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Egészen különös hangulat! A négyszögű vaskos oszlopfal kö
rül, a tükrök és a vörösre lakkozott faborítású falak között
vágni lehetne a füstöt, - a cigarettafüst e londoni ködében
ha felhajítanék a levegőbe egy gyufásskatulyát, talán még
ott is maradna. A zenehangok színte küzdenek, hogy átüssék
a füstöt és a zajt és az emberi ködnek és éjszakának ebben
az aranyvizű tengerében asztaltól asztalig megy a cigarettát
áruló sápadt és csinos pincér-proletárlány és nyakán az ott
hímbálödző aranykereszt. Nem tudok ellenállni a vagynak,
hogy meg ne írjam. Címe azonban még máig sincs a vers
nek:

Végigvisz itt az asztalok között egy sápadt proletárlány,
egy éjszakai kávéház ködében,
kitárt karokkal függsz parányi kis aranykereszten, árván,
míg bennünket a gondok és bűnök tartanak itt az éjszakában

ébren.

Itt járslz köztünk, s mily észrevétlen vagy, El mílyen kicsiny
vagy,

és észre sem veszünk mí, a gyengék és a rosszak.
Minden színt felcserélünk, mint ki színvak,
s prédául vagyunk dobva a Gonosznak.

Hányan vannak prédául dobva így a milliók,
lelküknek éjszakáját és a bűnt oly egymagukban járván
s tudni lehet-e és el lehet-e hinni, óh,
hogy nemcsak egyaranykereszten, hanem valóságodban iSI

közöttünk [árdalsz, óh Égi Bárány?

Istennek Báránya, ki elveszed e világnak minden bűneit,

gyere ide közénk és válts meg az éjszakától,
a Sátánnak magányos szívünkben és e jéghideg űrbe írt
hatalma fölé Véred zuhogjon, mint a zápor.

Hisz megkínoztunk akkor T'égedet,
a Szégyen Oszlopához kötözve ütöttünk, mint a barmot
s másodszor vérrel verejtékezett
a Töviskorona vércsíkjaitól arcod.

És kíkíáltottunk Téged királynak.
- Ime király l - ujjongtunk körülötted,
melletted tesszállal és tírréni zsoldosok álltak,
míg a poroszlók ütöttek, csak ütöttek.
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Öh, emlékezzél meg, hogy vertünk Tégedet akkor,
emlékezzél meg róla most itt ez éjszakában,
emlékezzél meg korbácsot tefeléd oly sokszor emelt fiaidról,
emlékezzél meg véred örökös hullásában.

Emlékezzél meg rólunk, kik itt vagyunk a dzseszzenében,
hogy csengő fém és parázna hangok ütögetik szívünket,
Jeruzsálem utcáin vidd végig Keresztedet újra szépen,
roskadozásod értünk talán már meg sem szünhet,

De .nincs köztünk Kíréneí Simon,
egyetlen váll sincs, mely melléd szegődne,

magány és kéj szól a züllött dzsessz-sípon,
magány és vágy, kőhögve és röhögve.

Igy csúfolunk és röbögilnk mint egykor Jeruzsálem,
"Ha te valóban Isten fia vagy, mért nem teszel csodát most?"
Keresztre szögezünk e bamba zajban, hogy rajtunk végig láss

fenn
s hallgasd az örök Jeruzsálemi Népet, amikor Téged meg-

tagadva átkoz. .

Nézd itt a nők szívét, mind megromoltak, a férfiakat, akik
szétomoltak

mit tesz velük akaratod majd, mít tesz velük a holnap
és hol vagy, boI v:agy, boI vagy
hol sugárzol, hogy szíveinkbe olvadj?

Mert megnyitottuk öt Szent Sebedet, kilyuggattuk kezedet és
lábadat,

azért vigyázz most kezünkre és tetteinkre, lábunkra és lépé-
seinkre,

s adj más szívet, mert megnyitottuk oldalad,
amivel tartozunk, mint irgalmas kereskedő, úgy írd le,
s tégy elevenné mínket b?ltakat.

Szívem erószakkal van most tele irántad,
nagyon mély mélységből kiáltok fel Hozzád,
irgalmasságod mást mit iskívánbat
mint, hogy ebben az éjben köntösödet is újra elosszák.

Megszegtük im Varratlan Köntösöd,
minden kegyelmed szertetéptük, s most mit tegyünk tovább?
Mindünket annyi gond rugdosott meg és lökdösött,
bogy nem telik tőlünk több: isszuk tovább az éji gazda rossz

borát.

Asztalról asztalra járva köztünk. csak tárd ki, tárd ki karodat,
ne bánd, hogy öleléseid az üres levegőbe vesznek,
Irgalmazz meg, bisz tefeléd ez a szív és toll tapogat,
s egy gyönge, gyönge, gyönge váll tudja, bogy fájdalma: ke

reszted.
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Ez volt az a mísztikus titok, ami akkoriban legtöbbet
foglalkoztatott: hogy minden szenvedés valami módon része
Krisztus szenvedésének, - a proletárságé is, sőt ez valami
különös módon, hiszen ő annyiszor megemlékezett róluk,
mint "a szegényekről"; kevés emberi vonatkozás van, ami
ről annak idején többet beszélt volna, mint "a slzegényekrőL".

A magányban és betű iránt való éhségben sokszor nem akadt
. más olvasmányom, mínt az a zsebkiadású kis görög Újszö
vetség, amit könyveim közül megmentettem ; most, hogy né-
zegetem, azt a részt találom legkopottabbnak, amely megkí
sértésről szél. "Tedd, hogy a kövek kenyérré váljanak!" 
ez egész pontosan azt a kísértést jelenti, hogy lépjen fel, mint
szoeiálís megváltó, teremtsen az emberiségnek afféle szocía
lista mennyországot, ahol az emberi életszükségletek megol
dása valamiféle automatikus kíelégítést talál, s ebben a vo
natkozásban megszűnik a fájdalom és a szenvedés. Minden
ki, akit szocíálís problémák megoldása, vagy azoknak leg
alábbis vágya foglalkoztatott, el tudják képzelni annak rette
netes erejét, hogy valaki felé akkor az emberiség minden
szoeiális baja és fájdalma sikolt orvostásért . .. Ö azonban
nem ezt választotta... s a titoknak nincs más megoldása.

Olyan volt ez sokszor, mint valami félálom. Asztalom
körül az éjszaka csapzott és tarka pillangól keringtek, kíván
csían nézegettek: írok, tehát ez is foglalkozás, még pedig úgy
látszik és meglátszik, hogy elég gyengén hoz a házhoz. A rá
következő éjszakákon később összeismerkedtem a törzsven
dégekkel. az. alvilági ügyvéddel, aztán a Karcsi báesíval, majd
Csillag úrral. Csillag úr ügynök volt, anyagi viszonyok sze
rínt toronymagasan állt valamennyiünk felett, Valamikor
rabbinusnak készült, annak idején még a doktori disszertá
cióját is elkészítette, s amint elmondta, a zsidó szentírásnak
- udvariasan hozzátette: "ahogy önök nevezik, Ószövetség
nek" - az evangéliumokban és Szent Pál leveleiben való
szereplése foglalkoztatta, mondjuk így, a zsidó és keresztény
teológia kapcsolatai. Sokszor szerétett volna erről beszél
getní és vitatkozni, de tudása már töredékes volt, nézetei
ekzaltáltak, én magam pedig fáradt és fásult ahhoz, hogy vi
tatközzam vele.

«Folyt. köv.)
Ijjas Antal
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