
Pécsi Gabriella
(Paks, 1944. május 7. - Zalaegerszeg, 2006. augusztus 23.)

EEggyy kkööllttõõ ttáávvoozzáássáárraa

Lapzártakor kaptuk a szomorú hírt: sokunk barátja, pályatársunk Pécsi Gabriella költõ augusztus 23-án elhunyt. 
1944-ben született Pakson, a költõ-szerkesztõ, Pákolitz István lányaként. 1968-ban szerzett fõiskolai oklevelet a

Debreceni Tanítóképzõ Intézet könyvtár-népmûvelés szakán. 1964 óta élt és dolgozott Zalaegerszegen, elõbb a városi
könyvtárban, majd a Zala Megyei Levéltár könyvtárosaként végzett értékes szakmai munkát. 

1963 óta szerepelt verseivel különbözõ folyóiratokban, elsõ, a Tiszatájban  való megjelenése után vette fel a Pécsi
nevet. Gyakran publikált heti- és napilapokban, így többek közt a Zala Megyei Hírlap olvasói is hosszú idõn át
találkozhattak verseivel, jegyzeteivel. Költeményei elhangzottak a magyar rádióban és televízióban, számos
megzenésített verse vált népszerûvé különbözõ együttesek elõadásában. 1974-tõl tagja volt a fiatal írók József Attila
Körének, 1981 óta tagja a Magyar Írószövetségnek. Alapító tagja volt a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mûvészeti
Társaságnak. Az 1970-es években a már nevezetessé vált és a fiatal írók által szervezett olvasótáborokban több alka-
lommal vett részt, 1975-ben a Zalaegerszegi Írótábort vezette és házigazdája volt a FIAK balatonberényi tanác-
skozásának. 1984-ben a megyei lapban versbarátok rovatot indított, és ezt közel egy évig gondozta. A megyében és
a városban sok író-olvasó találkozón és rendhagyó irodalomórán népszerûsítette a kortárs irodalmat. Aktív idõsza-
kában komoly szerepet vállalt a Zalaegerszegi Írók Egyesülete, majd a Zalai Írók Egyesülete munkájában. Kitüntették
Zalaegerszeg Városa Pro Urbe díjával. Több szerzõi estje volt Budapesten és dunántúli városokban. 1987-ben az
Életünk nívódíját kapta.

Megjelent verskötetei: Ki népei vagytok? Móra Kiadó, 1973.; Vadalmasortûz, Zalaegerszeg, Városi Tanács kiadása,
1983; Madaras legenda, 1992; Fogadjatok örökbe, Szépirodalmi Könyvkiadó,1992. Versei helyet kaptak országos,
ismert antológiákban is. (Add tovább!, Tengerlátó, Szél kapja fel a világot) Férjével, Baranyai Györggyel szerkesztette
az országosan ismertté vált Nádas Péter bibliográfiát, amely a Kossuth-díjas író életmûvének legteljesebb könyvészeti
feldolgozása. 

A kilencvenes évek vége óta súlyos betegségei beárnyékolták nyugdíjas éveit. A Pannon Tükörben egyszer, 1996-
ban szerepelt verseivel. Hiába bíztattuk, ihlete elapadt. Pedig igényes költõi életmûve folytatásra várt… Hiányozni fog
az olvasóknak, az irodalombarátoknak, Zala megye kultúrát szeretõ közönségének. Temetése szeptember 8-án volt.
Emlékét és mûveit megõrizzük!

Szerk.
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