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PÁSKÁNDI GÉZA KÖLTÉSZETE 
Páskándi Géza a XX. századi magyar irodalom egyik fenegyereke 

Gőgje, amellyel otthont kerít magának a hazában, csak Adyéval mérhető, perzselő indulata 
Vörösmarty baljós keserűségével. Nyelvszeretete, nyelvimádata meg Kosztolányi Dezsővel teszi 
rokonná. Filozofikus furfangja, nyelvöltögetése? Ebben Karinthy Frigyesnek társa. És akkor hol 
van még abszurdjainak - saját szavával: abszurdoidjainak - lonescót megidéző (lehetetlen
ségeiben azonban országhoz, tájhoz: Közép-Európához kötöttebb) világlátása! De a nagy hab
zsoló, kultúrák kereszteződési pontján megpihenő, a történelem vargabetűit saját - leleményes -
vargabetűivel kiigazító, minden nyelvbukfencében is - hiába a csörgősipka - szemérmes 
honszeretetet tanúsító író karakteres arcot mondhat magáénak. 

Páskándi perzselő egyéniség. Nála a torzító optika - paradox - épp helyrebillenti a tárgyakat. 
Méltóságot ad a szavaknak. Csak így, ezen az általa láttatott módon lesznek (még a legjob

ban karikírozottak is) egyediek. Üvöltése, amely a Kárpátokon inneni és túli mezőre egyaránt 
kihat, valamilyen őslény elemi erejű tiltakozása. Egyidejűleg áradó versbeszéd és a halandzsát 
egyetemes dadogássá fokozó torzó. Amely épp szabadságkívánalmában szép, főképp univerzális 
vágyaiban lefegyverző. Valaminek - egy sohasemvoltnak? - a folytatása. Számonkérő szigorral. 

Nemcsak börtönviselt - igaztalanul börtönviselt - magamagát vallatja a lehető legnagyobb 
szigorral, hanem a Trianon által meglopatott haza, tágabban az egyetemes magyarság sorsát is. 
Elrejtőzik - szavai, (dráma-)alakjai mögé búvik -, hogy annál jobban lássék nyíltsága. Becézi, 
becézgeti az ősöket, hogy még világosabb legyen egyéniségkereső fényjátéka. Önmagába 
ugyancsak szúró, mert fájdalom nélkül is fájdalmas gesztussal - igaz, csupán Lókerti (Szat
márnémeti!) Hattyúként - az avoni hattyú, Shakespeare magasába képzeli magát, ám titokban 
tudja, hogy trónszéke más. Hiszen támlája gyakran a felhőket szúrja, de lábai a kiismerhetetlen 
hullámzású tenger habjain próbálnak biztos pontot fogni. Biztosat a bizonytalanságban. 

Akisebbségi lét következménye - a Bethlen Gáborra visszautaló, egyensúlyozó készség 
ellenére is -, hogy Erdély legszabadabb fiai ugyancsak azzal küszködnek - ki álomba 

burkolózva, ki álom nélkül -, ami más, felhőtlenebb népeknek sajátja: a szabadság 
megteremtésével. Páskándi Géza minden szava, minden versmondata, metaforája, jelzője, az 
értelem bakugrásait híven kottázó halandzsája erre irányul. A Tű Foka (1972) Intarziája (308. sz. 
vers) szerint: „Rejtsd nevemet mondataidba / Igéid nevét mondataiba / Egyáltalán / Minden 
szóvégben foglaltassék / A másik szó eleje / Ne kezdődjék semmi ott / Csak minden folytatód
jék / Mintha csak folytatnád / a barlang előtt megfojtott / Ősember félig-harsant / Kiáltását..." 

Ennek a félig-harsant kiáltásnak örököse ő. Ha fölerősíti, például a zsoltár-fordító Szenci Mol
nár Albert előtt tisztelegve, tisztán hallani eme történelmi zsolozsma - hiten messze túlmutató -
bizodalmát is. Amely egy népet, egy (a történelem sújtása által kényszerből született) nemzetiséget 
az anyanyelv birtokosának tesz meg. „És azt mondta már akkor ez a nép: A zsoltárban nincs 
gyanakvás. És azt mondta már akkor ez a nép: A zsoltár kételytelen. És azt mondta már akkor ez 
a nép: És mégsem rózsaszín a zsoltár: minden színű, csak rózsaszínű nem... És azt mondta már 
akkor ez a nép: Új hit anyanyelvén szólt hozzám a Költő. És azt mondta már akkor ez a nép: Van, 
s Lesz Nem-haló Vers, Van s Lesz Magyar Poézis - a Minden múzsáján csüggő, Van s Lesz Mag
yar Vers, mert ha koldus is vagy - nem tarisznyátlan lélek. ÁMEN." (Gyanútlan zsoltár) 

E„nyelvkutatói" buzgalom kétségkívül megrendítő. Nem csupán az Ámennel végződő, a 
liturgiát a néplélek megerősödése - a balladai homályt eloszlatni igyekvő tisztánlás -

érdekében ideemelő költői akarat révén. Sokkal inkább azért, mert Páskándi oly sok avantgarde 
líra-kezdemény után - e mérhetetlen (igényű) kitárulkozásnak a Holdbumerángon (1966) kívül a 
másik bukaresti kötet, a Tű Foka (1972) szintén példája - úgy tett hangsúlyossá egy líra-eszményt, 
hogy a korai vívmányok megtagadása nélkül akarva-akaratlan az erdélyi költő-triász: Áprily -
Reményik - Tompa s bizonyos fokig Dsida Jenő (Psalmus Hungaricus) karakteres hangjához for-



dult vissza. Tévedés ne essék, ebben a visszafordulásban nincs visszalépés; még akkor sincs, ha 
- elsősorban a történelmi hangulat megidézése miatt - Szenci Molnár zsoltáros nyelvén át is üt 
az érzelmi megszólítottság mint toborzóigény. 

Anyelv, a nyelvbizsergés, a nevekből zizegően szellemes halandzsanyelvet, nyelvhangulatot 
varázsló nyelvbiztonság (A sárikás anyós, 1979), a megnevezés öröme, kockázata, már-

már kéjt adó sikerültsége, a szavak bódulata újra és újra arra készteti, hogy megvallja - a 
magasztos tárgyat tekintve mindenképp - ódai élményét. A honját meglelő hazátlan töredékes, 
asszociációs láncon át épülő verse (Füstnyelven-éneklő - Magán-Himnusz) - amely természetesen 
már magyarországi kötetben jelent meg (A papírrepülő eltérítése, 1976) -, még szemérmességét 
is sutba dobva, a nyelvhaza birtoklásáról szól. „Éneklő / Madárlátta / Csicsergő / Füstnyelven 
éneklő / Madárlátta füstnyelven fölcsicsergő / Képzavaromban édent-élő / Szavamban 
szabaduló félő / Ragokban táguló határú / Te Fülre-Édes ki halni küld / Hogy én hatalmas ne 
lehessek / Csak / Ragjaidból csipegessek / Halálig / Mint madár / Hazám / Édes hazám / 
Elégszer én nem mondhatom / A Tájtalanság Kockázatát / S a Dombtalanságét / Hogy nem 
értesz / Ezt vállalom / Hát Nyelvem Nyissa rám szemed / Mit Látásnak táj-hiány lezárt / Azt 
nyissa Nyelvem - Hallomássá / Madárlátta / Mennyire csicsergőt / Füstnyelven szóló sejtelem / 
Hazám / Pernyétől / Édes egy hazám / E nyelvben..." 

Árulkodó a Tű Fokát, a versek „befejezetlenségét" magyarázó vallomása. Annál is inkább 
árulkodó, mert Páskándi pályakezdő (végül is bezúzott verseskönyvét), a Piros madár (1956) című 
kötetet kivéve - amelyben jobbára az élménylíra dominál - szinte kivétel nélkül mindenik verses
könyv líraanyaga e szerint épült. „És már nem hajtom tovább a verset a lendületnél. Ahol a vers 
magától megáll, ott befejezem: ha befejezetlen is, ha függőben marad is, egészebb így, mintha 
indulaton és lendületen kívüli formába terelném a kerek befejezésért. Így lesz a töredékes líra, 
melynek egésze - egész képet ad." (Kiemelés - Sz. L.) 

Páskándi a fönt idézett töredékességnek mestere. (Ez, bárhogyan is vesszük, nem jellemző 
prózájára, drámájára, s még abszurdoidjaira sem.) 

Ám e tág horizontú töredékes teljességben - az élmény legmélyén - ott az egyetemes magyar 
és nem magyar líra hagyománykincse, a népballadáktól egészen a XX. századi legmodernebb, 
már-már anti-líraként értékelhető „gondolati" kitárulkozásokig szinte minden újjáéleszthető 
forma, megszólaltatható hang, érdekes vagy kevésbé érdekes líra-toposz. Bár a megannyi 
szójáték a gondolati, az asszociáció hatalmában bízó túlpörgetettség, az éles, szökőkútszerűen 
föl-fölvillanó elme nyelvfacsarintása bizonyos nehézség elé állítja eme költészet élvezőjét-megfej-
tőjét, aki nem sajnálja magától a befogadásra szánt időt, utánozhatatlan élmény - szellemi lako

ma - részese lehet. 

Ebből a szempontból az aránylag korai, a népköltészet és a népi írók (például Sinka István) 
hatását tükröző plasztikus versek természetesen mérföldnyi távolságra vannak nemcsak az élet
műben kiemelkedő helyet foglaló Az örömrontó angyaltól (Tű Foka), de a Holdbumeráng, az első 
igazi Páskándi-kötet, és a Tű Foka legtöbb versétől is. Nem szólva A Papírrepülő' eltérítése című 
verseskönyv egyik-másik bizarrabb darabjától [Mellérendelés - alárendelés (-rendelődés)]. Láng 
Gusztáv, az irodalomtörténész kortárs egyik rövid, ám lényegre tapintó esszéjében (Páskándi 
Géza, a lírikus) a versekben a Holdbumeránggal bekövetkező fordulatot „a költői kép, a költői 
nyelv intellektuális lehetőségeinek kísérletező kitágításában" látja elsősorban. Valóban, Páskándi 
intellektuális kalandja - az általa legizgalmasabbnak vélt líra-kitárulkozás reményében -, ha sok
szor nem is ismert határokat, a versolvasót így vagy úgy mindig megérintette. 

Nagyon tudta a verset - írni, élni, elgondolni. Újításra mindig kész szellem - József Attilát 
és Kassákot, e két, más-másképpen hatásos avantgarde alkotót maga mögött tudva - csak 

a verset pörgette meg, de magatartását, hűségét soha. Ennyiben más az ő - évtizedek előtti -
versbontó kísérlete, mint a manapság divatos posztmoderné. Mindvégig modern költő volt - és az 
is maradt. 

Páskándi Géza kézírása 
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