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Kanizsai Levelesláda – Kardos Ferenc rovata HÍREK

Kormos István a Megvetőnél dolgozott, amikor Pék Pál első 
verseskötete, a „Rapszódia a reményről” megjelenésre várt. 
Pék Pál a Magvetőn Kiadóhoz adta be a kötetet, melynek 
egyik lektora Kormos István volt, aki a kiadást javasolta. A 
kötet végül is a Nagykanizsai Városi Tanácsnál jelent meg 
1976-ban. 

Kormos Istvánnal való barátságukat bizonyítja az a levél, 
melyet itt olvasható, s melyben Fodor András és Tüskés 
Tibor is megemlítődik mint leendő szerkesztői a kötetnek. 

„Kedves Barátom!
Sajnálom, hogy még áll a kéziratod, remélem elég meggyőző 
lektori véleményt adtunk Bandival (Fodor András – szerk.), s 
csak a szokásos nehézkedési törvények miatt. Nem tudom, hol 
akarják nyomni, talán ha helyben, nem tart a nyomdai munka 
túl sokáig.
Én szívesen szerkeszteném, de mivel kiadói évben vagyok, 
összeférhetetlennek tartja a Kiadói Főigazgatóság az ilyen 
munkát, főleg azért is, kiadáshoz hasonló a munkám. Előfordult 
már, hogy ilyen kéréssel fordultak hozzám, s akkor reagáltak 
így személyemre vonatkozóan. De azt gondolom, hogy Fodor 
Bandi szívesen vállalná, bár furcsa ez a kötet dedikációja miatt. 
(Ő írt volna hosszabb ajánlást a könyv elejére). Azonban nem 
kizáró ok, a Bandi az Írószövetség Költői Szakosztályának tit-
kára, tehát társadalmi tekintélye is van. Ehhez nincs szükség 
szerződésre, csak minél előbb csinálja a könyvet, hogy még 
e1976-ban megjelenjen. Találj ki jó szerkesztőt, ha Bandi nem 
vállalná, bár ezt nem hiszem, Tüskés Tibort ismered? Ő jó 
lenne, csak ez tovább húzná az időt, s az amúgy is kevés.

1976. június 17.

Ölel 
Kormos Pista

Idézet a lektori véleményből (mely gépelt formában áll rendel-
kezésre a hagyatékban):

„A sokáig víz alá nyomott tehetségek legjobb tulajdonságának 
lehetünk tanúi: Pék Pál tehetsége s jelleme nem deformálódott 
a sokáig tartó mellőzésben, sőt! még nagyobb igényességre 
nevelődött, s maga emelte saját magának a mércét magasra. 
Ritkán tapasztalható ez az önfegyelem első kötetes költőnél...”

Lapszámbemutató

A Könyvhétre időzítve jelent meg lapunk  legújabb, 
idei  harmadik száma, melyet hazai pályán, Zala-
egerszegen, a  VMK Cafféban  mutattunk be. A prog-
ramban két különleges kötet bemutatójára is sor 
került, szerzőik: dr. Cséby Géza, illetve dr. Nagy Gá-
bor jelenlétében.

A  Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár  és 
a  Pannon Írók Társasága  szervezésében nyílt meg 
a 89. Ünnepi Könyvhét Zalaegerszegen. Kiss Gábor, 
az intézmény vezetője köszöntője után  Bubits 
Tünde főszerkesztő mutatta be a lapot és köszöntötte 
a résztvevő szerzőket, köztük  Göncz Lászlót,  Tóth 
Imrét,  Nagy Gábort. Az est folytatásaként két kötet 
bemutatójára is sor került, Cséby Géza A keszthelyi 
Helikon című kötetéről dr. Gyimesi Endre, a Pannon 
Írók Társaságának elnöke adott ismertetést,  Nagy 
Gábor Utassy Józsefről írt monográfiájáról Nagygéci 
Kovács József kritikus beszélgetett a szerzővel.

Pannon Tükör a Margón

A  Margó Irodalmi Fesztiválon  mutattuk be legújabb, 
idei harmadik lapszámunkat. A  Scolar  kiadóval 
közös programon  András László  Rasszista utazások 
című kötetéről is beszélgettünk a szerzővel, 
közreműködött Bájer Máté (slam).

A Pannon Tükör idei harmadik száma június elején, 
a Könyvhétre jelent meg. Budapesti lapszámbemu-
tatónkat a Petőfi Irodalmi Múzeum Lotz-szalonjában 
tartottuk, a Margó Irodalmi Fesztivál programjaként. 
A Scolar kiadóval közös programon  Bubits Tün-
de  főszerkesztő és Vörös István, a versrovat veze-
tője mutatta be a lapot, majd  Nagygéci Kovács Jó-
zsef főszerkesztő-helyettes beszélgetett András László 
íróval a nemrég megjelent, Rasszista utazások című 
kötetéről.

Pannon Tükör Lentiben

Lentiben, a városi könyvtárban június 16-án mutat-
kozhatott be a megújult Pannon Írók Társasága. A 

rendezvényen a Pannon Tükör legújabb számából és 
a meghívott szerzők új írásaiból is ízelítőt kapott a 
közönség. 

A program házigazdája a helyi költő, Soós József 
és Horváth László polgármester volt. A kulturális 
esten fellépett a Nefelejcs Dalkör és Dányi József. A 
zenés bevezető után dr. Gyimesi Endre, a Pannon 
Írók Társaságának elnöke beszélt az irodalmi szer-
vezet megújulásáról. Bubits Tünde, a Pannon Tükör 
főszerkesztője a folyóirat új számát ismertette. Ezt 
követően dr. Geresits Gizella, költő Bubits Tünde 
Cigiszünet című regényéről beszélgetett a szerzővel, 
majd Lackner László író mutatta be Téblábolók című 
díjnyertes, új komédiáját dr. Merő Béla rendező 
közreműködésével.

Pannon Tükör az Ördögkatlan Fesztiválon

Lapunk is alkotó résztvevője volt az idén már tizen-
egyedik alkalommal megrendezett összművészeti 
fesztiválnak, az Ördögkatlannak. Az összevont lap-
számbemutatókkal kísért két programon Schein 
Gábor író, irodalomtörténész, illetve András László 
író, költő volt Nagygéci Kovács József főszerkesz-
tő-helyettes vendége. A teltházas programokon a 
szerzők legutóbb megjelent kötetei voltak a központi 
témák, de szóba kerültek az alkotás, az olvasóval való 
találkozás kérdései is.

Kötetbemutató

A Pannon Tükör Könyvek sorozatában látott nap-
világot a Zalai Hírlap munkatársa, Nagy Betti első 
verseskötete, amely július 26-án került bemutatásra a 
Keresztury VMK kávézójában. 

A Sírt valaki odakinn című kötetet Szálinger Balázs, 
József Attila-díjas költő szerkesztette.

A bemutatón versek hangzottak el a kötetből Szeglet 
Lajosné Dömötör Annamária előadásában, majd dr. 
Gyimesi Endre, a Pannon Írók Társaságának elnöke 
szólt a zalai líra újabb darabjáról. A szerzővel a Zalai 
Hírlap munkatársa, Arany Horváth Zsuzsa beszélge-
tett. A nagysikerű est dedikálással ért véget.


