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Egy verseskötet ‘karcairól’

Az idő nagy úr. Ha úgy tetszik, kiforogja a szép, méltó életet, de lehet megalázó, 
álmainkat meggyalázó évtizedek cinkostársa is.

Kárpátalján a második világháború után ezt tette. Elüldözte, büntetőtáborokba 
hajszolta Kárpátalja tejes magyar felnőtt férfilakosságát, a németeket nemre való 
tekintet nélkül, és több hullámban a hitvalló papokat, lelkészeket. Ezért írhatta le 
egy-két évtizede megjelent, de jóval korábban született tanulmány, hogy a vörös 
ár elsodorta Kárpátalja írástudó értelmiségét. Nemhogy írók nem maradtak, de 
jószerint olvasóközönségük is elveszett a poklok világában.

A generalisszimusz halála után azonban programmá vált a magyar nemzetiségi 
élet, benne a kultúra példaértékű felmutatása is. Az alibi irodalomhoz azonban 
elég volt mindössze két író, Balla László és Kovács Vilmos. A kárpátaljai magyar 
lakosság első félelem nélkül felnőtt generációja azonban többet akart: irodalmat. 
A kezdeti dilettáns próbálkozások után a Forrás volt az, amely nemzedéket nevelt. 
Szétveretése után pedig a József Attila Alkotóközösség. Erről és ekkor írta le egy 
magyarországi kritikus, hogy a kárpátaljai irodalom olyan, mint a csapvíz: iható, 
de nagyon szomjasnak kell lenni hozzá.

A fordulat évei után lényegében csak a Forrásban szellemi és alkotó törvényeket 
megismerő nemzedék maradt. Mindmáig. Érthető tehát, hogy sürgető szükség 
lenne egy új nemzedék jelentkezésére.

Írók jelentkeznek is. A korai évek csoportban jelentkező fiatal írói egységesen 
hagyták el Kárpátalját, hogy új, sokban más egzisztenciát teremtsenek. Több mint 
egy évtizede azonban a jelentkező fiatalok (még a ma tragikus gondjait is értve) 
Kárpátalján maradtak, itt találtak az élet és az alkotás lehetőségére. Nemzedékké 
azonban nem szerveződtek.

Hogy jól, jobban érzékeljük a problémát, emeljünk ki egy kötetet a tucatnyi 
számvetésből (a kötettel még nem rendelkezőkről most nem is szólva).

Legyen ez a címben már sejtetett Karcok, Lőrincz P. Gabriella kötete. Amit 
első olvasatra érzékelünk, az az, hogy a költő ízig-vérig nő. Ha van nőirodalom, 
akkor ez az.

A szerkesztői szándék fejezetekre tagolja a verseket, amelyeket egy kis erőszakkal 
valóban összeillő íráscsoportokként foghatunk fel. Az első részben ott találjuk a 
Bakos Kiss Károlynak ajánlott verset, stílszerűen egy ötsorosat. Érdemes ezt idézni: 
„Véred tinta / Lelkedben oldalak. /Látom, te is / Csak papírfecnin / érzed jól magad.” 
Verstanilag ez a megszólított költő stílusát, technikáját idézi, mégis mennyire más. 
Míg Bakos Kiss Károly rövid versei kijelentőek, véglegesnek tűnőek, ez az öt rövid 
sor leíró jellegű, egy állapotot próbál megörökíteni. Ismételjük meg: ez a női lélek 
lágyabb, szeretőbb fogalmazása.
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Ebben a fejezetben találkozunk a tágabb világrendben való elhelyezkedéssel, 
köztük az Istenhez való viszony maghatározására való törekvéssel. De míg az 
Istent vágyva, vagy éppen a Lenni remek négysorosa pontos lelki tükör, a Kereszt 
három klasszikus versszakából kettő - úgymond - kifogásolhatatlan, még a rímek 
szófaji különbségei is adott, az utolsó versszak igenevei mellett a részleges ragrím 
is zavaró. Egy teljessé, tökéletessé írható vers, sürgető befejezéssel. S ezt jegyezzük 
meg, mielőtt tovább lépnénk.

De induljunk tovább a líra, az önleleplezés felé. Ebben a sorban ki kell emel-
nünk a Vallomás kegyetlen és mégis lágy önarcképét. Ilyen a Velem is, töretlen 
egészen az utolsó sorig, ahol az olvasó valami képet, vagy a kép averzióját várná, 
azt, hogy a költemény két-három szóval drámává magasodik.

Ha már kifogásolni valót keresünk, egy mai magyar versben nem illik leírni, 
hogy „Árpád büszke népe”, s ebben a kontextusban nem tökéletesen érthető a 
„Trianoni század” sem /Szakadt hazám/. Nyilván Trianon évszázadáról van szó, 
a 20. század azonban több és kegyetlenebb ennél. A tudatos nemzetgyilkolás 9 
évtizede.

Ezt a versciklust egy szülőföld-vers zárja, a Beregszász. Ez az az írás, amit 
Lőrincz P. Gabriellától várunk. A lágy, szerelmes leíráson belül ott a dráma, amelyet 
igazából, keményebb formában Jékelynél olvashattunk. De más ez a világ, mint 
a makacs Erdély. Itt a száj szélén mindig ott a keserű mosoly és művészetünk: a 
megmaradás művészete.

A II. fejezet adja a költőnő lényegét. Ez a szerelmi és érzelmi versek szabad 
asszociációs világa, benne néhány szép verssel (Csak így, Vágyva, Olvad a tél, Mara-
dok). Ami itt felidézhetetlen, az az olvasó türelmére vár. Egy kiszolgáltatott, sebzett 
élet lenyomatai, az, ami hétköznapjainkat megszomorítja.

A Harmadik fejezet lényegében kései sirató. De nemcsak szüleit gyászolja itt a 
költőnő, hanem önmagát is. Azt a zaklatott belső fájdalmakkal telt életet, amelyet 
e kor hoz ránk. Megrémítő és megalázó. És az ember közben mosolyog.

Ebből a harmadik fejezetből csak egy sort idéznék: „Ráncaid lassan arcomra 
maródnak”. Fodor Géza a címadó karcokat úgy fogalmazná meg, hogy a fény 
karcokat mar az idő falába. Vagy másképp.

Lőrincz P. Gabriella a saját testébe vájja karcait. Minden, ami történt vele, 
belerajzolódik a lélekbe-testbe. Mélységesen megélt sorok sorakoznak a könyvben. 
Versek. Hogy azonban néhány szép kivételtől eltekintve, egészében költészetté emel-
kedhessenek, arra a közös gondolat, a nyomtatás előtti szigorú kritika szükséges.

Már egy jegyzetben említettem, hogy a kárpátaljai magyar irodalom feljövő 
nemzedéke diaszpórában él. Nincs lehetősége arra, hogy szembesüljön önmagával, 
hogy a korai számvetést megélje.
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Miért lenne ez szükségszerű? Annak idején a Forrás fiataljai is hetedhét országból 
érkeztek a kéthetente, szombaton megtartott találkozókra. De volt a fordítottjára 
is példa. Kovács Vilmos hosszú évekig vezette-nevelte a Vörös Zászló stúdiót, míg 
végül e sorok írójára bízta. Ekkor születtek azok a tematikus tanulmányok, amelyek 
sokak számára mértékadóvá váltak.

Valami hasonló kellene most is. Annál is inkább, mert biztos bázisként kínálja 
magát az Együtt.

Ezzel a pár sorral már épp eleget mondtam, az adott versesköteten innen és 
túl. Maradjunk a kiteljesedés reményében s abban, hogy ez a század talán jobb 
lesz hozzánk, mint az előző.

s. Benedek andrás




