legyen veled is.
— De kit temetsz, rabbi?
— Egy bolond figurát, aki sosem ült lovon. Valami muzsikus cigány.
A polgármester nem hitt szemének, fülének. Zavartan pislogott körül,
hátha a másik három érti a dolgot, de azok csak széttárt karjukkal merték
jelezni tanácstalanságukat.
— De hisz ez senki volt — bizonykodott a polgármester —, semmi hasznát nem vette Prága, jött, ment, muzsikált. Se ereje, se hatalma. Se híre, se
múltja. Se híve, se ellensége. Ez egy nagy senki. Miért kíséred, éppen te a
temetőbe?
— Nem tudom — mondta a rabbi.
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Egy arra járó szép fiatal lány megállt mellettük, és elfintorította az orrát.
— Micsoda büdös halott — mondta.
A ló megtorpant egy pillanatra. Megállt a szekér, felriadt a kocsis. Megbillentette ostorát, a gebe keservesen tovább húzta a terhet.
— Mondj már valamit, főtisztelendő úr — kérlelte a kalmár.
— Mit keresel te itt, rabbi? — unszolta a bíró.
— Miért ez a felhajtás? — kérdezte a kapitány.
— Miről nem tudok, amiről tudnom kellene? — firtatta a polgármester.
— Hogy bírod ezt a büdösét, rabbi? — húzta az orrát a lány.
Rabbi Lőw végigjártatta szemét a tanácstalan tekinteteken, aztán csak nézett előre. Nagy sokára megszólalt.
— Hiszek nektek, emberek. Minden szavatok igaz. Ez nyilván csak egy
muzsikus cigány volt. Hitvány szegény ember, nagy bűnös, gyáva fickó, haszontalan tévelygő lélek, és mi tagadás, büdös is. De nézzetek csak oda, ki
megy ott közvetlenül a kordé mögött?
Mind meresztgették a szemüket, a kordéra néztek, egymásra néztek, a
rabbira néztek, de csak a kordét, egymást meg a rabbit látták.
— Senki se megy ott — erősítgették. — Senki. Senki.
— Szegények — mondta a rabbi. — Senkit se láttok. De én igen. Nem
tudom, ki volt ez a fickó, hogy élt, mit csinált, mivel érdemelte meg, mert
mindent csak az Örökkévaló tud. De azt látom, azt egész biztosan látom, hogy
a kordé mögött, közel a koporsóhoz, ott megy aranyos ruhában maga Dávid
király. A kezében pedig lant van. Hát hagyjatok bennünket menni az utunkon. Béke veletek.
A kalmár, a bíró, a kapitány, a polgármester meg a szép lány megállt s
összenézett. Bolond ez az ember? — kérdezte a tekintetük. Aztán csak álltak s
bámultak, míg a vak ló, bakon a részeg, világvén kocsis, kordén a gyalulatlan
fekete faláda, s mögötte Rabbi Lőw, a nagytiszteletű és tudományú főrabbi
be nem fordult a temető kapuján, s el nem tűnt a kelő nappal szembe nézni
nem tudó, káprázó szemük elől.
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