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A Költészet Napja jegyében rendezett Pécsi Gabriella emlékestet szülővárosá-
ban, Pakson, 2008. április 14-én a költőnő édesapja nevét viselő Pákolitz István Városi 
Könyvtár.  

A figyelmes házigazda Gutai István könyvtárigazgató volt, aki a megjelentek kö-
rében üdvözölte a közelmúltban elhunyt költőnő öccsét, ifj. Pákolitz Istvánt és feleségét, 
valamint az özvegyen maradt társat, e sorok íróját is. 

A köszöntő szavak után Tell Edit versmondó Pécsi Gabriella verseit adta elő 
mély átéléssel, szöveghűen (Januárok, Paks; Eperfa; Önarckép, füst mögül; Április ürü-
gyén; Dúdoló). 

Ezt követően Péntek Imre József Attila-díjas költő, a Pannon Tükör főszerkesz-
tője Pécsi Gabriella költészetét méltatta és annak színeit, formakultúráját az általa szer-
kesztett (s a méltó utóélet kezdetét jelentő) „Tollászkodom fellegen” című posztumusz 
kötet ciklusainak felelevenítésével mutatta be. 

A zalaegerszegi Énekmondó Együttes előadásában magnófelvételről Pécsi Gab-
riella megzenésített versei hangzottak el (Ökörnyál, Kedvetlen, Rejtőzködő, Boszorká-
nyos). 

Az emlékest hangulata megmutatta, hogy a szülőváros szeretettel fogadta be a 
zalaegerszegivé lett Pécsi Gabriella költői varázsát: „mézsűrű szél ölébe von / és túlrepít 
a holtakon” – írta kötetzáró versében, a Dúdolóban, amelyről Gergely Ágnes Kossuth-
díjas költő azt írta, hogy az „a magyar költészet gyöngyszeme”. 

A teltházas rendezvény sikeréhez jelentős mértékben hozzájárult az is, hogy a 
könyvtár nyugalmazott igazgatója, Herczeg Ágnes az egykori iskolatársakat is mozgósí-
totta, sőt, az emlékesten részt vett Gabi („Pintyő”) elsős elemista kori (1950!) tanító 
nénije, a nyolcvanon túli korú  Jantner Mária néni is („Pintyő” hasonló korú édesanyja 
egészségi okok miatt nem lehetett jelen, bár készülődött ide). Az estet oldott hangulatú 
pogácsás-üdítős beszélgetés követte. A paksi városi TV a helyszínen forgatott, Péntek 
Imre nyilatkozott. 

Pécsi Gabriella válogatott verseiről „Tollászkodom fellegen” címmel írt kritikát 
Tüskés Tibor kritikus, irodalomtörténész a Pannon Tükör 2007/5. számában, Kiss Gá-
bor, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója pedig „Bérc apa is illeg” címmel (ami a 
„Pécsi Gabriella” egyik anagrammája) közölt ismertetőt posztumusz köteteiről a Zalai 
Könyvtári Levelező 2007/1. számában. A paksi könyvtár mindkét írást fénymásolatban 
sokszorosította, s az irodalmi est résztvevői körében terjesztette, továbbá lehetővé tette a 
kötetek helybeni megvásárlását, melyek mindegyike gazdára talált. 
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