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Óda 

[…]  

Óh mennyire szeretlek téged, 
ki szóra bírtad egyaránt 
a szív legmélyebb üregeiben 
cseleit szövő, fondor magányt 
s a mindenséget. […] 
 
Óh, hát miféle anyag vagyok én, 
hogy pillantásod metsz és alakít? 
Miféle lélek és miféle fény 
s ámulatra méltó tünemény, 
hogy bejárhatom a semmiség ködén 
termékeny tested lankás tájait? 

S mint megnyílt értelembe az ige, 
alászállhatok rejtelmeibe!... 

Vérköreid, miként a rózsabokrok, 
reszketnek szüntelen. 
Viszik az örök áramot, hogy 
orcádon nyíljon ki a szerelem 
s méhednek áldott gyümölcse legyen. 
Gyomrod érzékeny talaját 
a sok gyökerecske át meg át 
hímezi, finom fonalát 
csomóba szőve, bontva bogját - 
hogy nedűid sejtje gyűjtse sok raját 
s lombos tüdőd szép cserjéi saját 
dicsőségüket susogják! 

Az örök anyag boldogan halad 
benned a belek alagútjain 
és gazdag életet nyer a salak 
a buzgó vesék forró kútjain! 

Hullámzó dombok emelkednek, 
csillagképek rezegnek benned, 
tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, 
sürög millió élő állat, 
bogár, 
hinár, 
a kegyetlenség és a jóság; 
nap süt, homályló északi fény borong - 
tartalmaidban ott bolyong 
az öntudatlan örökkévalóság. 

[…] 

De szorgos szerveim, kik újjászülnek 
napról napra, már fölkészülnek, 
hogy elnémuljanak. 

 

 

 
C) 
 
 
A máj, a vese, a nemi és általában az összes szervek 
arra szolgálnak, hogy az egyes lények velük mind 
egyéni, mind faji életüket napról-napra ujjátermel-
jék. A közös, társas életnek ugyanilyen szervei a 
termelési eszközök. S ahogy a máj, a vese faji szer-
vek, ugy faji szervek a termelési eszközök. A testi 
szervek s a hozzájuk kapcsolt ösztönök fejlődésük 
minden fokán megfelelő életmódot s az életmód-
hoz illő tudatot kivánnak meg, hogy összemüköd-
hessenek és velük a lény önmagát kifejthesse. […] 
Kategóriáit Marx az emberek faji létéből származ-
tatja. E származtatást az jellemzi, hogy a nemi te-
vékenységet gazdaságinak, termelésnek fogja föl, 
és a nemiségével társhoz kapcsolt, szervei oldalá-
ról megérteni próbált ember megfelelőjének látja a 
termelési eszközök oldaláról szemlélt társadalmat. 
(József Attila: Hegel-Marx-Freud) 
 
 „Az embernek emberhez való közvetlen, termé-
szetes, szükségszerű viszonya a férfinak a nőhöz 
való természetes viszonya. Ebben a természetes 
nembeli viszonyban az embernek a természethez 
való viszonya közvetlenül az emberhez való viszo-
nya, mint ahogy az emberhez való viszonya köz-
vetlenül a természethez való viszonya.” (Karl 
Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok) 
 

Részlet Goethe Faustjából – avagy hogyan függ 
össze a megismerés problematikája  a Margit-
szerelemmel? 

A Földszellem, amikor Faust benne akarja megra-
gadni-megérteni a makrokozmoszt, a természetet, 
így válaszol neki: „Azzal vagy egy, kit megragadsz, 
/ velem nem!” Du gleichst dem Geist, den du beg-
reifst! Márton László fordításában: „Arra hasonlí-
tasz, akit megértesz, /Nem rám!”. 


