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GÉHER ISTVÁN

QUID EST TANÁR ÚR

 

1. Vojtina, innen-onnan

    Öcséim, én már ivócimborátok

Nem leszek … Az értelmiségi átok

Méregpoharát egyedül iszom.

De süketülve, oda és viszont,

Értem a szót – hisz én neveltelek

Benneteket. Hogy mivé lettetek,

Az érdemem is. Vagy az én saram?

Pályátok tisztes. És boldogtalan?

MÉG BÚCSÚZÓBAN IS

GÉHER ISTVÁN emlékére

 

Nemzedékek tanítója – ezt olvashatni a leggyakrabban róla. Epitheton ornans:
talán így illene leginkább a stílusához. De hát ahhoz sem. A személyéhez, a
szerepéhez, a költészetéhez pedig a legkevésbé a díszítõ jelzõk passzolnak. Talán
egy állandó? Egy epitheton constans? Petrõczi Éva a Mi van, Catullus?
megjelenésekor (1984) mint allúzionista költõrõl ír Géher Istvánról az ÉS-ben.
Célzások, utalások, esetleg beleérzések, szerepek – tehát valamiféle játék, ami
mindvégig jellemzi a költészetét is? Ha igen, akkor ez nemcsak az agnominatio
nívóján határos az illúzióval. Hanem az itt-lét lényegét fogalmazza meg. S nem
csupán az alkotásban, de magában az emberi jelenlétben is. Dávidházi Péter már
erre utalt A modern magyar költészet átrendezõdése Géherre vonatkozó
megállapításaiban (Mozgó Világ, 1982), s érvényben is marad az értelmezés
mindmáig – legalább is a költõre és tanárra. Ám ez a kultúrába-hagyományba
ágyazott ontológiai világkép egyre sérülékenyebb; a sodródás ‘korszerû’
életállapota nem ennek a szellemi magatartásnak kedvez, inkább maga szorulna
gyámolításra: tõle. Helyette õ segít, a konveniális lélek, még búcsúzóban is.

Nálunk közölt utolsó versével köszönünk el az ezredforduló egyik
legmarkánsabb, -mértékadóbb, egyszersmind legpuritánabb irodalmárától. (m-i)
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    Ugyan! Hát azt lehet tanulni tõlem,

Hogy sáros földön boldogít az érdem?

A pályabér itt csak a tiszta semmi.

Ebbõl tudunk csak önmagunkra lelni.

Lázadni kell? Van, aki meghajolna.

Tapasztaltam ezt fiúk. Évek óta

Úgy vagyok veletek, hogy nem vagyok…

Elvesztegettem a rám bízatott

    Talentumot? Bár mondanátok ellent!

Hogy esõben is felruház – a szellem.

Nem értitek: hogy? Pedig meg-megírtam,

Míg gazdátlanul napról napra hordtam

Hümmögés nélkül a lélek-magányt.

Van lelketek. Fellelkesít talán …

(A föld alatt koccinthattok velem.)

A poharamat rátok emelem.

 

2. Perbeszéd

A daimon, mondja Szokratész,

kezében a bürökpohárral,

az tudja, miért halsz, minek élsz:

öröklétedet elhiszi, rád vall.

 

3. Ha megírta volna

Minek álltok itt meghatottan,

akiket tanítottam?

Áldozzatok kakast

értem –

A félelmet nem érzem.

Csak azt, hogy hidegedik a lábam …

Rátok kukorékolok hajnaltájban.

(2012)
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 NEM MINDEN MÚLANDÓ

 

1. ad uxorem

szarvas fekszik a fák között.

száradt szõrzete, mint a fû,

rásimul. kiterült a test

    szépen: rõtvad a zöldben.

ott álltunk. a hasonlatot

most itt mért magyarázzam? az

agancsom (levadászva is)

    vén csont. trófea? bárki

díszeleg vele – bõrömet

meg nem kapja falára, mert

lelkem ágya tiéd … ha kell,

    súlyát vedd fel a földrõl!

 

2. ad eadem iterum

mondom. értened illene:

fektünk nem kirakat … de ha

párnám közre kerül veled

        (versben) – illedelem nincs.

 

3. ad filiam

messze jársz. atlanti esõ lemossa

arcodat. most tiszta a távlatod, hogy

(bármi történt) kései, intim ódát

    kérj az apádtól.

negyven éve múlt, hogy a rácsos ágyban

úgy nevettél rám: „apa-lányom” … aztán

lányaiddal jöttetek asztalunkhoz.

    foltos az abrosz.

kérdezed, hogy mennyit iszom naponta.

túl sokat. már „jõ a halál” mögöttem?

nézd a távolból! ha nevetsz, elõtted

életem: élet.

4. ad eadem cum paenitentia

itt a lány, megjött. belenéz a versbe:
GÉHER ISTVÁN
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költené – egy szó az övé … de röptét

visszahúzza máris a ház, az állás.

      erre neveltem?

 

5. ad filium

korán alkonyodik. már besötétedett.

itt ülsz mégis, amíg most kibeszélgetünk

mindent, mert van, amit holnap a napvilág

    rendje elfeled, eltakar.

azt mondod, hogy a bor megfeketíti az

életünk falait … felragyogott anyád:

ittunk crno vinot, tengeri szél alatt –

    nem láttad? pedig ittad is.

(más nõk illata is volt poharunkban ott…)

hagyd el hát poharam: párolog énvelem.

én sem mondom, amit látok a verseid

    sötétjén, ugye, kisfiam?

 

6. ad idem iterum

menjünk mélyre, fiam? már ez is épp elég.

elbírnunk egyedül túlerejét a sok

versnek: télbe taszít … és „feledésre dõl”

    kettõnk titka – hogy írhatunk.

fulladt ódai láng: fojtja a közröhej?

itthon van tüze, míg ég a beszélgetés,

hogy megvalljuk a bûnt, mert penitencia

    nélkül benne vagyunk hamar.

„minden csak jelenés”? nem, ha a mélyeit

felfogjuk (ne felejtsd!) létem a sírba visz?

mindent tudsz. (de ne tudd!) féltem az életed.

    távozz édesapád után!

 

7. ad populum

egész nap itthon voltam. a rossz idõt

kibírni könnyebb, hogyha a terheit

   meggondolom, míg meg nem írom –

        nemzeti színben a szürke semmit?

mármost, nekem (mindmáig) az életem

napfénye lett: októberi délután

   mentünk az utcán, lelkes ifjak …

        iskolatáska a puszta kézben.
GÉHER ISTVÁN
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na jó. tanultam. többször is. ülhetek

most már magamban, tûnt haza romjain…

    tüntetni mentek? lelketek rá,

       hogy beborít-e a puskafelhõ.

 

8. ad amicos

ebédi napfény, rendben a kerti ház,

tág körben ülve várjuk a sült kacsát,

   eltrécselünk elmúlt idõkrõl –

      hát mi a baj, gyerekek, mi baj van?

új hírek: ezt kifekve találta ott

a nõje, az meg holt betegen kövér …

   hetven utánra így esik már:

       hullik a férgese, fél az élõ.

kettõs tükörben nézem az arcomat:

táskás szemekbõl még vidoran virít

   az édes élet hervadása …

       (múlik a nap, de mi nem halunk meg.)

 

9. ad oculos

azt hittem, szeme visszanéz.

látja bennem, ahogy magam

nem látnám, ami olykor a

   lélegzõ tükör által

elõáll a homályosult

tekintet elé … de csak

színleg, csak hidegen figyelt?

   vulgo: hogy mire jó ez.

úgy kellett: szenilis hitem

nem való a piacra? nem

írtam (szép szemedért se) rossz

   verset … nézheti bárki.

 10. ad spiriti ancillam, afflicte

életemben kívülrõl te szerettél

a legjobban. már tudom. és kimondom

(elrongálva): tisztul a görcsös érzés.

     így legyen. így van.

mintha élnék, mint az apádat, érted

kézjelem. szolgálod a lelket … írnád,

ami benned van, de takarva tartod,

     nem mered írni…
GÉHER ISTVÁN
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(írjam?) énrám vesztegeted tudásod:

eljössz hozzám most is, elolvasásra,

megsegítesz, megmutatod hibáját –

     tedd a helyére!

 

11. ad se ipsum

volt – nincs. volt, ami nincs? múltja kimúlt. múlik idõd. letûnt,

megroggyant, lekopott mind, aki élt (széptanilag) – kihalt,

kidõlt … nézheted ám, hogy hova lett ihleted és erõd.

mégis írsz. ahogy, úgy! míg belehalsz: írod, akárkinek.

vénhedt, furcsa fazon. nem divatos már. de ha színre lép,

mégsem unja magát: õvele lesz telve a nagyterem –

(egy-két régi barát ismeri még …) ennyi elég neki

elhitetni hogy itt van, fiatal lelke van – és kitart.

meddig? (szép-e a vég?) tudni lehet, hogy nekem is lejár

a vadász kora, mert elfut a vad. hûlt nyoma: falkaszag –

farkasfog bekerít, rám vicsorít … nincs kegyelem, ha majd

kihullott fogaim végül is elvétik az õz nyakát.

 

12. ad suum sortem

mindegy, mért vagyok itt? mért viselem holtom a vállamon?

bár rajtam nehezül percre a perc, én adom át neki

minden reggelemet. megtelik és rám örökûl a nap.

(„non omnis moriar”) – élek, amíg életem elvisel.
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