
Hálás vagyok a sorsnak, hogy ha rövid idõre
is, de személyesen ismerhettem Páskándi
Gézát; s közremûködhettem életében megje-
lent utolsó könyvének a megjelentetésében.
A kötet szinte halála pillanatában jelent meg
– a kórral is, és a halállal is a nagyvadak mél-
tóságával nézett szembe Páskándi Géza:
utolsó idejében csak lányát és feleségét en-
gedte magához. 

Nálunk az igazán nagy szellemeknek sok-
szor rövidebb idõt mér a Teremtõ. Mintha
Páskándi Géza is érezte volna, hihetetlen se-
bességgel dolgozott, s minden mûfajban 
jelentõset alkotott, vers, dráma, regény, no-
vella, esszé – az ilyen sokmûfajú alkotót 
enciklopédikusnak mondják, õ azonban szí-
vesebben hasonlította magát a partiumi ezer-
mesterhez. Büszke volt a szatmári régióra: a
világot akarta meghódítani, de azt vallotta,
hogy a provincia is lehet a világ közepe, ha
vonatkoztatási pontnak választjuk. Született
vagány és született világfi volt, az univerzá-
lis ember titkait fürkészte, ugyanakkor mind-
végig hû maradt az eredethez, s emelt fõvel
vállalta mély, bonthatatlan kötését a sokat
szenvedett magyarsággal, különösen az erdé-
lyivel. „Ha egyáltalán van valami értékes
bennem azon kívül, hogy mások kultúráját,
lelkét is becsülõ magyar vagyok – az épp er-

délyiségem”. Szûkebb pátriája, Erdély törté-
nelmének nagy szellemeit, Dávid Ferencet
és Apáczai Csere Jánost szólaltatta meg em-
lékezetes „hitvitázó” színmûveiben is, a Ven-
dégség és a Tornyot választok címûben,
Szent László, Könyves Kálmán és Vak Béla
király sorsdilemmáit királydrámáiban. 

Páskándi Géza megjelenésében is impo-
záns, férfias jelenség volt, ám aki e jelensé-
get szimbolikusan értelmezte:  „a férfiasság
élményét kerestem… Ezért választottam vé-
gül a nemzetet (s nemzetemet) a proletár s
bármiféle internacionalizmus helyett”. Tud-
juk, a kamasz zsenit a párthatalom megpró-
bálta szolgálatába állítani, de Páskándi volt
annyira vagány, hogy megmártózva a szocre-
álban, ellene mondott a csábításnak. Ötven-
hatban, kolozsvári egyetemistaként bátor
megszólalásáért súlyos árat fizetett. Hat év
börtönre ítélték. A börtönben büszkesége,
emberi méltósága mentette meg a pusztulás-
tól: az utolsó falat ételt a csajkában hagyta,
jelezve, hogy integritását az éhezés sem tör-
heti meg. 63-ban szabadult, s úgy emlékezett
azokra a rettenetes évekre, hogy „sem az-
elõtt, sem azután annyi ’elit-ember’ nem volt
társaságomban, mint a börtönben.” 

1974-ban országváltásra kényszerült –
Magyarországra nem úgy érkezett, mint egy
menekült, inkább mint aki a párizsi
mûvésznegyedbõl ruccant volna át: elegáns
kalapban, ballonkabátban, elõkelõen hanyag
mozdulatokkal, és, ahogy a kolozsvári egye-
temen, Budapesten is egy fejjel kimagaslott.
Mert a szatmárhegyi vincellérlány és kisbir-
tokos-dzsentroid, meg értelmiségi származá-
sú munkás apa fiát természetes elegancia,
méltóság, tartás, büszkeség jellemezte. Meg-
jelenésében, modorában, írói alkatában és
erkölcsében. 

A két háború közötti szellemi vezetõink
emelt fõvel vállalták, vállalhatták magyarsá-
gukat. A II. világháború után a kisebbségi és
az anyaországi magyarságot is hamis, gya-
lázkodó vádakkal illették. Páskándi Géza
íróként arra törekedett, hogy helyreállítsa
nemzete megsértett méltóságát – soha nem
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fogadta el a másodrangú szerepét sem magá-
ra, sem a magyarságra nézve. Vallotta, hogy
csak az anyanyelv ad teljes szabadságot, a
nemzet önbecsülésének pedig a szellemi
örökség birtoklása az alapja. Úgy védelmez-
te erõteljesen a nemzeti hagyományt, hogy
egyszerre volt a modernség szerelmese és
nagymestere is. Mohón szívta magába 
és formálta tovább az irodalom legkorsze-
rûbb eszközeit – hatalmas utat tett meg 
a szocreáltól az abszurdoidig, de míg egyik
lábával a költészetben, a szellem és az ideák
világában, a másikkal mindig a valóság, a 
realitás talaján állt. Vallotta, hogy század
második felében élõ ember groteszk, abszur-
doid életérzésének konkrét oka van – „e tá-
jon semmiféle szürreál nem irreál, hanem
csakis a szocreál a legszürreálabb irreál” –,
nagy horizontú filozófiai drámái és esszéi,
versei mellett ezért tért mindegyre vissza a
régmúlt faggatásához, s a mégoly kényel-
metlen félmúlt mûvészi átvilágításához, mint
utolsó mûveiben, a Sírrablók és a posztu-
musz Szekus címû regényeiben. 

Nagyformátumú író és kompromittálha-
tatlan személyiség volt. Életmûve a huszadik
századi egyetemes magyar irodalom elidege-
níthetetlen része. Méltó büszkeséggel õriz-
heti emlékét szülõföldje. Köszönöm, hogy
fejet hajthatok. ■
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Tovább bõvült az MTDA

A Magyar Társadalomtudományok Digitális
Archívuma elérhetõvé tette az Erõdi Harrach
Béla szerkesztésében megjelent (1939–1944)
Szociális Szemle négy évfolyamát, csaknem
ezer oldal terjedelemben. A lap a korabeli
„hivatalos” szociálpolitika elsõszámú orgá-
numának tekinthetõ. A hazai helyzetet elem-
zõ tanulmányai mellett igen komoly, a kül-
földi gyakorlatot és eseményeket bemutató
kitekintésre is módot adott. Mellékletként
említést érdemel a tárgyévre vonatkozó társa-
dalomtudományi bibliográfia anyaga. 
Az MTDA elérhetõ:
http://mtdaportal.extra.hu/
A Szociális Szemle:
http://mtdaportal.extra.hu/szociaLis_szle/
szocialis_szle.html

***

Tupac és az R.E.M. is a nemzeti
kincsek között

Az Egyesült Államok Kongresszusi Könyvtá-
ra minden évben 25 zenei felvételt ismer el
azzal, hogy hozzáadja õket a könyvtári archí-
vumhoz, mondván ezeket fontos megõrizni a
jövõ nemzedékei számára. A felvételekkel
szemben támasztott követelmény, hogy leg-
alább 10 évesek legyenek, és esztétikailag,
kulturálisan, vagy történelmileg fontos szere-
pet játsszanak a mûvészetben. Az idei elis-
mert teljesítmények között Patti Smith
Horses címû lemeze, Willie Nelson Red
Headed Stranger címû albuma, az R.E.M.
Radio Free Europe címû szerzeménye, Little
Richard Tutti Frutti címû száma, és Tupac
Shakur Dear Mama címû dala is szerepel. Az
archívumot gondozó bizottság azzal indokol-
ta a Tupac-szám felvételét az archívumba,
hogy a néhai rapper saját édesanyján kívül
azon nõk elõtt tiszteleg, akik megpróbálják
összetartani a családot, folyamatosan harcol-
va a függõséggel, a szegénységgel és a társa-
dalom közönyével.

(NME)


