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Farkas Wellmann Endre laudálta

a Khelidón-díjas MARCSÁK GERGELYt 

Marcsák Gergely, bár nem egy fecske törékenysége jut eszünkbe 
róla, mégis az új élet hírnöke. Kárpátaljára, a kárpátaljai magyar 
irodalomnak vitte el az új élet ígéretét egy olyan idén megjelent 
verseskötettel, amelyhez hasonló rég nem jelent meg nemcsak a 
szülőföldjén, de Magyarországon sem. Verseivel alig két éve ta-
lálkozhatunk a nyelvterület irodalmi lapjaiban, s akik olvastuk 
e verseket, mindannyian megjegyeztük a nevét. Formaművé-
szet, nagyfokú érzékenység és poétikai kidolgozottság szervezik 
a szövegeit, hitelesnek érezzük minden szavát. Az örökérvényű 
metafizikai kérdésfelvetések mellett többnyire a magyar történe-
lem legkényesebb témáit is feldolgozza, elsősorban szülőföldje 
vonatkozásában.

A könyv a Fekete Tisza címet 
viseli, s bizony többnyire fekete 
verseket is tartalmaz: érzékenyen 
Kárpátalja nem túl vidám történel-
mére családi hagyományokkal, sze-
mélyes élményekkel ötvözve építi 
fel komor versvilágát, amelyben 
mégsem a kisebbségi apokalipszis 
hangulata az elsődleges, hanem a 
továbblépés és a továbbélés lehető-
ségeinek a keresése. Ilyen értelem-
ben akár politikai versként is olvas-
ható lenne e kötet néhány darabja, 
de mondanivalójában minden ilyen 
szöveg túlmutat a politikumon, in-
kább identitás-kereső, nemzet- és 
közösségféltő, mélyen és hitelesen megélt aggodalom a jelenért 
és a jövőért. De nemcsak erről szól Marcsák Gergely költészete, 
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az említett versek mellett bőven találunk könnyedebb témákat, 
sőt, vidámabbakat is. 

Idén neki ítélték a Gérecz Attila-díjat. Az Olvasat című por-
tálon egy vele készült interjúban így beszélt erről: „Az elismerés 
megerősített abban, hogy a klasszikus hagyományokból is táplál-
kozó, olykor szándékosan archaizáló, mégis mai színezetű ver-
selésnek helye van a kortárs költészetben, és nemcsak a mélyen 
személyes lelki tartalmak, de a közösségi élmény és a történet-
mondás is lehet a valódi líra attribútuma. Az első kötet sikere 
ugyan még semmire sem garancia…” – mondja ő, de mi bízunk 
benne, és a továbbiakhoz sok erőt kívánunk neki.


