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Kanizsai Levelesláda – Kardos Ferenc rovata HÍREK

Költő és mentora
Ezt a különös kapcsolatot Pék Pál életében 
elsősorban Fodor Andrást jelentette, s barátsággá 
nemesült az idő teltével.  Az alábbi levélrészletet 
egy másik költőbaráttól, Csorba Győzőtől idézem, 
1980-ból. Ekkor Pék Pál második kötetének 
kiadását szorgalmazta, és Kormos István támoga-
tása ellenére a kötet kiadását nem akarta vállalni 
a Szépirodalmi Kiadó. Efeletti elkeseredésében 
írt levelére válaszolt Csorba Győző költő, a pécsi 
Jelenkor főmunkatársa. A levél hangulata vigasz-
taló és támogató.

Kedves Pali,

szomorúan olvastam leveled. Megértem
elkeseredésedet. Kissé féltem attól, hogy ez történik. 
Azt hiszem, a legrosszabb időpontban jelentkeztél 
köteteddel. A nehéz gazdasági helyzet miatt a kiadók 
egyre zordabbak.
Verseidről a Szépirodalmi véleménye ellenére sem 
mondhatok mást, mint amit mondtam. Én kiad-
hatónak tartottam és tartom gyűjteményedet.
Igen helyesen teszed, ha az írásról nem mondasz 
le, azt viszont nem helyeslem, hogy a nyilvános 
szerepléssel föl akarsz hagyni. Szerintem éppen az 
ellenkezőjét kéne csinálnod; még gyakrabban ostro-
molnod a szerkesztőségeket versekkel. Csak így tud-
nád biztosítani Magadnak azt a helyzeti erőt, ami 
a kiadáshoz segítene. Hogy hány éves vagy és leszel 
néhány év múlva, azt jól tudod, hogy az érték szem-
pontjából lényegtelen.
Külföldi üdvözlő lapodra – egyébként köszönöm – és 
régebbi leveledre nem válaszoltam, mert úgy éreztem, 
hogy nem igényelnek választ.
Hát csak ne keseredj el! Tudom, hogy szép frázisnak 
hat, főként a Te mostani lelkiállapotodban, de mégse 
írhatok mást, mint hogy a költőnek a kudarc is 
anyag, élmény lehet az íráshoz.

Baráti üdvözlettel. 
Csorba Győző

Lapszám-bemutató és adventi kötet-börze Zalaegerszegen

Legújabb, idei hatodik lapszámunkat és dráma-mellékletét egy adventi kötet-börzével 
együtt mutattuk be december 8-án, Zalaegerszegen, a Keresztury VMK Cafféban. Bízunk 
benne, hogy hagyományt teremtettünk. Barasits Zsuzsa, Berkes József, Bubits Tünde, 
Cséby Géza, Fa Ede, Főző Laura, Hartmann Miklós, Kanizsai József, Kardos Ferenc, Lackner 
László, Lángi Péter, Molnár Gábor, Melegáné Csóti Ágnes, Merő Béla, Nagy Antal Róbert, 
Nagy Betti, Nászta Katalin, Riersch Zoltán, Tarjáni Imre  – ők azok a zalai szerzők, akik 
elfogadták szerkesztőségünk meghívását és eljöttek az idei utolsó lapszámunk bemutatójával 
egybekötött adventi kötet-börzére. A programot Dr. Gyimesi Endre köszöntője nyitotta meg, 
majd Bubits Tünde főszerkesztős és Nagygéci Kovács József főszerkesztő-helyettes mutatta 
be az új számot. Ezt követően került sor a megjelent zalai írók, költők bemutatkozására, amit 
kötetlen beszélgetés követett. A résztvevők megállapodtak abban, hogy meg kell ismételni 
a programot, mert a szakmai beszélgetések, illetve a kapcsolatok elmélyítése termő közeget 
jelent minden, egyébként magányosan alkotó számára.

Budapesti lapszám- és kötetbemutató

2018. december 17-én, 18 órától  az  Örmény Kulturális Központban mutattuk be idei 
utolsó lapszámunkat, valamint az annak mellékleteként megjelent rádiójátékot, melynek 
szerzője, Falusi Márton is a vendégünk volt. Idei utolsó lapszámunk budapesti bemutatóján 
főszerkesztőnk,  Bubits Tünde  beszélt a lapszámról, röviden magát a lapot is bemutatva, 
majd Gál Soma, a Debüt rovat szerkesztője mutatta be a hatodik szám első közléseit. Ezt 
követően  Nagygéci Kovács József  főszerkesztő-helyettes beszélgetett  Falusi Mártonnal, 
a  Buszmegálló, avagy mikor jön a hathúszas  c. színdarab szerzőjével. Az esten  Duke 
Bluebeard zenélt. Az est házigazdái voltak Havas Juditnak és Avenesian Alex.

Sikeres NKA-pályázatok

Főtámogatónknak, Zalaegerszeg MJ Városnak, valamint Nagykanizsa és Keszthely 
városoknak hála az elmúlt években biztonságosan működött lapunk, ám ahhoz, hogy 
minden szempontból friss és minőségi kiadványokat jelentethessünk meg, illetve a Pannon 
Tükör Online is üzemeljen, szükséges egyéb források bevonása is. Ezért öröm, hogy a tavalyi 
évben sikerrel pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alaphoz, az elnyert támogatásokat ezúton 
is köszönjük!


