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Fritz Attila csodálkozó szemű, a kőrengetegben 
tétován vándorló Istipistije sárga kabátjában és 
pilótasapkájában kicsit emlékeztet A kis herceg 
magányos alakjára. Néha azonban nehéz eldön-
teni, hogy a karakter vagy a színész tétovaságát 
látjuk a színpadon. Az utóbbit erősíti, hogy Fritz 
Attila a daloknál sem túlzottan magabiztos. Ami-
kor B. Szolnok Ágnes energikus, tűzről pattant 
Zsuzsi királykisasszonya is jelen van, az előadás 
jobban működik. Persze, mindez beleillhet a 
rendezői koncepcióba is, hogy a szereplők egye-
dül elveszettek, csak közösen teljesek – ezek a 
bizonytalanságok mégsem tesznek jót az előa-
dásnak. Az azonban tény, hogy másodszori meg-

nézésre az Istipisti is sokkal jobb formát muta-
tott, mint a bemutatón. És az is, hogy ebben az 
esetben is jó alapanyagból, minőségi munkára 
törekedve dolgoztak. 

Mindkét előadás azt tükrözi, hogy a Griff Báb-
színház az (újra)építkezés fázisában van, és hogy 
biztos alapokra, kövekből akarnak építeni. Hogy 
mindehhez a nézőket is partnernek tekintik, azt 
egy kedves gesztussal jelzik: az előadások után 
mindenki kap egy kör alakú, öntapadós, színes 
matricát, amit a lépcsőfeljáróban oda ragaszt fel, 
ahová csak akar. Az évad végére kiszínesedett 
a lépcsőház. Mi pedig várjuk, hogy az alapozás 
után jövőre hogyan folytatódik ez az építkezés.

Hírek

Tóth Imre negyedik kötetének 
bemutatója
Április 5-én a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár olvasótermében mutatták be munkatársunk, 
Tóth Imre legújabb, Exit című verseskönyvét. A szerzővel Payer Imre, József Attila-díjas költő beszél-
getett, a kötetből Czegő Teréz, a Hevesi Sándor Színház művésznője olvasott fel. 

Vers-Tér-Kép és Tarantella
A Költészet Napjához kapcsolódva, április 9-én komplex programmal várta a zalaegerszegi közön-
séget a Keresztury Dezső VMK, a Pannon Tükör szerkesztősége és a szervező Magyarucca Egyesület. 
A rendezvény nyitányaként Szemes Péter irodalomtörténész értékelte a Vers-Tér-Kép pályázatra 
beérkezett, a szerzők kedves településeiről, lakóhelyéről szóló szövegeket, és a zsűri – melynek la-
punk képviseletében Tóth Imre és Pénzes Csaba is tagja volt – díjakat adott át a legjobbnak ítélt 
versek alkotóinak. Ezt követően Németh Miklós grafikusművész tartott a Gönczi Galériában látható, 
Árnyak című kiállításán szubjektív tárlatvezetést, végül Kaj Ádám Tarantella című darabját tekint-
hette meg a szépszámú érdeklődő. A Dukai Takách Judit (Bilicsi Mónika) és Lónyay Erzsébet – Psyché 
(Vámos Vica) képzelt találkozásáról szóló előadást a szerző rendezte.

Maratoni versolvasás
Április 11-én egész napos versolvasásra várta a zalaegerszegieket a Díszpinty Gasztro Bárba a Keresz-
tury Dezső VMK Családi Intézete. A rendezvényen lapunk képviseletében több szerkesztő és szerző – 
Varga Zoltán, Tóth Imre, Lackner László, Szemes Péter és Turbuly Lilla – is megosztotta a közönséggel 
kedves szövegeit.

Megnyílt a Babits Emlékév
A Babits Emlékév nyitányaként – melynek keretében lapunk főszerkesztője, Kaj Ádám új, a költőről 
írt drámáját is bemutatják majd – az esztergomi Babits Emlékbizottság az alábbi közleményt adta 
ki:

2016. április 22. 

„Tavaszi verses nyitány” 

„…este a kávéházban Bányai Kornél, a kiváló fiatal költő 
üdvözöl, aki itt tanárkodik. 
A múlt lelkét beitta ez a föld, s talán majd táplálni fogja 
vele, fiatal festőkön s költőkön keresztül, a jövő lelkét is: 
erre harsanjatok, esztergomi tósztok!”

(Babits Mihály: Esztergomi riport)
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Az esztergomi Babits Mihály Emlékbizottság évindító programjával egybekötött, kihelyezett ülése.
A verses, zenés estre az esztergomi Szamos Marcipán Cukrászdában (régi Központi Kávéház) került 
sor 18.30-21 óráig. Az emlékévet Romanek Etelka Polgármester asszony nyitotta meg, majd a Babits 
Kutatócsoport vezetője, az est díszvendége, Prof. emer. Dr. Sipos Lajos beszélt Babits esztergomi 
éveiről. A meghívottak között jelen voltak olyan kiváló Babits-kutatók, például Téglás János, és hoz-
zátartozóik, akik munkásságukkal jelentősen gyarapították a költőről való esztergomi tudásunkat. 
Prantner Ivett, a Bizottság elnöke köszöntőjében méltatta a 2008-as esztendő eseményeit, amikor 
a város Babits születésének 125. évfordulóját ünnepelte Nagyfalusi Tibor elnökletével és Szabó Judit 
szervezésével. Az akkori, Babitsról szóló mottót megtartották idénre is az 1934-es Esztergom és 
Vidéke hasábjairól: „…életünkön a tekintete, érezzük meleg szívélyes barátságát, szeretetét, keze simoga-
tását. Ennél is többet ad: írásokat, mik fiainknak is szólnak! És mit adhatunk mi?” A korabeli kérdésre volt 
válasza a fiatal, kiválóan szervező Prantner Ivettnek a Bizottság nevében: „a soha el nem feledést, a 
költő emlékének és munkásságának megőrzését, és így hallhatatlanságát adhatjuk. Mint ezen a mai 
estén is.”. Idén, a költő halálának 75. évfordulójára emlékeznek, főhajtással tisztelegve előtte, és esz-
tergomi éveit elevenítve fel, a város intézményeinek és közönségének bevonásával, minden hónap-
ban más-más rendezvénnyel. A következő eseményre, egy felemelő zenés, irodalmi emlékműsorra, 
május 20-án kerül sor, amikor a Misztrál Együttest hívják meg Sudár Annamária előadó-művésznő-
vel együtt. 

Az évet Babits Mihály jelképes kávéházi asztalának és az ott látható kéziratmásolatok, képek, em-
lékek felfrissítésével, rendbetételével kezdik, amely egyben az est fénypontja is. Ennek átadására 
Polgármester Asszonyt és G. Tóth Franciskát kérték fel. Ezt követően az Esztergomi Diákszínpad és 
a Zsolt Nádor Zeneiskola közös verses, zenés nyitánya emelte az estet. Műsorukat Erős Viktória ál-
lította össze. Szegő Csaba hangulatos, békebeli időket megidéző kávéházi muzsikája szólalt meg a 
program előtt és után. 

A Babits Emlékbizottság tagjai: 
Prantner Ivett (a Bizottság Elnöke, múzeumpedagógus)
Bánhidy Vajk (tag, tanár)
Dr. Horváth István (tag, c. múzeumigazgató, régész)
Dr. Osvai László (tag, főorvos)
Erősné Vörös Viktória (tag, tanár)
G. Tóth Franciska (tag, irodalmi muzeológus)
Horányi László (tag, színművész)
Kovátsné Várady Eszter (tag, könyvtárigazgató)
Pálmai Árpád (tag, tanár, előadóművész)
Pálmai József (tag, tanár)
Pásztó András (tag, tanár, dramaturg)
Szabó Judit (tag, textilrestaurátor)
Tóth Sándor (tag, költő, főiskolai tanár)

Műtermi enteriőr - 2010

Szerzőinkről

Bene Zoltán (1973; Szeged) prózaíró, szerkesztő
Braun Barna (1990; Budapest) költő, kritikus, szerkesztő
Bubits Tünde (1967; Zalaegerszeg) prózaíró, tanár
Cseh Valentin (1978; Zalaegerszeg) történész, muzeológus
Csontos János (1962; Budapest) költő, prózaíró
Farkas Balázs (1987; Budapest) prózaíró, kritikus
Filip Tamás (1960; Budapest) költő, szerkesztő
Halász Albert (1969; Lendva) költő, néprajzkutató
Kaj Ádám (1988; Zalaegerszeg) költő, drámaíró
Karáth Anita (1978; Zalaegerszeg) költő, tanár
Kosovel, Srečko (1904-1926) szlovén költő, prózaíró, publicista
Kostyál László (1962; Zalaegerszeg) művészettörténész
Ködöböcz Gábor (1959; Eger) irodalomtörténész, szerkesztő
Léka Géza (1957; Budapest) költő
Madár János (1948; Budapest) költő, szerkesztő
Megyeri Anna (1956; Zalaegerszeg) történész, muzeológus
Molnár László (1953; Zalaegerszeg) történész, muzeológus
Nászta Katalin (1950; Zalaegerszeg) költő
Németh József (1934; Zalaegerszeg) művelődéstörténész, ny. 
múzeumigazgató
Payer Imre (1961; Budapest) költő, irodalomtörténész
Pénzes Csaba (1959; Zalaegerszeg) író, rendező, közművelődési 
szakember
Soós József (1953; Lenti) költő
Suhai Pál (1945; Budapest) költő, kritikus, műfordító
Szabolcs Péter (1942; Zalaegerszeg) szobrászművész
Szemes Béla (1955; Zalaegerszeg) színházkritikus
Szemes Péter (1979; Zalaegerszeg) irodalomtörténész, kritikus
Szoliva János (1936-2014) nagykanizsai költő
Tóth Imre (1966; Zalaegerszeg) költő, prózaíró
Turbuly Lilla (1965; Budapest) költő, prózaíró, kritikus
Vilcsek Béla (1956; Budapest) irodalomtörténész, kritikus
Vörös István (1964; Budapest) költő, prózaíró
Z. Karvalics László (1961; Budapest) információtörténész

Részletek a Griff Bábszínház Pintyőke 
cirkusz világszám című előadásából

PΔNNONTÜKÖR
K U L T U R Á L I S  F O L Y Ó I R A T

A lapszámot Lukács Zoltán, Goór Zsolt, Hohl Zoltán és 
Pezzetta Umberto fotóival illusztráltuk.


