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Gerevich András

VERSEK A TESTRÔL

1

A testem kívánós. Folyton enni akar.
Követeli, hogy jól tömjem meg,
zabáljak fel mindent, ami belém fér. 
Az öröm az, amikor érzem magamban
a világnak azt a fogható, látható részét,
ami az enyém, érzem, ahogy lenyelem.
Utána mégis fáj, mert puffad és feszül,
mintha homokot nyeltem volna magamba.
Félek, hogy halott gyereket szülök.

2

A testem néha betonkemény, 
néha törékeny vagy takonypuha,
néha szétfeszül, máskor szétfolyik,
ha megérintem, viszket és puffad,
ha simogatom, nyirkos és ragad,
folyton más ember leszek.

3

A testem kút, amibe beleestem,
fulladozom a langyos sötétben:
a gyomrom híg sárral telik meg.
Felszívott és elnyelt.
Feneketlen mély, nyirkos torok,
és kielégíthetetlen, nyálkás vagina:
felfalja a húsomat a vágy.

4

Be vagyok zárva a testembe,
mint tébolyult Kômûves Kelemen,
magam köré raktam a falat
fegyelembôl és elfojtásból:
életfogytiglan testem rabja vagyok.
Belefulladok saját térfogatomba.
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5

A testemmel állandóan küzdök.
Saját életet él: eszik, kakál, baszik,
kecsegteti és kényezteti az ölelés,
így ha egyedül van, követelôzik,
ezért simogatom, nyugodjon meg, 
folyton élvez, de minden élvezet fáj,
mert mindig csak a hiány marad,
ami a mulandóságra emlékeztet,
mert magában hordozza az elmúlást:
kielégít és kíméletlenül megkínoz.

6

A fájó vágy kitölti bennem az ûrt,
kongok, mint a harang, behorpadok,
repedések futnak végig a testemen,
üres vagyok és felpuffadok,
megtömöm magamat hússal, kenyérrel,
feldagadok, de érzem a kínzó ûrt,
ahogy egyre nô a testemben,
bármennyit zabálok, bármennyit baszok.
Mintha a világûrt nyeltem volna el.
Érzem, hogy élek, mert szétfeszülök.

7

Ha rohanok, összeáll a testem,
amikor eszem, szétesem,
nem érzem magamat, nem tudom,
hol kezdôdöm és hol végzôdöm.
Az egész világ a folytatásom,
a fák, az állatok, a madarak: 
egy testbôl vagyunk, én belôlük, 
ôk belôlem. Mindent felzabálok,
mielôtt ôk tömik magukba
zsíros és tehetetlen testemet.

8

Ha bôrvékony jégburok tart egyben,
könnyen megsérül és beszakad,
ha vastag jégpáncél zár magamba,
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csákánnyal sem tudok kitörni.
Mint delfin a jégbe, belefagyok
testem elviselhetetlen tömegébe.

9

A testemet a vágyaim szülték,
és mint szigorú anyák, irányítják.
A testemet a vágyak teremtették,
és minden nap a szolgájuk marad:
kényeztetik, éltetik és kínozzák.
Szenvedek a vágytól, tehát vagyok.
A vágy a túlvilág létére a bizonyíték. 

Heller Ágnes

HANNAH ARENDT HELYE 
A KÉSÔ MODERN GONDOLKODÁSBAN

Kurdi Imre fordítása

Hegel szavával élve: a filozófia nem más, mint korunk – fogalmakban megragadva. Késô 
modern kornak a XX. század második felét nevezem.

A XX. század második fele, a háború végétôl az ezredfordulóig, sôt egészen napja-
inkig a filozófia utolsó virágkora volt. Színpadra lépett egy olyan nemzedék, amelyik 
sok mindent megélt: politikai katasztrófákat és viharokat, új életformák, cselekvésmó-
dok, veszedelmek és eszmék megjelenését, és mindennek legalábbis gondolatilag, olykor 
azonban személyesen is részese avagy elszenvedôje volt. Ezek az élmények táplálták a 
filozófiát, tették lehetôvé az új kérdésfeltevéseket és attitûdöket, illetve az új stílust. 
Néhány filozófust említek meg csupán ebbôl a népes nemzedékbôl: Adornót, Sartre-t, 
Merleau-Pontyt, Simone de Beauvoirt, Foucault-t, Derridát, Deleuze-t, Habermast a 
kontinensrôl, Poppert Angliából, Arendtet és Rortyt Amerikából. Néhányan közülük 
már felnôtt fejjel élték meg a második világháborút, a holokausztot, és szereztek ta-
pasztalatokat totalitárius társadalmakban, olykor – például a franciák – hamis illúziók-
kal. Így vagy úgy, de mindannyian részesei voltak a ’68-as mozgalmaknak, és reflektál-
tak az újbaloldali mozgalmak várt és váratlan, az életformák és a kérdésfeltevések 
megváltozásában megnyilvánult következményeire.

Közös ismertetôjegye ennek a generációnak, hogy az elôzô nemzedékhez (Dilthey, 
Husserl, Heidegger, Wittgenstein, Russell, Dewey) hasonlóan elszakadt a metafizika 
hagyományától, és visszatért „magukhoz a dolgokhoz”, vagyis az életbôl fakadó dolog-
nak tekintette és ilyenként élte meg a filozófiát. Az említett gondolkodók nem puszta 


