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A CÁDIK DÉDUNOKÁJA
Chaim mindig együtt kelt föl a nappal. Keveset evett. Csak kenyeret, tojást,

krumplit, néha egy darab heringet vagy más halat. Chaim fekete, még a háború
előtt készült kaftánt viselt, ugyanolyan régi nadrágot és úgynevezett ciceszt, amit
Marysia, a gondozónő rojtoskának nevezett el. Imádkozáshoz felvette a tál eszét,
ezt Marisya sálnak nevezte, fejéhez és a bal karjához kötötte a tfilint, amit vi
szont imadobozkának hívott.

- Ő egy szent - jelentette ki róla egy napon Marysia. - Csak rám nézett tegnap
és tüstént kiállt a fogamból a fájás.

Arra kérte Chaimot egyik vasárnap, áldaná meg az ő kis Kamilkáját, mert a
kislánynak már egy hete felszökött a láza, és csúnyán köhög. Chaim csak ráné
zett Marysiára, bólogatott és másnap' Kamilkának kutyabaja se volt. Szentnek
nevezték, és olyanok is akadtak, akik cádiknak tartották. Nem mindenki adott hi
telt Marysiának, de ezek száma elenyésző volt. Közéjük tartozott Hanka, az ápo
lónővér, Julka, a mosónő és Walek, a fűtő, aki összeveszett Marysiával, mert azt
állította, hogy Chaim orra a vodkától olyan vörös.

Chaim csak Marysiát engedte be a szobájába takarítani. A többi gondozónő

nem tehette be a lábát hozzá.
Az orvos azt írta Chaim kórlapjára: ,:Bizonyítottan beteg. Hallgatag. Koritak

tusra képtelen." És a végén idézőjelben "szkizofrénia" és utána kérdőjel.
Chaim nem tudta, hogy mit írtak a kórlapjára s nem sokat törődött ezekkel az

orvosi dolgokkal. Csak egyetlen egyszer, közvetlenül Purim előtt kapott hasme
nést, de két nap alatt meggyógyult és az ápolónővér által hozott gyógyszereket
mind kirakta az ajtaja elé a folyosóra.

Pészah ünnepe előtt egy napon hat taxi állt meg az otthon épülete előtt. Az első

ből Nachum kászálódott ki. Körülkémlelt az utcán és intett a jobb kezével. Erre a
többi taxiból is lassan, méltóságteljesen kiszálltak hosszú fekete kaftánba öltözött,
kerek rókaprémes kalapot viselő zsidók, lábukon fehér harisnya és csillogó fekete
lakkcipó. Az utolsó taxiból két nő szállt ki, egy fiatal, aki karjában fekete kendőbe

bugyolált csecsemőt tartott, és egy idősebb, talpig feketében. Az idősebbik asszony
lépte át elsőként az otthon küszöbét, őt követte a fiatalabbik meg a férfiak.

- Ha szabad kérdeznem, milyen ügyben? - ámuldozott a portásnő.

- New Yorkbóljöttünk és Chaim úrral akarunk beszélni, aki itt van önöknél-
világosította fel az egyik jövevény.

Nachum elindult fölfelé a lépcsőn, de a portásnő rászólt:
- Nachum úr jól tudja, hogy egyszerre nem lehet fölvinni ennyi embert.

Nachum úr, nagyon kérem ...
Nachum visszafordult.
- Olyan furcsa az öltözékük. .. Nincs igazam, Nachum úr? - folytatta a por

tásnő. - Mit gondolnának az emberek. .. En életemben először látok ilyet. Kű
lönben is a betegekhez csak egyenként szabad fölmenni, legföljebb két-három
személyt ereszthetek föl egyszerre. '

- Aranyom - fordult az idősebb asszony a rémült portásnőhöz-, mi nagyon,
de nagyon messziről jöttünk Lengyelországba. Repülővel és mindössze három
napra. Most Chaimmal szeretnénk beszélni.

Nachum közelebb lépett a portásnőhöz.

- Helenka, kérem - mondta hangosan -, hiszen tudja, hogy Chaim nem áll szó-
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ba senkivel, de ha megmondaná neki, hogy egy istenfélő zsidó felesége keresi
Chaim szűlóvárosából,akkor ő ...

- Elnézést, hogy beleszólok - vetette közbe egy ősz szakállú aggastyán -, ha
megmondaná neki, hogy a rabbi, a csodatevő cádik felesége van itt. .

- Sá! Sá! - hurrogta le Nachum. - Minek tudja meg mindenki azonnal, hogy
amerikai zsidók jöttek el a cádik sírjához.

- Mi lengyel zsidók vágyunk - vágott Nachum szavába a rabbi felesége -, és
nincs mit titkolnunk, hogy a férjem sírjához jöttünk, de reb Chaimmal is aka
runk találkozni.

- Abból nem lesz semmi - közölte vele a portásnő. - Még velem se áll szóba.
Marysia sincs itt. Csak ő teheti be a lábát hozzá s csak az ő szavára hallgat, ezt
Nachum úr is jól tudja. '

A lépcsőn feltűnt Fajwel, mögötte pedig Róza. Róza lejjebb jött a lépcsőn és
szemügyre vette a jövevényeket. Fajwel egyszer csak eltünt, de' rövidesen újra
megjelent az intézet más ápoltjával együtt. Ott volt a vak Mózes, a szintén világ
talan és teljesen 'Süket Sarával, a Little-kórtól gacsos lábú Samuel, az öreg Juli
usz és a nálánál is öregebb Dawid.

Nachum eléjük sietett fel a lépcsőn.

- Ezek a vendégek a mi Chaimunkhoz érkeztek - mondta hangosan, utána rög
tön még hangosabban elismételte: - Ezek a vendégek a mi Chaimunkhoz érkez
tek! Nagyon rnessziról jöttek ide!

- Mi? - kérdezte a nagyothalló Juliusz. - Idejöttek?
- Azonnal látni, hágy messziról érkeztek - szólalt meg Samuel -, de Chaim

nem fogad senkit.
- Már mondtam nekik - fűzte hozzá a portásnő -, meg kell hogy várják

Marysiát.
- Rebchen - fordult Nachum a cádik özvegyéhez. - Meg kell várniuk Marysiát.
- Hát akkor szalasszanak el valakit azért a Marysiáért - hozta meg a döntést a

cádik özvegye. r-: Van dollárnuk, kifizetjük.
- Varsó környékén lakik. Falun - világosította fel a portásnő. - Jó messze.
-- Messze, nem messze, reb Nachum, el kell menni érte - fűzte hozzá a cádik

felesége és néhány zöld bankjegyet vett ki a táskájából.
- El kell menni érte - bólintott rá Samuel -, Chaim csak őrá hallgat.
A cádik özvegye kis idő múlva visszadugta a bankjegyeket a táskájába és hatá

rozottan jelentette ki:
- Majd én magam megyek el Chaimhoz, velem biztosan szóba áll. Kérem ve

zessen fel hozzá, Nachum úr. Menjünk!
A portásnő megindította a liftet és Nachum a cádik özvegyével fölment a hato

dik emeletre. A többiek kényelmesen elhelyezkedtek a hallban lévő székekben
és fotelekben. Mindenki várt.

Az intézet lakóiból összeverődött csoport továbbra is ott ácsorgott a félernele
ten. Nagy kiváncsinn nézegették a messziről jött pajeszos és szakállas zsidókat.

Először Fajwel jött le.
- Ti zsidó emberek vagytok? - kérdezte tőlük hangosan. - Láthatod - válaszol-

ta az egyik vendég, aki közelebb ült az ablakhoz.
- Gazdagok vagytok?
-Nem.
- Szegények vagytok?
-Nem.
- Hát akkor milyenek vagytok?
- Istenfélők és becsületesek.
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- Nem minden becsületes ember istenfélő - jelentette ki Fajwel. Í~n becsüle
tes vagyok, de hitetlen.

- Akkor te nem is vagy zsidó ~ mondta amazok közül a legidősebbik.

- Az voltam és az is maradok - Fajwel ideges lett és kis idő múlva megkérdez-
te: - Melyiketek élte meg a gettót? Mi?

Hallgattak.
Fajwel odalépett ahhoz, aki közel ült az ablakhoz.
- Az Engesztelés Napján ölték meg a feleségemet! A Pészah ünnepén pedig

megégették az én Awrunkámat! Ezek után lehetek én istenfélő zsidó? Lehetek én
még hivő?

Róza próbálta félrevonni Fajwelt,
- Nem kell, nem kell- ismételgette egészen halkan - nem kell. " Úgysem ér

tenek semmit.
- Fajwel úr - szólalt meg a portásnő -, tudja, hogy nem szabad izgatnia magát.

Emlékszik még, hogy mi történt csütörtökön? Emlékszik? . ,. Nem szabad fel-
idegesítenie magát. Rögtön idehívom a nővérkét. ,

- De hiszen nyugodt - próbálta a dolgot elsimítani Róza, -- En itt vagyok me1
lette panyi Helenka, kérem, ne hívjon ide senkit. Meglátja, nyugton marad. Nem
fog kiabálni.

Dawid, Juliusz és Samuellejöttek a lépcsőn és megálltak Fajwel előtt.

- Mi történt? - kérdezte Samuel.
- Nem tudok szót érteni velük - magyarázta Fajwel -- de hátha te , , .
A jövevények közül a legidősebb felállt és odament Samueihez.
-Osszegyűjtöttünknektek egy pár dollárt.
- Nem kell- mondta Fajwel változatlanul felháborodva.
- De igenis kell! - kiáltott fel Samuel. - Majd veszünk érte szörpöt és naran-

csot azoknak, akik a negyedik emeleten fekszenek.
- Ott fekszenek? - kérdezte feszült érdeklődéssela jövevény.
- Megbénulva, vakon, súlyos betegen - magyarázta Juliusz. De a gondozónők,

ápolónők és orvosok felügyelete alatt. Nem kell aggódni. Gondjukat viselik. Va
lóban.

- De a szőrp és a narancs nagyon jól jön nekik. - Ugyanis nincsenek hozzátar-
tozóik, és igazán elkel a szörp meg a narancs. .

- Miféle gyerek ez? - kérdezte Dawid a csecsemőre mutava, akit a fiatal zsidó
nő éppen meg akart szoptatni.

- Beteg, nagyon beteg gyerek - mondta az öregember gondterhelten.
- A cádik dédunokája. Azért jöttünk, hogy a gyerek meggyógyuljon.
- Hogyhogy meggyógyuljon? - kérdezte Róza és odalépett a fiatal anyához.
- Elmegyünk a cádik sírjához és imádkozni fogunk kegyelemért a gyerek

számára. A cádik biztosan meggyógyítja a dédunokáját. Efelől nincs kétségem.
- Adjon neki sok-sok egészséget és boldogságot - mondta Róza egészen hal

kan. - Három gyerekem volt. Három nagyszerű fiam. Most lehetne unokám és
dédunokám és ükunokám is.

- Nekem is lehetne dédunokám.
- Megengeditek, hogy egy kicsit fölvegyem a csöppséget - kérte őket Róza.
- Tessék - mondta az anya és átnyújtotta Rózának a csecsemőt. De óvatosan

fogjad, nehogy leejtsd.
Róza, karján a gyerekkel, végigsétált a.hallon a mellette fekvő ebédlőig, ahol a

gondozónők éppen akkor fejezték be az ebédjüket..
- Látom, szereztél magadnak egy gyereket - nevette el magát Józia és odalé

pett Rózához.
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- Nem az enyém, ez egy szent gyerek, ez a cádik dédunokája. Te persze nem
tudod, mi az a cádik. Volt ilyen a háború előtt. Ma már nincsenek cádikok. Meg
haltak, elpusztultak ...

- És láttál te valaha ilyen cádikot? - kérdezte Józia, miközben széles tenyeré
nek ujjait a gyerek feje fölött kezdte mozgatni, aki abban a szempillanatban hal
kan felsírt.

- Nyugodj meg, kicsikém - Róza a bal karjáról a jobb karjára tette át a gyere
ket. - Láttam cádikokat, már hogyne láttam volna ... Jártam a Kozíeniczki
uradalomban is, meg annál a Góra Kalwarián. Apámmal mentünk el hozzájuk. O
szállította nekik a szövetet a kaftánokhoz, ruhákhoz. .. Az apám sapkakészítő

volt, de csinált kalapokat meg svájcisapkákat is, de ez már régen volt. .. Igen,
igen, még emlékszem, amikor a hászidok Kozienicében májufeszt táncoltak, köz
ben nem egynek esett le a kápeléje a fejéről, csak úgy röpdösött a pajeszuk, a
kaftánjuk szárnya a levegőben lobogott és ők megállás nélkül énekeltek és tán
coltak. Vigadozott a zsidó nép a Szimhesz Tojrén, mikor vigadozni illett, de ez
régen volt már, nagyon régen, több mint harminc esztendeje ...

A csodatevő pici dédunokája egyre hangosabban sírt Józia minden igyekezete
és Róza suttogása ellenére: "Csitt, kicsikém, csitt". De az anyja úgy lászik, meg
hallotta a csöppség vinnyogását. Izgatottan és nyugtalanul futott oda hozzájuk.
'"- De hiszen a baba kiabál, a baba sír! - kiáltozta és megtorpant az ámuló Jó

zia előtt, aki továbbra is mozgatta ujjait a -gyerek feje fölött. - Nagyon kérem,
tartsa a tenyerét a gyermekem feje fölött - könyörgött az anyja - kérem, ne ve-
~ye le róla ... Nagyon kérem. .

- Nem értem - mondta Józia,
- Születése óta egyáltalán nem sírt, nem kiabált... Születése óta ,hallga-o

tott ... Annyira beteg és az orvosok azt hitték, nem éli túl ezt az utazást. Most
pedig sír ... Istenem, de boldog vagyok! Az én gyerekem sír! Halljátok? Sír ...

- Ilyen fiatal és mégis beszéllengyelül - vágott a szavába Józia. Én meg azt
hittem, hogy csak az idősebbek nem felejtették el ezt a nyelvet.

Mi a Tizenkettedik utcában lakunk, ott sok a lengyel és mindenki beszél len
gyelül.

Az amerikai vendégek körülfogták az asszonyt és a gyerekét, mikor értesültek
a rendkívüli eseményről. A pici már csuklott a sírástól. Végezetül Róza diadal
masan jelentette be: Vizes a pelenkája! Alaposan bepisilt!

A férfiak a helyükre mentek, az asszonyok pedig tisztába tették a cádík déd
unokáját.

A lépcsőn megjelent a cádik özvegye, mögötte Chaim, hátul pedig Nachum. A
vendégek felpattantak a fotelekből és székekből.

- Chaim előbújt a szobájából? - ámult el Fajwel. - Még ilyet!
- Húzódjon oda a fal mellé - mondta az, aki az ablak mellett ült. - Csinálunk

róla egy fényképet.
Mindenkinek volt fényképezőgépe és mindenki szinte egy sorban állt fel

Chaimmal szemben.
- Olyan az egész, mintha agyonlőnéka mi szegény Chaimunkat - jegyezte meg

Fajwel és belépett az ügyeletes szobába, ahol a portásnő ült.
Cha im még egy pillanatig ott állt megrémülve a sok vaku víllogásától és az

egész rendkívüli jelenettől, végül megfordult és a lift kitárt ajtaja felé indult.
Egy pillanatra megtorpant előtte, balra fordult és elindult felfelé a lépcsőn.

- Reb Chaim - kiáltott utána Nachum. - Reb Chaim. Hiszen abban állapod
tunk meg, hogy elbeszélget a vendégekkel, hisz abban állapodtunk meg! .

De Chaim lassan fölfelé ballagott és egy pillanat múlva már eltűnt a lépcsőfor

duló mögött.
Gimes Romána fordítása


