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Lehetne regényesen kezdeni: négy-öt magyar
összehajolt, és megteremtette, ami Zalában még
soha nem volt, a folyóiratot, mely a régió (a Nyu-
gat-Dunántúl, Burgenland, Szlovénia és a Mura-
mente) lapjává lett. Természetesen nem így történt,
de fokozatosan ilyenné alakult az 1995 decem-
berében próbaszámmal induló, mára 10 éves szüle-
tésnapját ünneplõ Pannon Tükör. Sok küszködéssel,
méltánytalan kiszorítósdival, egy letûnõ világ em-
bereinek piszkálódásával, a kiadó sokfajta szerep-
tévesztésével, egyszóval fogcsikorító erõfeszítéssel
megszületett a régió lapja. Mindebbõl persze 2000
májusáig nem sok látszott, az irodalom, a képzõ-
mûvészet és a zene világa alig tudott valamit,
hiszen ami a kritika asztalára került, az a tartalmas
és szép folyóirat volt, mely egyként figyelt az
anyaországi és a határokon túli magyarság érté-
keire. Ezerrel indult, végül a reálisabb hatszáz
példányban jelent meg, s már a harmadik évfolyam
zárásakor 221 elõfizetõvel büszkélkedhetett. 1995.
szeptember és 2000 július közötti idõszakában –
fõszerkesztõként – joggal lehettem büszke a rovat-
vezetõk teljesítményére is. Úgy vélem, hogy Hévíz,
Keszthely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg és Zala megye
közgyûlési támogatása jó helyre került. A lapot
országosan elfogadták, hivatkoztak rá, sajtószem-
lék és rádiómûsorok témája lett. Perrel zárult
eltávolításom után azonban – a legutóbbi két-
három év pozitív változásaiig – csönd vette körül.
Mára nagy – szerintem maximálisan támogatandó
– erõfeszítések történnek, hogy a lap az új hely-
zetnek, a kihívásoknak megfelelõ pozíciót vívjon ki
magának.

Nem tisztem az elsõ öt év munkáját értékelni,
megtették azt az olvasók és megtette a magyar
mûvésztársadalom. Mindenesetre a Pannon Tükör
1995 és 2000 között – címébõl adódóan – fóruma
lehetett a történelmi Pannónia térségében szerve-
zõdõ kulturális és irodalmi életnek, minden olyan
eseménynek, tudósításnak, elemzõ értekezésnek,
mely kapcsolatot teremthetett a légiesített határok
mentén élõ népek és nemzetiségek kultúrájával,
növelve ezzel az integrálódás esélyeit az anyaország

szellemi életébe; összefonódott a Balaton-környék
gazdag mûvelõdéstörténeti múltjával, a fürdõkul-
túra és a társas élet hagyományaival, mindazzal,
ami a jelen metszéspontján a múltat a jövõvel
összekötheti. A lap alapító fõszerkesztõjeként ma is
úgy gondolom, hogy a Pannon Tükör legfõbb
értéke, hogy egyfelõl esélyt teremt a térség kul-
turális felzárkózásához, másrészt bemutatja azt a
sokrétû együttmûködést, gyakran inspirálva is, ami
a határok mentén formálódhat. Meggyõzõdésem,
hogy folyóiratunk nemcsak publikációk összessége,
nem csak nyomdatermék (noha annak igen tet-
szetõs), hanem sajátos intézmény, az országos
szellemi élet közvetítõ láncszeme. Növeli mindazok
presztízsét, akik a kiadás feltételeit (szerkesztõként,
szponzorként) megteremtették, és a tizedik évfo-
lyam születésénél is bábáskodnak.

A folyóirat elsõ öt évében 1136 publikáció látott
napvilágot, s ebbõl 227 volt a zalai. A jelentõsebb
költõk (Takács László, Karay Lajos, Szeles József,
Pécsi Gabriella, Fa Ede, Szoliva János, Karáth Anita)
éppúgy helyet kaptak, mint a prózaírók (Lackner
László, Bán Zsuzsa, Rózsás János, Orsós Jakab),
vagy a képzõ- és fotómûvészek (Gábriel József,
Frimmel Gyula, Melega István, Szekeres Emil,
Németh János, Szabolcs Péter, Ludvig Zoltán, Kot-
nyek István, Mészáros T. László, Hohl Zoltán, Pichler
József és mások), de figyelmet keltettek a szo-
ciográfiai anyagok és dokumentum-közlések is. 

Élénk kritikai visszhangot váltottak ki tematikus
összeállításaink (1848-49 évfordulójáról, a magyar-
országi avantgárd-mûvészetrõl szólva, 1956-ról,
Hamvas Béláról), miként a lap gondozásában meg-
jelent könyvek is (Lehota János A nemzeti tudat
drámájá-ról írt Bánk bán monográfiája, Hules Béla
Egér-pillanat és Takács László Még élsz fényeskedsz
címû versgyûjteménye, Kotnyek István Talált tájaim
Zalában címû fotóalbuma, Lackner László Kakukk-
fióka címû regénye, illetve Szoliva János két vers-
eskötete). A legfontosabbnak azonban a folyóirat-
ban elsõ ízben közreadott, majd könyvben is pub-
likált Tar Ferenc-interjúkat ítélem. Napnyugati ma-
gyarok címmel könyv alakban is megjelentettük az
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András Ferenccel, Kemenes Géfin Lászlóval, Vitéz
Györggyel, Bujdosó Alpárral, Nagy Pállal, Papp
Tiborral, Perneczky Gézával, Monoszlóy Dezsõvel,
Kabdebó Tamással és Sipos Gyulával készült beszél-
getéseket, ezzel is szorosabbra fûzve a kapcsolatot
a határainkon túl élõ magyar nyelvû alkotókkal.

1995 és 2000 között a Pannon Tükör olyan lap
volt, melyhez szívesen csatlakozott Bisztray Ádám,
Ébert Tibor, Forrai Eszter, Kiss Dénes, Lászlóffy
Aladár, Makay Ida, Nagy Gáspár, Szepesi Attila, Tor-
nai József költõ; Gere István, Kálnay Adél, Lászlóffy
Csaba, Fábián László, Sarusi Mihály, Tábori Zoltán
prózaíró; Alföldy Jenõ, Bakonyi István, Bohár And-
rás, Lõrinczy Huba, Kovács Sándor Iván, Pomogáts
Béla, Praznovszky Mihály, Vasy Géza és Tarján Ta-
más irodalomtörténész, kritikus.

Mindez pedig nem egyszerû névsorolvasás,
inkább annak az irányzatnak a jelzése, melyet a lap
élén képviseltem, s mit 2000. évi menesztésemkor
(az anyagi nehézségek mellett) felróttak. Országos

érdeklõdésre számot tartó folyóiratot kívántam
szerkeszteni (a magam nemzeti elkötelezettségét
sem tagadva), de a zalai íróegylet az általa pártfo-
golt amatõröket kívánta a lapban látni, noha mint
tisztázódott: úgy tártam szélesre a kaput az értékes
hazai irodalom és a határainkon túl élõk elõtt, hogy
ha fontos és színvonalas írásra leltem, zalai szerzõ
soha nem szorult háttérbe.

Most azonban ünnepelni kell, nem az egykor
volt fõszerkesztõ bizonyítványát magyarázgatni. A
Pannon Tükör itt van, és köszöni, jól van. Az egyko-
ri akadékoskodók a helyükre kerültek, s én, aki tíz
éve kigondoltam és értõ társakkal vezettem a lapot,
megnyugodva látom, hogy a gyerek felnõtt, megáll
a maga lábán, s már elhiteti a világgal, hogy
Zalában is van élet, hogy a nyugati végeken sem
hunyhat ki a „szellem napvilága“.

Nagykanizsa,
2005. decemberében

Zalai eenteriõr, eelõtérben HHorváth LLászló pplasztikáival
(Eisenstadt, LLandesgalerie, 22005. ooktóber 225. - nnovember 111.)


