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Dsida is, Páskándi is — mindkét szatmári születésű író — kiemelkedő, 

klasszikus rangú alakjai modern magyar irodalmunknak. A szellem jelzőfényeivel 
igéző és eligazító műveik ízig-vérig mai eszmélkedésünk segítői, támpontjai, ré-
gebbi és közelmúltunk viharos, reménykedő és tragikusan szomorú időszakainak 
katartikus megvilágosítói. 
Páskándi Géza Szatmár fiának nevezte magát hűségesen, mivel a Szatmárné-

meti melletti Szatmárhegyen született; olyan partiumi, Tisza-, Szamos-vidéken, 
amely annyi írót és történelmi személyiséget adott a magyarságnak Károli 
Gáspártól Adyig, Móriczig — és Dsidáig. Szülőfalujában és iskolájában, a 
Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Kollégiumban ma szobra áll, szülőháza helyét 
emléktábla jelöli, annak utcája az ő nevét viseli. 
Talán a szülőföld szabadságszerető levegője is ihlető forrása volt a nevét már 

egészen korán, diákkorában ismertté tévő lendületes, friss szellemű, fiatalosan 
bizakodó verseinek, az erdélyi magyar írók első számú kolozsvári lapjában 
megjelent — és az ötvenes évek első felében uralgó bornírt sematizmustól élesen 
elütő, hitelesen újszerű hangot hallató — műveinek. Fényesen induló írói, 
szerkesztői pályáját törte meg a román kommunista diktatúra, amikor a magyar 
’56-tal szolidáris erdélyi magyarság elleni megtorlási szándékkal (és persze 
„ellenséges izgatás”, „magyar nacionalizmus” vádjával) őt is elítélték és hat évi 
börtönnel, Duna-deltai kényszermunkával sújtották. Ártatlan diákszövetségi 
programjavaslatai miatt, amelyek a magyar oktatás függetlenségét célozták volna 
— az ’56-os forradalom szent eszményei jegyében. Tehetségét azonban nem 
lehetett elfojtani. Kiszabadulása után ismét az újító, vérátömlesztő hatású iro-
dalmi (nagyrészt Forrás-nemzedéki) törekvések élvonalába került, s egyaránt 
mértékadó magasságokat meghódító lírai, prózai, drámai műveivel megalapozta 
legendás sokműfajúságát is. Az újjászülető erdélyi történelmi színműírás 
mérföldkövét — a szintén Németh László, Illyés Gyula nyomdokára lépő Sütő 
András, Székely János, Kocsis István tollán ugyancsak kiteljesedő historikus-
klasszicizáló nemzeti dráma alapművét — jelentette az unitárius Dávid Ferenc 
püspök sorsát megörökítő és a besúgórendszeres hatalmi politika általános 
működésmódját leleplező 1970-es Vendégség. A tragikus értetlenséggel övezett 
Apáczai életét megelevenítő Tornyot választok, a trilógiává szélesedő „erdélyi 
triptichon” és a többi nagyszerű történelmi darab alkotója azonban — szinkron-
ban a legmodernebb európai és világirodalmi irányzatokkal — a groteszk, az ab-
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szurd, vagy ahogy ő nevezte, az abszordoid drámaforma mesterévé is vált. Volt 
tehát mit folytatnia, amikor a hetvenes évek derekán átköltözött Magyarországra 
(s ottani személyi igazolványába — micsoda szomorú korjellemző jelképesség! 
— az „állampolgársága” és a „foglalkozása” rubrikába pontosan egymás alá az 
volt bepecsételve, hogy: „hontalan” „író”). Önelvűen avantgarde és öntörvényű 
bölcseleti nyelvjátékokkal sziporkázó költemények, novellák, rövidprózák, a 
shakespeare-i krónikás színjáték poétikájához fogható epikus drámák sora Ár-
pád-házi királyainktól Rákócziig, Csokonaiig és az európai történelem meghatá-
rozó fordulataiig (a biblikus ókortól, az antikvitástól a francia forradalomig és a 
fiktív világvégéig) terjedő tematikával, abszurd drámák, hangjátékok és jelenetek 
rengetege, amelyek közül több is olyan sikert aratott azután angolul előadva 
Amerikában, New Yorkban, hogy egyik ottani kritikusuk szerint ha ezek a dara-
bok Párizsban vagy Londonban jelentek volna meg francia vagy angol művek-
ként, akkor szerzőjüket ma a világ egyik vezető színműírójaként tartanák számon 
mindenütt (Beckett, Ionesco, Pinter, Albee, Mrożek és a többiek mellett); és 
irodalomtörténeti, társadalom-, történelem- és létfilozófiai, nemzetpolitikai 
esszék sokasága, vagy dokumentáris értekezések, regények a közelmúlt 
kataklizmáiról, a Ceauşescu-rezsim magyargyilkos, faluromboló szörnytetteiről, a 
szekusok tenyészetéről, önéletírás és naplók („begyűjtött” vallomások), előadá-
sok és levelek, közügyi cikkek és publicisztikák, s még verses eposzok, meseregé-
nyek, gyermekversek és -elbeszélések sokfélesége — mindez tehát külön-külön 
és együtt is a szinte felmérhetetlen sokszínűsége és enciklopédikus gazdagsága 
ennek a grandiózus életműnek. Amely büszkesége a sajátszerű erdélyi szépírás-
nak, de a legtágabb értelemben vett kárpát-medencei és az egyetemes, 
összmagyar irodalomnak is, átfogó kincsestára régiók és a történelmi meg a 
reménybeli magyar haza mélyből és magasból fakadó üzeneteinek, így sok 
tekintetben iránymutató értékminőség a közép-európai és a világirodalom szá-
mára is. Mert a legmodernebb kísérletező nyitottság, a hallatlan nyelvi-művészi 
tágasság és a lenyűgöző eredetiség a legsúlyosabb, egyszersmind a legigazabb 
nemzeti sorskérdések bolygatásával kapcsolódik szervesen össze; a személyiség 
filozófiája a sorsközösségi gondok horizontjával, a hagyomány az újítással, a sajá-
tos az univerzális értékrenddel. Ezért lesz megrendítően autentikus is mindaz, 
ami a szellem szabadságát és emelkedésének végtelenségét a kötődés éthoszával, 
a megmaradás erkölcsiségével fonja egybe. Páskándi Géza a színházat nemzeti 
önbecsülésünk ébrentartó szentségének, a szó templomának tudta, s hitte, hogy 
elhivatása, missziója van az irodalomnak. És népének pedig küldetése a létben; 
mégpedig abban a végső vonatkozásban és értelemben, ahogyan egyik Árpád-
házi királydrámájában Könyves Kálmán mondja ki a szakrális bizonyságot: 
„Volt-e a magyarral valami célja, valami külön célja a Teremtőnek? (...) Azzal, 
hogy oly sok emberi nyelv van, kicsi és nagy — volt-e terve az Úrnak? És vé-
lünk, a mi nyelvünkkel volt-e, s ha igen, mi célja, terve volt? (...) hiszem, hogy 
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akármily kicsiny, de mégis volt célja. Ha semmi más, egy bizonyosan: hogy 
megmaradjon. Hogy fennmaradjon most és mindörökké.” 
 

* 
Páskándi Géza természetes bensőségességgel és lenyűgöző erudícióval kötő-

dött a szorosabban vett erdélyi kultúrtörténeti, szellemi hagyományok egészéhez 
— ahogyan erről monumentális életművén belül csak sziporkázóan egyéni, 
szuverén esszéírása is ékesen tanúskodik —, s így kapcsolódott már korán a 
Dsida-örökséghez is. Mert Dsida Jenő szellemi-irodalmi hagyatéka valóban az 
erdélyi és az egyetemes magyar líratörténet legértékesebb kincsei közé tartozik 
— amely azonban a második világháború után, a diktatúra idején hosszú 
évtizedekig nem foglalhatta el méltó helyét az irodalmi kánonban; sem az olvasói 
köztudatban, sem a hivatalos értékrendben. Amikor Dsidát különféle otromba 
támadásokkal űzték ki az irodalmi örökségből, a legnehezebb, legvadabb idők-
ben, 1956-ban Páskándi Géza mértékadó vitacikkben védte meg a nagy 
formaművészt.1 Még ezután egy újabb évtizedig sem jelenhetett meg Dsida-kötet 
Romániában. De Páskándi (a Dsida Jenő „ébresztését” szintén kezdeményező 
— és egyébként szintén szatmári — Panek Zoltánnal /Utunk, 1956/38./ együtt) 
váltig szorgalmazza a költő verseinek közzétételét (Szilágyi András /Utunk, 
1956/40./, Méliusz József és mások véleményének ellenében).2 S nemcsak a 
kivételes formakultúrájával, alaki és tartalmi szépségeivel („zenévé légiesült 
képeivel”) megigéző, inspiráló („ragyogóan jó költő”) Dsidát igyekszik — a kor 
obligát frazeológiájával — „objektív”, vagyis szakavatott, méltányos és valóban 
irodalmi-esztétikai megítélés alapján rehabilitálni, hanem azt is megkockáztatja, 
hogy ő még a Psalmus Hungaricusra sem fogná rá semmiképpen sem az irredentiz-
mus vádját, mivelhogy megbélyegzéssel („ráfröcskölt elfogultsággal”) bonyolult 
kérdéseket nem lehet elintézni. És kiemeli, hogy a humanizmus, „az együttérzés 
az alullévőkkel, a szenvedőkkel való sorsközösség-vállalás krisztusi mozdulata” 
Dsida (az „Amor Sanctuson nevelkedett” „új-katolikus” költő) lírájának a 
letagadhatatlan sajátja. (S ezzel tulajdonképpen még a forradalmiság motívumait 
a rehabilitáció érdekében jószándékúan túlhangsúlyozó Panek-cikk állításait is 
korrigálja.) A költő emberi-művészi habitusának lényegére tapintva fogalmazza 
meg: „Dsida költői gondolatmenete ez: az ember otthont épít, s önmagában 
megtisztulva az erkölcsi nemesség minőségileg magasabb fokán ’meggyógyítja a 
világ kelését’.” „Tele van meghitt, emberi szívmeleggel, másokért való bánkódás-
sal, aggódó féltéssel és sikolyokkal ez a líra: a Nagycsütörtök alvó apostolaitól az 
Angyalok citeráján angyalhangjaiig, és az emberre Leselkedő Magány tompa fájdal-
máig” — teszi hozzá, valamint hogy szólnia kell a „profán és keresztény 
hangulatok bájos, tündéri váltakozásáról, amely annyi versébe középkorian ódon, 
de ilyen sajátos házasítással mégis modern világérzést varázsol”; „remek 
formaművészetéről, gyönyörű rímeiről, az erdélyi táj zordon fenségű, szinte acél-
lapra metszett képeiről”. S befejezi azzal, hogy „állítsunk szép válogatással emlé-
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ket Dsida Jenőnek, aki a szegény és piszkos és barázdált arcú utcaseprőt arra kéri 
a hajnali utcán, hogy: ’Testvér, ha az üdvösségre jutsz, / rólam el ne feledkezz!’ 
(…) Elfeledkezhetünk-e róla?” 
A Dsida Jenő költészetének értékei melletti ötvenes évekbeli polemikus kiál-

lást két évtized múlva egy nagyobb esszé is követte, amely Dsida különleges-
varázsos nyelvművészetének a lényegi szemléleti-esztétikai összetevőit kutatja — 
a költő születésének hetvenedik évfordulóján (Költői nyelvünk egyéni változatai és a 
táj).3 A mára már hitelesnek mondható Dsida-portrét kialakító irodalomtörténeti 
értelmezésekkel és értékelésekkel egybehangzóan4 Páskándi is kiemeli azt a fe-
szült kettősséget, amely az életderű tündéri báját és a mulandóságérzet sajgó 
bölcsességét vegyíti. „Az ’arany és kék szavak’ költője nem csupán angyalian játé-
kos, és nemcsak a derűs szomorúság lírikusa, nem kizárólag a kamaszos irónia 
elbűvölő megszólaltatója, vagy a naiv-pajzán erotika énekese. Mert Dsidában 
minden minőség (mint az igazi lírikusoknál mindig) nemcsak megfelel, de felesel is 
önmagának. Angyali, de erotikus. Szorongásos, de öngunyoros. Érzelmes, de 
ironikus. Vallásos, de panteisztikumba villanó. Halk szavú, de feszült. Lehan-
goló, de drámai. Logikus, de indulatos” — írja; „nagyfeszültségű tehát e líra, pe-
dig igencsak hangfogós”. S ennek a különös intenzitásnak a nyomait többek között 
az olyanfajta önleleplező szelídségben véli fellelni, amely az „emberevő” világtól, 
az „elgépiesedett” civilizációtól a „bukolikus, pásztori természetbe” húzódó 
menekülésre késztet, de amely el is árulja, ki is szolgáltatja a költőt. Saját 
értékminőségei adják föl őt egy „idegen, emberellenes, költészetellenes, nemzet- 
és nemzetiségellenes” társadalomban. (Hatásosan utal erre a sorstapasztalatra 
Páskándi, amikor írását így zárja: „Dsida tiszta humanizmusának fenségjele a fo-
gasra akasztott, szelíd fényű glória. Fénye ma is idáig szivárog. Hadd fejezem be 
ezt a tanulmányt a Spártai vers a történelmi munkamegosztásról című soraimmal: Ez a 
nagy-nagy hangú jó lesz a hadaknak. / E jámbor, halk szavú? Kell majd áldozat-
nak.”) — A költő átpoétizálja a valóságot, „mintha a társadalmi létezésből eredő 
tétovaság kompenzálná magát a brilliáns formában”, „kecsessége” (mint az őzé a 
vadásznak) — sőt anyanyelve — mégis elárulja őt. Dsidát megkínozzák a 
kicsinyességek, noha „a banalitásokban is felfedezi a biblikus jeleket”; ebből 
következően katolicizmusa, misztikus élményei is átélten társadalomérzékenyek, 
vallásossága ember- és társadalomközeli, sőt rendszerint hétköznapi. („Van egy 
remek groteszk képe: a költő glóriáját a fogasra akasztja.”) Megelőlegezi így mint-
egy a század induló egyházi-vallási tendenciáit is: főképpen a szociális érzékeny-
ség növekedését. Mindebbe (virtuóz költői forma, nyelvi zeneiség, anyanyelvi 
tradíciótudat, vallásos misztikum) pedig eltagadhatatlanul belejátszik a nemzeti, a 
kisebbségi létsorsból, a magyarságélményből fakadó látásmód értékszemlélete. 
Hogy „a két világháború közötti kisebbségi létezésben az egyházi élet is bővített 
funkciójú (akárcsak a nyelv)”. Hogy talán nemcsak ízlésesztétikai, nemzedék-
fordulati magyarázata lehet a „szétszakítottság” formarobbantó szabadverses 
hangulatai után a zárt ritmusú, rokokós, „önittasultan” rímzenés versek újjá-
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éledésének; Dsida hagyományos formák felé való fordulása „még azzal is 
társulhat, hogy ő — lévén kisebbségi költő — sajátos küldetésének érzi a tradíció 
ápolását, feltűnően akarja jelezni kapcsolatát az egész magyar költészet akkorra 
már elfogadott nagy áramlatával, a nyugatosokkal”. S hogy az anyanyelviség — 
pláne a veszélyeztetett anyanyelviség — szerepe, hatásköre mérhetetlenül kitágul, 
komplexebbé válik; a nyelvmegőrzés és -ápolás, -művelés révén is „a kisebbségi 
létezésben a nyelv funkcióhalmozó” lesz, és a szakrális szférához közelít Páskándi 
szerint (is): „A templom helyett templom képlete ez. A nyelv a kisebbségben élő 
költő számára zarándokhellyé lesz, áldozati oltárrá, amelyre ki-ki hozza a maga 
szóállatait, sőt: olykor emberáldozatait, hogy engesztelést és segítséget kérjen. A 
költő és vele együtt közössége a nyelvből erőt merít és sugároz. Minél kisebb a 
közösség, annál inkább szakrálissá lesz a nyelv, vagy közelít a szakrálishoz és a 
legintimebb szférához. (Ezt egy másik kortárs költő, Reményik ki is mondja, 
„katakombának” érezvén a nyelvet.)”5 „Mindebből világos, hogy az anyanyelv a 
maga lehetséges zeneiségével, lehetséges régi és új jelentésárnyalataival a 
nemzetiségi kisebbségi költő számára sokkalta többet jelent, mint azoknak, akik 
egynyelvű közegben élnek.” A nyelvi diaszpóra így aztán még inkább kedvez a 
költészetnek, az irodalomnak, hogy a nyelviség elsődlegességéből fakadó 
különleges funkcióhoz, „főszerephez” jusson. („Ha csak egy vallás van, sosincs 
annyi vallásos költő, mint ha sok vallás van.”) Ebben pedig a művészekre és 
általában az értelmiségiekre döntő („rettentően fontos”) feladat hárul: képviselni, 
kifejezni, tanúsítani népük, nemzetiségük kollektív sorsát, szenvedéseit, 
küzdelmeit, megerősíteni a közösség történelmi emlékezetét és jelenlétét, s mű-
vészi-esztétikai többletértékekkel kiteljesíteni (más népek sorsával is össze-
vethetően egyetemesíteni) ezt az elkötelező nemzeti-közösségi sorstapasztalatot. 
S ez a kulturális ellenállásként is megnyilatkozó vállalkozás erős és öntörvényű, 
saját jogú hagyományokból táplálkozik. Mindezt már napjainkban mondja — s 
látható, Páskándi nézeteivel is mennyire egybevágóan — a posztkoloniális 
kritikai gondolkodás talán legjelentősebb alakja, Edward W. Said (an „intellectual 
is very often looked to by members of his or her nationality to represent, speak 
out for, and testify to the sufferings of that nationality /…/ To this terribly 
important task of representing the collective suffering of your own people, 
testifyíng to its travails, reasserting its enduring presence, reinforcing its memory, 
their must be added something else, which only an intellectual /…/ has the 
obligation to fulfill. After all, many novelists, painters, and poets /…/ have 
embodied the historical experience of their people in aesthetic works, which in 
turn become recognized as great masterpieces. For the intellectual the task, I 
believe, is explicitly to universalize the crisis, to give greater human scope to 
what a particular race or nation suffered, to associate that experience with the 
sufferings of others”6; It „has been the substantial achievement of all of the 
intellectuals, and of course of the movements they worked with, by their 
historical interpretive, and analytic efforts to have identified the culture os 
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resistance as a cultural enterprise possessing a long tradition of integrity and 
power in its own right”7). 
Páskándi igen gyakran hangsúlyozza, esszéiben is voltaképpen vezérszólam-

szerűen a változatosság elvét. Hogy bármilyen globális egyetemességre való 
törekvés, az univerzalizálás szándékával történő világméretű, interkontinentális 
egyneműsítés is csak „egyetemes vidékiség”, sőt rossz értelmű provincializmus 
maradhat — tudniillik a végtelen (még az „interplanetárison” meg az 
„intergalaktikálison” is túli) világmindenséggel szemben, ahol kiszámíthatatlan és 
mérhetetlen további változatok nyüzsöghetnek. A neutrális, a „metanyelvi” 
általánosítás — mint „egyetlen irányú egyetlen eszköz” — nemcsak képtelenség, 
de ostobaság és embertelenség is; a változatosság hiánya valami egész másnak az 
uralmát szolgálja és tartja fenn. A csillagvilággal az ember mindig más- és 
másképp, másmikor és más módokon néz szembe, élményeit „más képekkel, 
nyelven fogalmazza meg, más árnyalatúan éli át. Sokszor épp a nagyon meg nem 
mérhető árnyalatok jelentik az egészen sajátost. A többletet. Így a nemzetit is. 
(Ismeretelméleti értéktöbblet!)” (Ezek az utóbbi sorok az észjárás általános és 
magyar formáit taglaló, Karácsony Sándorról szóló írásból valók /Kései könyv-ekhó 
régi siralomra — Néhány gondolat Karácsony Sándor, a Magyar Észjárás című újra megje-
lent könyvére való tekintettel, 1985/.8) 
S a nemzetin belül még a különféle tájak is a legszínesebb további érték-

sajátosságokat hordozzák. Gyönyörű lírai futamban veszi sorra Páskándi, hogy 
például a „Károli-féle bibliafordítás irányából” jövő, de a „zólyomi Balassi nyelvi 
súlyait, a kuruc költészetet” is megmozdító (az „egész történelmi anyanyelvet” 
„lírai vízióba” összefogó) szilágysági Ady, a szatmári Móricz, a székely Tamási, 
az alföldi Tömörkény, Móra, a Partium „nyelvi bűvköréből” induló Krúdy és 
Tersánszky, és mind a régebbi többiek is miképpen boltozzák fel együttesen, 
egymást nem meghaladva, hanem együtthatásukban kiegészítve, azt az univer-
zumot, amely az egységes és oszthatatlan magyar nyelvi-irodalmi hagyományt, 
annak organikus egészét jelenti; s a modernség alapjait is, hiszen például a deb-
receni Csokonai nélkül nincs szeszélyesen játékos, groteszk líra, a szabolcsi 
Bessenyei nélkül felvilágosult gondolati stílus, a dunántúli Berzsenyi nélkül „mo-
dern sejtelemlíra”, a szalontai Arany nélkül „eposzi rálátás” és „nyelvi empiriz-
mus”, a Bács-Kiskun vidéki Katona nélkül szikrázó nyelvi drámaiság, a sztre-
govai Madách nélkül költői filozofálásra alkalmas nyelvezet — és így tovább. A 
sokféle magyar vidék és nyelvi táj adta értékek összefonódnak és így gazdagítják 
az „egyetlen, egyetemes” magyar nyelvet és irodalmat; „csodálatos szellemi 
munkamegosztás” ez az anyanyelv érdekében. És azt is jelzi, hogy a fővárosi 
„összehordott” („tranzit”, „átmeneti”, „zsargon”, „idegenes”, „divatos”, 
„úrhatnám” stb. elemektől hemzsegő) nyelvvel (amelynek azért van helyi és az 
újabb korokban az irodalmiságban is megnyilatkozó színértéke), a fővárosi a 
„kohószerűséggel” szemben (merthogy oda az írók többsége mindig is vidékről 
érkezik a maga tájának „nyelvi gusztusával”): „a vidék ma sem szűnik meg az iro-
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dalmi nyelv elsődleges és kiapadhatatlan forrásává lenni”. Sőt, folytatódik a csak-
nem historikus nyelvkarakterológiai gondolatmenet, „ha mindezt történelmi sík-
ban nézzük, azt vehetjük észre, hogy például a partiumi vagy az általában vett 
erdélyi irodalom is érzékenyebb az archaizmusokra, mint mondjuk a dunántúli. 
A partiumit a protestáns szellemi múlt, az erdélyit szintén, plusz a viszonylago-
san önálló hagyományok predesztinálják erre. (Meg aztán a ’sarkokban’, ’széle-
ken’, ’peremeken’ nehezebben cserélődik a szellemi nyelvi levegő, mint a szél-
járta középen. Oda ’beszorul’ a múlt, végvár lesz a hagyomány. Másrészt viszont, 
éppen mert ’határ’, vámszűrővel beengedi a távolról jött szellemiséget, 
beszivárogtatja, kellő, de nem önveszélyes adagolásban.)” 
Szintén gyakori fogalmi metaforája Páskándinak az ún. „eszköznyelv”, illetve 

„célnyelv” megkülönböztetése. Azon túl, hogy a költészet nyelve eredendően 
nem lehet pusztán eszköz, mégis különbség húzódik a döntően önmagán túlira 
irányuló, illetve a figyelmet önmagára vonó autotelikusság között; Páskándi ezt 
egy érzékletesen jelentéses metaforával is megvilágítja, midőn önmagát eltüntetve 
láttató „ablaküvegnyelvről”, illetőleg „önmagát láttató nyelvről”, vagyis „színes 
üvegablakszerű” nyelvről beszél — ez utóbbiak körében a „sötétszínű”, 
homályosodó, sőt „feketésszürke, kormos” üvegnyelv (Berzsenyi, Ady, Sinka) és 
az áttetszőbb célnyelv (Petőfi, Arany, Kosztolányi, Erdélyi József) közötti eltéré-
sekre is rámutatva. A nyilvánvalóan ötletszerű, de lényegi és valóságos esztétikai 
tendenciákra, különbözésekre rámutató vagy azokat megközelíteni igyekvő 
felvetések már Dsidánál is differenciálást igényelnek, s így lehet egyfelől „latinos 
nyelvvilágosságáról”, másfelől a régiség, a tájiság, a sajátosság iránti vonzalmáról 
szólni. (Elvetve a már-már késő-nyugatos „epigonizmust” emlegető lekicsinylést 
— s kiemelve ebben a tisztázó irodalomkritikai törekvésben Láng Gusztáv 
munkáját. Mindenesetre Dsida ébresztésében, mint láttuk, az ötvenes évektől 
kezdve Páskándi is érdemlegesen, küzdelmesen sokat tett.) A nyelv, a költészet 
(irodalom és kultúra), a tájhaza és a szellemi egyéniség változatosságának jogaiért 
perelni pedig olyan fegyverténye Páskándi Gézának és egész életművének, amely 
messzire sugárzó, ma is és általában égető igazságokra összpontosíthatják az 
értékelvűséget feladni talán mégsem kívánó utókor figyelmét. 
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