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hetedik ez az év hogy elhagytál azóta
hetedik ôsz lobog a nyírfa levelén
hetedszer vetkezik itt ez a nyír is csontra
mikor elhagyja a mártír-glória fény

a szerelem halott nem ez a szerelem
halott a nyár tavasz halott itt minden évszak
a szerelem halott nincs többé értelem
nincs többé körvonal nincs többé tényleg élt nap

a szerelem halott a tárgyak jó szerelme
a szín a szag a hô az érintés halott
a koponyán az arc gipszálarc megrepedve
a rajzos száj alól kivicsorít a fog

csak gipsz az arcizom a szem kaurikagyló
mögötte semmi már se könny se porba halt szó
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Jékelyre emlékezve

(az éjjeliszekrényemen...)

Tulajdonképpen semmitôl se félek.
Húsz évig mondogattam eleget:
így kaptam mindent, én is így hagyom –
és taníthat már akármit a lélek,
úgysem találok ennél jobb helyet.

Amíg majd ezt is vissza nem vonom,
nem bánom, hogy ma este itt maradtam.

Nem tudtam soha, hogy mit is akartam.

*



Nem tudtam soha, hogy mit is akartam.

Nem bánom, hogy ma este itt maradtam –
amíg majd ezt is vissza nem vonom,
úgysem találok ennél jobb helyet.
És taníthat már akármit a lélek:
így kaptam mindent, én is így hagyom.
Húsz évig mondogattam eleget –
tulajdonképpen semmitôl se félek.

(...a padlón összetörve)

Tulajdonképpen semmitôl se félek.
A többi nem annyira érdekes.
És taníthat már akármit a lélek,
örülök, hogy ennyit is értek, és

nem bánom, hogy ma este itt maradtam –
nem tudtam soha, hogy mit is akartam.
Húsz évig mondogattam eleget:
úgysem találok ennél jobb helyet,

amíg majd ezt is vissza nem vonom,
mert hátha mégis jobb lesz odaát.
Így kaptam mindent, én is így hagyom –

s aki mindig mindennek háttal állt,
és örült, hogy itt ennyit is talált,
az ne sajnáljon semmit se nagyon.

Ludassy Mária

AZ EMBERISÉG PÁRTJA
Hume tanulmánya az erkölcs alapelveirôl

Ha a XX. századi recepciótörténetet nézzük, Hume-nak nemigen sikerült „saját véle-
ménye szerint az összes írása közül – legyen az történelmi, filozófiai vagy irodalmi – a
legjobb”, azaz AZ ERKÖLCS ALAPELVEI értékelésében elfogadtatni önnön ítéletét. A nagy
klasszikus Hume-kommentátorok – Laird és N. K. Smith – éppúgy az ÉRTEKEZÉS AZ EM-
BERI TERMÉSZETRÔL középpontba állításával szavaznak a TREATISE primátusa mellett, mint
a modern, analitikus feldolgozások közül Mackie vagy Harrison avagy a legmoder-
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