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87. Uo. 678. o.
88. Uo. 672. o.
89. „...[K]i az álom alanya ? A  XIX. században bi
zonyosan csak az egyén; ...az objektív értéktöbblet 
pontosan az egyedi szubjektumokban és velük szem
ben realizálódik. A  kollektív tudattalant csak arra 
találták föl, hogy eltereljék a figyelmet az igazi ob
jektivitásról és korrelátumáról, vagyis az elidegenült 
szubjektivitásról. A  mi dolgunk az, hogy ezt a »tu

datot« dialektikusan polarizáljuk és feloldjuk a tár
sadalom és egyén között, nem pedig az, hogy az áru
jelleg képi korrelátumává galvánozzuk.” (Uo. 
674-675. o.)
90. Meg kell azonban jegyezni, hogy a Pasz- 
SZÁZS-MŰ-höz készítettjegyzeteiben Benjamin 
kivonatolja A TŐKE egy helyét, ahol Marx bí
rálja az áru ilyen felfogását. Lásd G. S. V/2. 
805. o.

Jánosy István

DSIDA JENŐ EMLÉKÉRE

Kószálok Tinti kutyámmal, 
elkapjuk a kósza cicát.
S megbékélvén a világgal 
támogatom Violát, 
kinek feltört a bokája, 
s bűbánat emészti igen, 
hogy legyőzte a vágya igája: 
ott sír a kereszt töviben.

Nézem reszketve kajánul 
és bánatosan, hogy a lány 
vergődik. Szinte aláhull 
az emlékek fonalán.

Ily élmény sok nem adódik. 
Alant vöröslik a Nap; 
s tűnik... Aztán lecsukódik 
a láda...

LATINÓRA

Csodásan indult ez a szerelem. 
Darvak szálltak Karthágó felett.
A királynő égbe révedett.
Végtelen égbe foncsorult a kékség.
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A fehér mellű férfi feledte küldetését. 
Ájultan feküdt ölében a no: 
félénk őziketeste lőtt ünő, 
túl hosszú comb, homokóra derék. 
Térdre parancsol a büszke száj. 
Nofretéte-nagyív szeme már szinte fáj.

Almos pillákon megáll az idő.
Az álom szépség-jóság mind kevés.
A Jogar intett: indulni kell.
Szörnyű ez az eleve elrendelés: 
sorsába az ember nem szólhat bele.
A tőrdöfés...

A tanár elnémult. Rájuk tört a jelen.
S nem maradt diákszem könnytelen.

NOVELLAPÁLYÁZAT

Majoros Sándor

NEGYVENÖT HOLD

Négyéves koromban a nagyapám kukoricafosztót dugott a valagamba, azóta irtózom 
a paraszti munkától. Ez a magyarázata annak, hogy sosem tudtam megérteni apámat, 
aki minden áldott nap kibiciklizett a határba, hogy megnézze, miként fejlődik a ku
korica. Ha már ott volt, fattyazott egy kicsit, tépdeste a vadcirkot, vagy szedegette a 
bogarakat. Úgy szerette azt a földet, mintha attól függött volna a megélhetése, pedig 
huszonkét kvadráton alig termett valami, s azt a keveset is elvitte az adó. Apám dél
előttönként a malomban zsákolt, s az egész család abból élt, amit ott megkeresett. A 
legnyomorúságosabb időkben sem gondolt arra, hogy eladja az örökségét, pedig 
anyám kiszámolta, hogy a föld árából villanysparheltot meg új konyhabútort vehet
tünk volna. Úgy látszik, anyám vérét örököltem, mert mindenben egyetértettem vele, 
s ő hálából a pártomat fogta minden vitás kérdésben. Azt mondta, úrigyereknek szü
lettem, csak éppen módot nem adott hozzá az Isten. Igaza volt, mert még ma is meg
borzongok, ha eszembe jut, milyen kínokat éltem át kapálás közben, s hogy rettegtem 
minden egyes kukoricatöréstől. Nem is annyira a munka nehezétől, mint inkább az


