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Kántor Zsolt

ÖNÉRZET: MÚLANDÓSÁG

Végére jár az év, nehéz az ének, 
elkent, elcsent, elfreccsent mondatok 
hullanak emléktelenül a mélybe, 
a mániák imákba forgatott

beszéde álommá, igézetté lett.
Nem a tudat, egy dosszié dadog, 
ha alfa-szinten vallatják a tények, 
s lapjai között vihar kavarog.

Ez ám a lelki élet: reklamál a drog, 
és furdal belülről egy véreb.
Életemből a halálba kinézek,

egyre mélyebb és édesebb a Rossz.
A jövő: valahol a halál, érzed?
Hisz nem az elmúlás, az önérzet a sok(k).

BOLONDÉRIA
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Gondoljunk el egy feminin férfit, 
aki átoperáltatja magát nővé, 
de csak azért, hogy továbbra is 
a nőket szeresse. Leszbikusként. 
Hogy nőnek szeressék a nők.
S hogy ő is nőként élvezze a nőket. 2
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Mindennap más-más ember ébred fel 
bennem. (Mintha rajtam kívül.)
Nem másik én  a többes én b ő l,



1850 • Solt Kornél: Moór Gyula jogfilozófiájáról

nem a képmásom, alteregóm, hanem 
egy külön(b) lény, mint eddig.
Tehát nem az, aki én voltam, 
de nem is az, aki lehettem volna, 
abból, ami voltam valaha.
Eddig is tudtam, hogy lettem  már 
sokszor valaki más is, nemcsak én.
Mint aki vagyok. Tudni véltem, 
hogy napról napra különbözünk ön
magunktól és sohasem vagyunk ugyan
azok. De most! Nem ismerek magamra. 
Mint ahogy soha nem is ismerhettem 
meg magamban azt, aki most lehetek.

KÖNYVEK ÉS ASZTALOK

Olykor össze kell szedni a fontosabb dolgokat.
S az egészet elpakolni, mert másra kell a hely.
Félrerakni, bedugdosni bizonyos lukakba, 
ahonnan majd véletlen kerülnek elő.
Szinte életbevágó ügyek vesznek el hely- és időhiány miatt. 
S mire adódik idő, s lenne mód, a kedvünk megy el.

Solt Kornél

MOÓR GYULA JOGFILOZÓFIÁJÁRÓL

Fluctuat, 
nec mergitur

Moór Gyula1 egyike a legkiválóbb hazai jogfilozófusoknak. Kimagasló tehetség volt. 
Egyetemi előadásaival, könyveivel, tanulmányaival a maga korában rendkívüli hatást 
gyakorolt a hazai jogászvilágra. Fiatal jogászgenerációk egész sora lelkesedett, rajon
gott érte. Szerencsére már elmúlt az az idő, amikor tudományos műve politikai okok
ból süllyesztőbe került.2 Napjainkban egyre szélesebb körben kezdenek ismét foglal
kozni tanításával. De tény, hogy a mai közvélemény -  általában -  keveset tud Moór


