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Páskándi Géza emléktáblája előtt
– Szatmárhegy, 2010. május 14. –

Tisztelt Emlékezők, Kedves Barátaink!

Hálás vagyok a sorsnak, hogy ha rövid időre is, de 
személyesen ismerhettem Páskándi Gézát, s közre-
működhettem életében megjelent utolsó könyvé-
nek a megjelentetésében. A kötet szinte halála pil-
lanatában jelent meg – a kórral is, és a halállal is a 
nagyvadak méltóságával nézett szembe Páskándi 
Géza: utolsó idejében csak lányát és feleségét en-
gedte magához.

Nálunk az igazán nagy szellemeknek sokszor 
rövidebb időt mér a Teremtő. Mintha Páskándi 
Géza is érezte volna, hihetetlen sebességgel dolgo-
zott, s minden műfajban jelentőset alkotott, vers, 
dráma, regény, novella, esszé – az ilyen sokmű-
fajú alkotót enciklopédikusnak mondják, ő azon-
ban szívesebben hasonlította magát a partiumi 
ezermesterhez. Büszke volt a szatmári régióra: a 
világot akarta meghódítani, de azt vallotta, hogy a 
provincia is lehet a világ közepe, ha vonatkoztatá-
si pontnak választjuk. Született vagány és született 

világfi  volt, az univerzális ember titkait fürkészte, 
ugyanakkor mindvégig hű maradt az eredethez, s 
emelt fővel vállalta mély, bonthatatlan kötését a so-
kat szenvedett magyarsággal, különösen az erdé-
lyivel: „Ha egyáltalán van valami értékes bennem 
azon kívül, hogy mások kultúráját, lelkét is becsülő 
magyar vagyok – az épp erdélyiségem”. Szűkebb 
pátriája, Erdély történelmének nagy szellemeit, 
Dávid Ferencet és Apáczai Csere Jánost szólaltat-
ta meg emlékezetes „hitvitázó” színműveiben is, 
a Vendégség és a Tornyot választok címűben, Szent 
László, Könyves Kálmán és Vak Béla király sors-
dilemmáit királydrámáiban.

Páskándi Géza megjelenésében is impozáns, 
férfi as jelenség volt, ám aki e jelenséget szimbo-
likusan értelmezte: „a férfi asság élményét keres-
tem… Ezért választottam végül a nemzetet (s nem-
zetemet) a proletár s bármiféle internacionalizmus 
helyett”. Tudjuk, a kamasz zsenit a párthatalom 
megpróbálta szolgálatába állítani, de Páskándi 
volt annyira vagány, hogy megmártózva a szocre-
álban, ellene mondott a csábításnak. Ötvenhatban, 
kolozsvári egyetemistaként bátor megszólalásáért 
súlyos árat fi zetett. Hat év börtönre ítélték. A bör-
tönben büszkesége, emberi méltósága mentette 
meg a pusztulástól: az utolsó falat ételt a csajkában 
hagyta, jelezve, hogy integritását az éhezés sem 
törheti meg. 63-ban szabadult, s úgy emlékezett 
azokra a rettenetes évekre, hogy „sem azelőtt, sem 
azután annyi ’elit-ember’ nem volt társaságomban, 
mint a börtönben.”

1974-ben országváltásra kényszerült – Magyar-
országra nem úgy érkezett, mint egy menekült, 
inkább mint aki a párizsi művésznegyedből ruc-
cant volna át: elegáns kalapban, ballonkabátban, 
előkelően hanyag mozdulatokkal, és, ahogy a ko-
lozsvári egyetemen, Budapesten is egy fejjel kima-
gaslott. Mert a szatmárhegyi vincellérlány és kis-
birtokos-dzsentroid, meg értelmiségi származású 
munkás apa fi át természetes elegancia, méltóság, 
tartás, büszkeség jellemezte. Megjelenésében, mo-
dorában, írói alkatában és erkölcsében.

A két háború közötti szellemi vezetőink emelt 
fővel vállalták, vállalhatták magyarságukat. A II. 
világháború után a kisebbségi és az anyaországi 
magyarságot is hamis, gyalázkodó vádakkal il-
lették. Páskándi Géza íróként arra törekedett, 
hogy helyreállítsa nemzete megsértett méltósá-
gát – soha nem fogadta el a másodrangú szerepét 
sem magára, sem a magyarságra nézve. Vallotta, 
hogy csak az anyanyelv ad teljes szabadságot, a 
nemzet önbecsülésének pedig a szellemi örökség 
birtoklása az alapja. Úgy védelmezte erőteljesen 
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a nemzeti hagyományt, hogy egyszerre volt a 
modernség szerelmese és nagymestere is. Mo-
hón szívta magába és formálta tovább az iroda-
lom legkorszerűbb eszközeit – hatalmas utat tett 
meg a szocreáltól az abszurdoidig, de míg egyik 
lábával a költészetben, a szellem és az ideák vi-
lágában, a másikkal mindig a valóság, a realitás 
talaján állt. Vallotta, hogy a század második fe-
lében élő ember groteszk, abszurdoid életérzésé-
nek konkrét oka van – „e tájon semmiféle szürreál 
nem irreál, hanem csakis a szocreál a legszürreá-
labb irreál” –, nagy horizontú fi lozófi ai drámái és 

esszéi, versei mellett ezért tért mindegyre vissza 
a régmúlt faggatásához, s a mégoly kényelmetlen 
félmúlt művészi átvilágításához, mint utolsó mű-
veiben, a Sírrablók és a posztumusz Szekus című 
regényeiben.

Nagyformátumú író és kompromittálhatatlan 
személyiség volt. Életműve a huszadik századi 
egyetemes magyar irodalom elidegeníthetetlen 
része. Méltó büszkeséggel őrizheti emlékét szülő-
földje. Köszönöm, hogy fejet hajthatok.

Pécsi Györgyi


