
Kötelező szöveg a Kazinczy-versenyre

Deme László: Péchy Blankára emlékezve

Hosszú és eredményes színészi, előadóművészi pályafutás után, hetvenedik évéhez közeledve,

mikor  a  többi  ember  már  megszerzett  babérjain  üldögél,  ő  új  életet  kezdett $  Mott óját  így

fogalmazhatnám meg: keressünk feladatokat és próbáljuk megoldani őket; tárjunk fel újabb és

újabb  nehézségeket,  és  igyekezzünk úrrá  lenni  rajtuk$  Erre  mutat  a  tartalmas  új  élet  minden

mozzanata, elsőként is a Kazinczy–díj alapítása$

Péchy  Blanka  titka:  makacsul  kereste,  és  mindig  meg  is  találta  azokat,  akik  törekvéseiben

segített ék$  Beszélni nehéz! című könyvében leírja : hogyan küldözgett ék őt alapítási szándékával

oda és  vissza,  míg meg nem találta  a  megfelelő embert :  Lőrincze Lajost;  aztán vele  együtt  a

megfelelő hivatalt : a Művelődési Minisztériumot$ S mikor elgondolásaiban az ifjúúság bevonásáig

ért, aligha jutott  volna messzire a győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumnak és Z$ Szabó Lászlónak

városukat és megyéjüket is megmozgató közreműködése nélkül$ Azután – a versenyek szakmai

megalapozását  célzó  kézikönyv  elkészítésében  –  a  nyelvész  szakemberekkel  alakított  ki

gyümölcsöző együtt működést$

Nyolcvanon túl volt már, amikor a rádióban megindult a „Beszélni nehéz” sorozat, amely körül

néhány éven belül országos mozgalom épült; s amelynek folytonos fejlesztésére, újítására még

tizenkét esztendeig, élete végéig folyamatosan törekedett $

Mikor  rá  emlékezünk,  nem  gyászolnunk  kell,  nem  siratnunk  őt,  hanem  felidézni  emlékét,

tanulni és erőt meríteni abból, amit ő tett $ Ami földi volt Péchy Blankában, azt szépen megjelölt

sírja  őrzi$  De  amit  nekünk  adott  magából,  azt  őrizni,  fejleszteni  a  mi  feladatunk$  –  Csak

vigyázzunk:  ne  próbáljuk  őt  eszmévé  tenni,  inkább  eszménnyé$  Példaképekben  tragikusan

szűkölködő korunk azzal nyer igazán, ha őt földön járó emberként tartjuk meg emlékezetünkben,

akit követni lehet, és követni érdemes$ 

Utolsó beszélgetésünket – a körvezetők szegedi táborának záróakkordjaként – ezzel fejezte be:

„Folytassátok, ha én már nem leszek!” – Ez az igazi, a megőrző emlékezés$ Ha folytatjuk$ Nem

érte: önmagunkért, mindnyájunkért$

(A címben a ch cs-nek ejtendő.)


