
Cruze autója feltünt a kanyarban! - Mire a többiek: A sapka?! Hogy áll
az ellenzője?! Az ellenzője?! - Ez az egy pillanat, amikor kintről motor
zúgás hallatszik, nyílik a műterem ajtaja ...

A fiú megemelte a sapkát.
Most már Streig is állt, és csak nézte, ahogy a fiú lassan, nagyon

lassan a feje felé emeli a sapkát. Egy mozdulat ... még egy ...
- Es James Cruze belég a múterembe!
Es akkor valaki kivette a fiú kezéből a szürke sapkát. Nem érzett

semmit, nem látott senkit. Csak éppen a sapka már nem volt a kezében.
A sapka a levegőben. Szemben, a fiúval, mozdulatlanul a levegőben.

Aztán valaki megigazította az ellenzőjét. Valaki egy régi, otthonos
mozdulattal oldalt húzta az ellenzőjét, és azt mondta.

- Viszlát!
A fiú nézte, ahogy a szürke sapka, kissé ímbolyogva elindul a fák

között, és dermedten bólintott.
- Viszlát! -

DÁRDAY ISTVÁN VERSEI

mikor egy lányra gondolok
színes rajzaim lágy alakjai
ellepik városom sugárútjait
s gyönyörű táncba kezdenek

mikor egy lányra gondolok
virágok borulnak csendesen
sodródó vizek fölé
s hegyen-völgyön halkul az ének

mikor egy lányra gondolok
fehér hajók indulnak hódítani
ismeretlen barna partokat
s magukkal viszneik engem is talán

* * *
abroncsvirágot tépünk és tépünk abroncsvirágot
a tónál megint a tánál

egyet nekem
majd hosszú körívbe hajlunk egyet neked
összecsavaradunk egyet nekem
és elfáradunk egyet neked
elfáradunk és elkalandozunk a kenyér elfogyott
visszatérünk és leheveredünk a szekrény üres

szobáThk e,gyetlen dísze
az ittfelejtett sárga
rézkilincs

* * *a bárányok nem azért vannak
hogy felszívják magukba
a hegyipatakok kék vizét

a bárányok azért sincsenek
hogy én,ekW farkába gyűljenek

a bárányok egyszerűencsak vannak .•
és bolyhosan gurulnak előre

almazöld mezők között
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IZRAEL PORA 1 r t a S. r. A g n o n

A g n o n 1888-ban született a galiciai Bucacban. A modern héber iro
dalom e'gyik legkitűnőbb, ma már ,klassZlikus képviselője. 1966-ban meg
kapta a Nobel-dijat. Munkássága nálunk jóformán ismeretlen;- három
elbeszélése jelent meg magyarul, 1941~ben. Agnon mindent a gettó szem
szögéből néz; de nem annak a gettónak u s;;,emszögéből, amelybe mások
kényszeritették a zsidóságot, hanem amelybe saját 'maga zárkózott be.
Belülről ábrázol. Műveiben nem a furcsaságoka.t emeli - ki, nem visz
be külső szempontokat, hanem úgy ír; mint aki ma,ga is ezek közé az
elesett keleteurópai zsidók közé tartozik. Mélyen vallásos iró; B u b e r
hez hasonlóan a hassZlidista vallási mozga,lom követője. Nyelve a bib
liához fűzi, szövegének ,ritmusa, elbeszéléseinek légköre a legendáké,
az álomé, mindez azonban esetről-esetre meglepően reális értelmet ,kap.
Ez a naiv, de mégis va,wsá,gközeli, az emberek iránti megértéstől átha
tott áb11ázolásalegnagyobb élmény Agnon műveiben. Történeteit a
legjobban ~alán C h a g a II :képei illusztrálhatnák. Egy-egy gondolat
sornaik mélységes rezonanciája van, bennük nemcsak e,gyaligismert
világ bontakozik kia 'maga félő-rajongó a lakjaiva l, hanem Isten öröm
teli szeretetének hirdetésén keresztül la könyörület és a szeretet gondo
lata is, amelyben az olvasó évezredekre visszamenő, közös gyökerekre
ismer. (u. r.)

L
Amikor egyszer Lengyelországba utaztam, hogy fölkeressem roko

naimat, és leboruljak őseim sírján, találkoztam ott a temetőörrel, aki
Ción első barátai- közé tartozott abban a városban. Ifjú korában azt ter
vezte, hogy Izrael országába utazik, amikor azonban látta, hogy fárado
zásai hosszú időt vesznek még igénybe, inkább földet vásárolt a város
közelében, és elvesztette rajta minden pénzét. Aztán földet bérelt, és még
a bérösszeget is elvesztette, mint ahogy ezt már a bölcsek is megmond
ták: "Nincsen áldás az olyan javakon, melyek Izrael országán kívül-fek
szenek!" Kertet bérelt, és a termést a madarak szüretelték le. Végül üz
letet nyitott és kaszákkal, sarlókkal, vetőmaggal és takarmánnyal keres
kedett. Kitört a háború, a szerszámokból kardokat készítettek, vetőmag

ját pedig a hadsereg lovaival etették meg. Midőn újra visszatértek a
békeidők a földre, s a kardokat visszadugták a hüvelyekbe, Lengyelor
szág kormánya mindkét fiát behívta katonának. Nem sokkal később
pedig a felesége is meghalt. Ettől kezdve remegett a keze, s nem tudta
többé megkeresni a kenyerét. A város polgárai megkönyörültek rajta, s
kinevezték a sírok őrzőjének.

Mivel szerette azt az országot, amelyből érkeztem, nagyon barátsá
gosan viselkedett velem. Elkalauzolt az igazak sírjaihoz, akiknek elpor
ladt testét ez a város őrizhetté, és átvezetett az új temetőn is, ahol két
szer annyi sír volt, mint ahány lakosa a városnak, eltekintve a háború

, halottaitól, akiket névtelenül, csoportosan temettek el.
Derült idő volt, s barátságosan sütött a nap. A környék fái árnyékot

vetettek, és a füvek és bokrok közül illat szállt föl. Olykor szellő támadt
körülöttük, a bokrok indái a sírkövekhez dörzsölődtek, és nedvektől el
színeződtek a halvány írásjelek. Betűzgettem a sírkövek föliratait, me
lyeket ismeretlen költők fogalmaztak meg az elhúnytak tiszteletére, s az
utódok tiszteletére, és az egyiken fölismertem az írás szövegét : "Igen,

1 "Ción barátai": a oíondzmust megeíözö rnozgalom a múlt század végén. !Ezt követte
aztán a cionista mozgajom, melyet a budapesti szü'letésű Herzl Tivadar aLapitott 189'7-belll,
s amely a zsidó nép államalaJp1táSlát tűzte ki célul.
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ez olyan mag, melyet Ö áldott meg." Jó Izraelnek, hogy teremtője jó
névvel áldotta meg őt, még ott is, ahol a mag tisztátlan földbe hullott.

Szeretem Izraelt, s ezért sajnálom mindazokat, akik az országon
kívül haltak meg, s nem Izrael földjében temették el őket. Mert ők kétszer
halnak meg, egyszer itt a földön, s egyszer majd a jövőben, ha a Szent,
áldott legyen Ö, fölnyitja sírjaikat, és fölviszi őket magával, és elvezeti
őket Izrael földjére. Sőt, mi több: eleinte még nem élnek majd a Messiás
napjaiban, és nem örülhetnek a Messiás éveinek.f Még rosszabb azonban
azoknak, akiket névtelenül ragadott el a háború: szüleik elárvultak, és
asszonyaik magukra maradtak, öröm, áldás és támasz nélkül.

A sírok közül özvegyen maradt asszonyok, elárvult gyermekek és
gyermekeiktől megfosztott anyák, aggastyánok és öregasszonyok, kinyúj
tott kezű koldusok sírása szállt föl. A könyörület havának" kellős köze
pén voltunk, az élők segítséget és életet kértek a megholtaktól, a szegé
nyek pedig alamizsnát az élőktől, hogy éhen ne haljanak.

Miután elváltam a halottaktól, beszélgetni kezdtem a temetőőrrel.
Sok mindenféle után végül a régi időkre terelődött a beszéd, mikor én
még a Humast- és Rasít" tanuló kisgyerek voltam, ő azonban már tapasz
talt fiatalember, aki újságet olvasott és világi könyveket. Én azzal fog
lalkoztam, hogy a Szent Sátort és berendezését formáltam meg viaszból,
ő meg azzal foglalkozott, hogy Sékelt és részvényeket" árusított. Emlé
keztettem arra az örömre, mikor egy hordó bor érkezett a városba Rison
le-Cíónból,? és a város valamennyi cionista vezetőjével együtt ő is ki
vonult az állomásra, hogy méltó fogadtatásban részesítse a hordót; majd
kocsin beszállították a városba, és előtte járva így kiáltoztak: - Rison le
Ción, az első Ción számára, itt van, itt vannak!, - valamint sok más
verset a próféták könyveiből. Majd emlékeztettem őt még arra a napra
is, amikor először érkezett palesztinai narancs a városba, és mindenki
elment, hogy vásároljon belőle; a gazdagok egy egész narancsot házan
ként, a szegények pedig több háznak egyet. És a város nagyjai ott álltak,
és minden áldás után kimondták az Ament. Most, ezt mondtam neki,
úgy esszük Palesztinában a narancsot, akár a burgonyát. Még a szegé
nyek is naponta több darabot esznek belőle, elhagyják az áldást, kiszür
csölik a levét, és eldobják a gyümölcsöt. És ami a bort illeti, hát Izraelben
már elfelejtették azokat az áldásokat, melyeket a borra mondani szo
kás, ami az Istent és az embert megörvendezteti. És mi az, amit kíván
nak? Sört, az idegenek italát, amely eltompítja a lelket, és elnehezíti a

2 Régi zsidó hagyomány szerína a Szentföldön meghaltak a Messdás eljövetelekor azon
nal föltámadnak, míg az idegenben meghailitak csontjai előlbb a föld alatt Jeruzsálembe
gurulnaüc.
1 ElUlJ hónapja, megelőzd az Üjévet és a Megbocsájtás napját; nyárvégére esdk. Ekkor
látogatják a sírokat,

, Mózes öt könyve.

5 RabIbi Salarnon ben Jick!halkd (104o-~105) nervének rövídítése. O volt a Biblia első rno
dern zsídö kommentártora. Művei körüf hatalmas irodalom ketetkezett ; a héber irodalom
tarrulrnányozása nélküle ma már eakJépzelhetetten. l1:letéhez számtalan monda fű2JŐdik.

6 A Sékel cionista tagsági igaízollVlány, a résevényeket pedig az első világháború eH>«
árusították a palesztinai letelepedés támogatására.

7 Rison Ie-Cion = az első Ción számára. A legelső modern zsidó település PalesztInában,
a múlt század végén alapították az első bevándorlók. Palesztinában előzőleg évszázadokig
milnctig csak néhány száz idős zsidö 1ailrott, főképp JerU2lSálemben, a-kik azért tértek
víssza, hogy a Szentfö1dön haJjalOOlk meg.
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végtagokat, és összeláncolja az ember agyát a gyomrával, és egész teste
nem egyéb tőle, mint a gyomor tartálya. És még egy italt fogyasztanak,
- gazosz'' a neve, - amelyet egyáltalán nem lehet italnak nevezni. Mí
kor megisszák, a testnek semmiféle öröme sincs belőle, nem mondható rá
semmiféle megkülönböztető áldás, csak az izzadást fokozza, és vízzé vál
toztatja Izrael vérét.

Aztán még sok mindenről meséltem, az olyan ember módján, aki
neki kedves dolgokról mesél a barátjának. Ö csak ült, csillogó szemmel
és nyitott szájjal hallgatott, akár egy néma, aki hall, de beszélni nem
tud, száját nyitva tartja, hogy lássad: szomjasan lesi minden szavad, és
attól fél, hogy közben abbahagyhatod.

Valójában eszembe se jutott, hogy abbahagyjam, mert hiszen mi
is lehetne kedvesebb nekünk, mint hogy Izrael országáról beszélgessünk?
De ekkor föltört kebléből egy sóhaj, és megakadtam: - Miért sóhajtasz?
- kérdeztem. - A gazdagság miatt, amit nem láttál? Nem mindenkinek
.adatik meg, hogy gazdag legyen. Vagy a fiaid miatt, akiket behívtak ka
tonának? De hiszen hamarosan visszatérnek. - Ekkor így szólt hozzám:
- Mindazokat gyászolom, akiknek nem adatott meg, hogy Izrael orszá
gába mehessenek. - Oket valóban gyászolhatod, - válaszoltam és mind
ketten sóhajtoztunk.

Mikor aztán az induláshoz készülődtem, azt mondta nekem, hogy
már elérte apja életkorát, és rá is vonatkozik már a szabály, hogy föl
Kell készülnie a halálra. Majd arra kért, hogy tegyek vele jót, és küldjek
számára Izrael országának porából. Megígértem, hogy megteszem, de
csak sürgetett. hogy írjam föl a noteszomba. Elővettem hát a noteszomat,
és beírtam a nevét, a város nevét, és a kérést.

II.

Amikor visszatértem Jeruzsálembe, egy sor teendő várt rám, és el
felejtettem a temetőőr kérését. Valójában talán nem is felejtettem el, csak
elhesegettem magamtól, mint aki saját gondja-baja miatt nem hajlandó
tudomást venni felebarátjának kéréséről.

Egy idő múlva levél érkezett, és emlékeztetett rá. De mivel nem ér
tem rá, és nem tudtam fölmenni az Olajfák hegyére, hogy port szerezzek
onnan, azt írtam, hogy még nem jött el az ideje.

Egy idő múlva másodszor is írt. Azt mondja az Irás, hogy az ember
nem tudja, mikor jön el az órája, stb., ma itt van, holnap a sírban, mert
napjaink suhanó árnyékhoz hasonlitanak, és .félő, hogy a halál talán na
gyonis hirtelen érkezik, amitől Isten óvjon. Ezért kérve kér engem, fia
talkori barátját, akinek megadatott, hogy az élet országában. Jeruzsálem
ben, a szentély városában fejezze be életét, szedjek össze egy marékra
való port Izrael országának porából, hogy majd a szemére hintsenek be
lőle, amint az mondva van: És borítsd be szántóföldjét, mert Izrael orszá
gának pora engesztelve takar be mindent. Igy hát minden bizaimát be
lém veti, abban a reményben, hogy lehetővé teszem számára ezt a kegyet,
és nem engedem, hogy bármi is megakadályozzon benne.

Olyan volt ez, mintha valami jóslat csúszott volna ki a tolla alól.
Ahányszor csak eszembe jutott ez a dolog, mindig fölmerült valamilyen
akadály. Tegnap az, ma ez. És mindegyik mögött ott rejtőzött a tény,

.s szénsavas üdítőital.
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hogy az Olajfák hegyére vezető út veszélyekkel teli volt; előfordult,

hogyafölmenő aggastyánokat, akik a legjámborabbak sírjainál akartak
imádkozni, kövekkel dobálták meg az arabok, s ezért én is féltem. Ezút~

tal azt írtam, van még idő.

Mikor később egyszer a noteszomat ellenőriztem, láttam, hogy már
az összes oldalt áthúztam, egy kivételével, amelyre ezt irtam föl: Ennek
és ennek a fiának, ebben és ebben a városban por kell Izrael országából.
Akkor azt mondtam magamban, addig nem adhatom ki a noteszt a ke
zemből, amíg ígéretemet be nem váltottam.

Erre gondoltam még akkor is, amikor egyszer megpillantottam egy
temetkezési menetet, s én is elindultam, hogyelkísérjem egy darabon.
De alig hogy csatlakoztam a kísérethez, a többiek megfordultak, és a dol
gukra mentek, úgyhogy csak a koporsóvivők maradtak vissza a halottal.
Szegényember volt, senki sem ismerte, ezért nem akadt hát kisérete.
A szívem azt súgta, hogy .legalább én ne különüljek el, így ottmaradtam
a koporsóvivőkkel, míg föl nem értek az Olajfák hegyére, és el nem te~

mették a halottat.
A temetés után lementem a hegyoldalba, beletúrtam a földbe, és meg

töltöttem zsebeimet Izrael országának legjobb porával, majd mindkét
kezemet zsebemhez szorítva visszatértem a városba.

A városba érve bementem egy boltba, megvásároltam a legjobb
szövetet, amely föltehetően jól elviseli majd a hosszú út megpróbáltatá
sait. Egy kis zacskót varrtam belőle, megtöltöttem porral, ráirtam annak
a szegény embernek a nevét, aztán a keresztnevét, a város és az ország
nevét, majd elmentem a postára. A postaépület tele volt zsidókkal és
Jeruzsálem más népeihez tartozókkal, akik mindannyian csomagot tar
tottak a kezükben, miközben a hivatalnok az ablak mögött ült, és vala
mivel foglalkozott. Helyet kerestem magamnak és vártam, míg az, aki
ennek a háznak trónusán ül, megengedi, hogy színe elé kerüljek.

Es mivel a postahivatalnokok roppant megfontoltan dolgoznak, elég
időm volt hogy sok mindenről elgondolkozzam.

Másfél óra múlva, vagy még később jutottam végre a hivatalnok
elé. Átnyújtottam a csomagocskát, és melléje tettem a pénzt. Atvette a
csomagot, majd visszaadta; azt mondta, hogy nem előírásos a csomago
lása. Megkérdeztem, mit jelent az, hogy nem előírásos a csomagolása.
Azt kívánja az úr, hogy a zacskó rendben legyen, hát az rendben van,
hogy az átkötés rendben legyen, hát az is rendben van, hogy a batűk
olvashatóak legyenek, hát azok is olvashatók! Erre előadást tartott ne
kem a csomagolásí előírásokról, a csomagolás módozatairól, és arról, ho
gyan kell belföldre és külföldre csomagot küldeni. Szabályt szabály után
sorolt föl, melyeket bánatomban mind elfelejtettem. Fogtam a port, és
lehangoltan távoztam.

Mikor hazaértem, minden oldalról megvizsgáltam a csomagot. Vissza
akartam emlékezni a szabályokra, de nem tudtam. Csak az maradt meg
az emlékezetemben, hogy a csomag nincs előírásosan csomagolva. Ekkor
jutott eszembe, hátha azt hitte a hivatalnok, hogy fűszert, aranyat, vagy
selymet, vagy drágakövet rejtettem a zsákocskába, ahogy ezt Ábrahám
ősapánk tette a vámosokkal, mikor ősanyánkat, Sárát egy ládába rejtette,
hogy az egyiptomiak meg ne lássák.

Másnap ismét elmentem a postára. Azt mondtam magamban: ha
megmondom a hivatalnoknak, hogy ez csupán egy marék por, rögtön
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átveszi majd a csomagot, és elküldi annak az öregnek, és az öreg majd
nagyon örül neki. Elképzeltem az öreg örömét, és ettől magam is örülni
kezdtem, mert hiszen így sikerült beváltanom az ígéretemet. Milyen
könnyű is az embernek a szavát állnia, - gondoltam azon a napon. Nincs
más dolgunk, mint hogy az igazat mondjuk, s így megszabadulunk ter
hes gondjainktól.

Beléptem a postaépületbe, és vártam, ameddig vártam, - talán egy
órát, talán két órát is, vagy még többet, - amíg az ablakhoz nem értem.
Miután a hivatalnok kissé kinyitotta a pénztárablakot, átadtam a csoma
gocskát, és elmondtam, hogy nem tartalmaz semmi mást, csak egy marék
port, és nem érdemes emiatt mindent olyan pontosan venni.

A hivatalnok átvette a csomagot, megvizsgálta, majd kijelentette,
hogy még mindig nem az előírásoknak megfelelően készült el. És megint
oktatni kezdett, fölsorolva a csomagküldés ezernyi újabb szabályát. Lát
tam, hogy nem tudom megjegyezni közléseit, és lehangoltan távoztam.

Elpanaszoltam ezerencsétlen ügyemet a barátaimnak, és az ő segít
ségükben reménykedtem. Néhányan közülük megvizsgálták a csomagoes
kát, és azt mondták, tulajdonképpen mit akarok, a csomag szép és rend
ben van, mások pedig meg sem nézték, csak tanácsokat osztogattak,
hogyan kell csomagot készíteni, ismét mások sóhajtoztak, és azt mond
ták, manapság valóban túl szigorúan kezelik a dolgokat, megint mások
pedig úgy vélték. hogy az ilyesmi szerencse dolga; még Slomo és Bezalel
sem tudott rájönni arra, hogy mire is akart kilyukadni az a hivatalnok.
Igy aztán kaptam egy csomó feleletet, amelyekkel semmit sem kezdhet
tem. Akárhogy is van, nem volt egy barátom sem, aki segített volna
ebben az ügyben.

A harag rút tulajdonság, és tartózkodnunk kéne tőle. Mégis, sehogy
sem sikerült erőt venni a haragomon. Ahányszor csak rápillantottam
erre a zacskóra, haragra gerjedtem, és azt mondtam: Ez a hivatalnok,
akiben egy szikrányi szeretet sincs eziránt az ország iránt, máról hol
napra méltó lesz arra, hogy eltemessék ebben a földben, egy tisztességes
zsidónak azonban, aki minden gondolatával Izrael országán csüng, még
csak Egy marék porra sincs joga ebből az országból. Azonban nemcsak
a hivatalnokra haragudtam, hanem magamra is, mert azok közé tartoz
iam, akiknek az egész világ olyan, akár a buckátlan síkság, és akik a
képzelt békességnek örülnek, amiben az egész világ téved. Milyen káros
is ez a tévedés! A kétkedők, a gyanakvók, a vonakodók, csak nekik van
igazuk, mert a világot olyannak látják, amilyen; nem úgy mint azok,
akik örülnek a maguk osztályrészének, és az egész világnak, és ebbéli
örömükben megfeledkeznek a valóságról. Azokban a napokban egyre
csak a szemem elé került az a porral teli zacskó. Most itt hever, és sem
mire sem jó, mondtam magamban, miközben távol az országtól annyira
várja az a zsidó. Már el is felejtettem, hogy csupán egy marék porról
van szó, amellyel befedik majd egy halott szemét, és úgy éreztem, hogy
a világ egyetlen országában sincs semmi olyan, aminek hasonló értéke
volna. És mennél többet foglalkoztam gondolatban ezzel a porral, annál
kedvesebb lett számomra. Ha egy szép fát, vagy egy szép virágot pillan
tottam meg, beültettem őket képzeletemben ebbe a földi porba.

Hogyan jusson azonban ez a marék por ahhoz, aki annyira vágya
kozik rá? Talán el kellene mennem egy másik városba, vagy egy szom
szedos országba, hogy olyan hivatalnokra akadjak, aki nem ennyire ap
rólékos.
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Természetemnél fogva békeszerető ember vagyok, nem tündöklöm
a nagyok előtt, és egyszerűen viselkedem a kicsik között, szeretem elől

[áróímat, és imádkozom az uralmon levők boldogságáért. Megnyugtatásul
már gyerekkoromban is mindig elolvastam a császár és az összes főher

ceg és főhercegnő boldogságáért szóló imát az imakönyvben, bár nevüket
nehezebben tudtam kibetűzni, mint az angyalok nevét, akik a sótárból?
szállnak ki. De attól a naptól kezdve, hogy ez az eset a hivatalnokkal
megtörtént, minden megzavarodott a szívemben. Isten mentsen attól
hogy a lázadók közé keveredjem, vagy pedig azokra hallgassak, akik az
előljárókról rosszat beszélnek, a szívem azonban békétlen maradt. Mí
közben Jeruzsálem utcáit jártam, képzeletemben magam előtt láttam
azt a temetőt, távol az országtól, a régi sírokat és az újakat, kétszerannyit,
mint amennyi lakosa a városnak van, és a várost is tele sírokkal, azon
kívül a temetőőrt, aki még él. Már elérte apja életkorát, és már neki is
föl kell készülnie a halálra. És aggódva várja, mikor érkezik meg Izrael
országából a marék por. Ha a hivatalnok nem volna, aki ennek útjában áll,
örülhetne szegény a porának, és szeretetben fogadhatná el a szenvedé
seket.

III.

Az emberi gondolatoknak nincs semmiféle biztos támaszuk. Elgondolsz:
valamit, s az, aki fölötted van, máris másként döntött.

Valamelyik nap az újságokban egy postahivatalnok történetére akad
tam, aki elsikkasztotta a hivatali pénzt, és külföldre szökött. Mikor el
olvastam, nem szenteltem különösebb figyelmet ennek a hírnek. Talán
bizony kevés hasonló súlyos esetről írnak az ujságok? Zsákba kellene
öltöznünk, és hamut hinteni a fejünkre ha rninden ilyen esetnek figyelmet
szentelnénk. Már el is felejtettem az egész ügyet, amikor kezembe került
egy másik újság, amelyben ismét azt olvastam, hogy tegnapelőtt volt
egy jeruzsálemi postatisztviselő bírósági tárgyalása, aki csomagokat ra
bolt ki, és ezzel a postatörvények 83. paragrafusa ellen vétett. Mivel a
vádlott külföldre szökött, a vizsgálatot távollétében vezették le. Három
szavahihető tanú azonban vallomást tett, stb. Abban az órában haraggal
telt meg a szívem. Messze innen él egy asszony, és minden reménye a
fiában van. Isten látta szenvedését, és sugalmazására fia két-három fon
tot küldött neki. A hivatalnok azonban megtévedt. s a pénzt megtartotta;
az asszony pedig éhenhal. Vagy pedig: kiszolgáltatott szegények alamizs
nát várnak a diaszpórában élő testvéreiktől. Isten látta szenvedésüket, és
sugalmazására a jótevők elküldték adományaikat. Erre jön ez a hivatal
nok, s megtartja pénzüket; ők pedig éhenhalnak. Nem elég, hogy ez a
hivatalnok hűtlen lett a hivatásához, és miatta Izraelben élő emberek
halnak éhen, hanem még útját is állja a Legszentebb irgalmának, áldott
legyen Ö, és miatta olyan rágalmak terjednek .cl az izraeliekről, hogy
nem könyörülnek meg testvéreiken. A harag rút tulajdonság, és minden
törvénytudó bölcs arra intett, hogy óvakodjunk tőle; de be kell valla
nom, hogy erre a hivatalnokra még jobban haragudtam, mint arra a má
sikra, aki nem továbbította csomagomat. Sőt, mentegetni kezdtem őt; azt
mondogattam, talán ezért jár el olyan szigarúan a csomagokkal, mert

9 Kosszarvból készült kürt, melyet az Újesztendő napján százszor megfújnak. A hangok
angyalokként szálílriak föl belőle rstenhez, és megbocsájtásért esedeznek előtte az em
berekért.
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törődik azzal, hogy Izrael pénze ne menjen veszendőbe, noha ő maga
nem is tartozik az izraeliták közé. Ilyen gondolatokba merülve sétáltam
el újra a postához, anélkül, hogy tudtam volna, miért; talán csak azért,
hogy egy pillantást vessek rá, mint aki azt gandolja: ugyan, mit számít
az neked még négy könyöknyi út10 Izrael földjén.

IV.

Amikor beléptem, senkit sem találtam az épületben. Sem zsidó, sem
másféle ünnepnap nem volt, mégis alig várakoztak néhányan. Hol van
az a tömeg, mely itt szokott tolongani egymás hegyén-hátán? Talán nem
merik az emberek a postára bízni pénzüket, míóta ezekről az esetekről

hallottak?
Tévedtem. A változás oka az volt, hogy az elmenekült hivatalnok

helyébe még aznap mást helyeztek: egy fürge, tréfáskedvű nőt, aki min
den ügyet hamar elintézett, úgyhogy nem volt többé szükség a sorban
állásra és a tolakodásra.

Látszólag lemondtam már arról, hogya port elküldjem. A szívem
mélyén azonban semmiképpen sem mondtam le róla. Lehet, hogy titkon
valami csodában reménykedtem, vagyegyügyűen barátaim segítségében
bíztam. Bárhogyan volt is, sohasem hagytam el a házat a csomagocska
nélkül. Mivel megint a postán voltam, és a csomag is nálam volt, eszembe
jutott, hogy ismét megpróbálkozom vele. Ki tudja, talán szerenesés pilla
nat ez, és elfogadják a csomagomat. A pénztárablaknál, a hivatalnok he
lyén egy fiatal lány ült és barátságos arccal fogadott. Fiatal volt és kel
lemes, Izrael derék lánya, ezért volt jószívű. Barátságos arca és kedves
hangja fölbátorított; mivel azonban már kétszer is itt álltam, és mindig
újra elküldtek, tanácstalanul viselkedtem, mint az olyan ember, aki ra
vaszul a hatóság jóindulatát szeretné megnyerni. Ekkor megkérdezte:
mit kíván uram? Meghajtottam a fejem, üdvözöltem, átnyújtottam a cso
magocsk át, és dadogva előadtam kérésemet: ezt a csomagot szeretném
elküldeni; nincs benne egyéb mint egy marék por Izrael országából. Le
gyen olyan jó, kedves kisasszony, talán átvehetné tőlem ezt a csomagot,
nagyon jót tenne ezzel.

A lány csodálkozva pillantott rám, kinyújtotta kezét, átvette a cso
magot, minden oldalról megvizsgálta. és így szólt: hiszen nincs ezzel
semmi baj; éppen ma indul egy hajó külföldre, és nyolc napon belül meg
érkezik a csomag rendeltetési helyére. Meghajlással köszöntem meg fá-
radságát és boldogan távoztam. .

Miután végre elküldtem a kis zacskó port, nagy kő esett le szívemről.

És mivel szívem így megkönnyebbült, visszaemlékeztem a lányra, barát
ságos arcára, fürgeségére és kedvességére. Csakhamar dicsérni kezdtem
a hatóságot, mely mindenki örömére barátságos lényeket alkalmaz. Erre
illik, amit mondanak: jó a király, jók a tanácsadói és jók a hercegei. És
ha még a hivatalnokok is jók volnának, mi hiányoznék akkor még a vi
lágon? Ily módon talán visszatérne a világ a jósághoz és a teremtmények
boldogak lennének. Néhány nap múlva azonban már megfeledkeztem
ezekről a jó gondolatokról, és szintúgy az elküldött csomagocskáról. Izrael
gondja-baja elfelejttette velem a világ gondját, baját.

10 A Talmud 63 kötete egymás mellé helyezve négy könyöknyi hosszúságú. Ez a nagyon
rövdd távolság jelképes kifeje,zése a zsidó köznyelvben.
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