
Vers és teória III.  

Külvárosi éj 

Mint az omladék, úgy állnak 
a gyárak, 
de még 
készül bennük a tömörebb sötét, 
a csönd talapzata. 

S a szövőgyárak ablakán 
kötegbe száll 
a holdsugár, 
a hold lágy fénye a fonál 
a bordás szövőszékeken 
s reggelig, míg a munka áll, 
a gépek mogorván szövik 
szövőnők omló álmait. 

S odébb, mint boltos temető, 
vasgyár, cementgyár, csavargyár. 
Visszhangzó családi kripták. 
A komor föltámadás titkát 
őrzik ezek az üzemek. 
Egy macska kotor a palánkon 
s a babonás éjjeli őr 
lidércet lát, gyors fényjelet, - 
a bogárhátú dinamók 
hűvösen fénylenek. 

[…] Romlott fényt hány a korcsma szája, 
tócsát okádik ablaka; 
benn fuldokolva leng a lámpa, 
napszámos virraszt egymaga. 
Szundít a korcsmáros, szuszog, 
ő nekivicsorít a falnak, 
búja lépcsőkön fölbuzog, 
sír. Élteti a forradalmat. 

Akár a hült érc, merevek 
a csattogó vizek. […] 

A raktár megfeneklett bárka, 
az öntőműhely vasladik 
s piros kisdedet álmodik  
a vasöntő az ércformákba. 

[…] 

Nedves, tapadós szeled mása 
szennyes lepedők lobogása, 
óh éj! 
Csüngsz az egen, mint kötelen 
foszló perkál s az életen 
a bú, óh éj! 
Szegények éje! Légy szenem, 
füstölögj itt a szívemen, 
olvaszd ki bennem a vasat, 
álló üllőt, mely nem hasad, 
kalapácsot, mely cikkan pengve, 
- sikló pengét a győzelemre, 
óh éj! 

F) Minél inkább kidolgozza magát a munkás, annál 
hatalmasabb lesz az idegen, tárgyi világ, amelyet 
magával szemben létrehoz, annál szegényebb lesz 
ő maga, az ő belső világa, annál kevesebb lesz az ő 
sajátja. [….] Minél nagyobb tehát ez a termék, an-
nál kevesebb ő maga. A munkásnak a maga termé-
kében való külsővé-idegenné válása nemcsak azzal 
a jelentőséggel bír, hogy munkája tárggyá, külső 
exisztenciává válik, hanem, hogy rajta kívül, tőle 
függetlenül, idegenül exisztál és vele szemben ön-
álló hatalommá válik, hogy az élet, amelyet a tárgy-
nak kölcsönzött, ellenségesen és idegenül lép vele 
szembe. […] (A munkásnak a maga tárgyában való 
elidegenülése nemzetgazdasági törvények szerint 
úgy fejeződik ki, […] hogy minél több értéket hoz 
létre, annál értéktelenebbé, annál méltatlanabbá 
lesz, hogy minél megformáltabb a terméke, annál 
elformátlanodottabb a munkás, hogy minél civili-
záltabb a tárgya, annál barbárabb a munkás, […] 
Szépséget termel, de a munkásnak megnyomoro-
dást. Gépekkel helyettesíti a munkát, de a munká-
sok egy részét barbár munkára veti vissza, másik 
részét pedig géppé teszi. Szellemet termel, de a 
munkásnak ostobaságot, kretinizmust termel. 

 (Karl Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok) 

Minthogy a kifejlett proletárságban gyakorlatilag 
teljessé vált az elvonatkozás minden emberségtől, 
sőt az emberségnek a látszatától is; minthogy a pro-
letárság életfeltételeiben a társadalomnak legem-
bertelenebb végletén van összefogva a mai társada-
lom minden életfeltétele; minthogy benne az ember 
elvesztette saját magát, de minthogy egyszersmind 
nemcsak megnyerte ennek a veszteségnek elméleti 
tudatát, hanem kényszeritve is van közvetlenül, a 
már el nem utasitható, már nem szépithető, abszo-
lut parancsoló szükségtől – ez a gyakorlati kifeje-
zés a szükségszerüségre –, hogy fellázadjon ez el-
len az embertelenség ellen: ezért lehet és kell a pro-
letárságnak magát fölszabaditania. De nem szaba-
dithatja föl magát anélkül, hogy saját életfeltételeit 
meg ne szüntetné. Saját életfeltételeit nem szüntet-
heti meg anélkül, hogy meg ne szüntetné a mai tár-
sadalomnak minden embertelen életföltételét, me-
lyek az ő helyzetében vannak összefoglalva. (Jó-
zsef Attila: Hegel-Marx-Freud) 


