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Kanizsai Levelesláda – Kardos Ferenc rovata

100

Pákolitz István (1919-1996) költő, szerkesztő, műfordító, pedagógus – akinek 
leánya Pécsi Gabriella (1944-2006) költőnő, a „Göcseji tulipán” Zalaegersze-
gen volt könyvtáros 1979-től nyugdíjba vonulásáig, 1968–1980 között a Jelen-
kor szerkesztője volt. 
A fiatal kanizsai költőt Tüskés Tibor ismertette meg vele. A Pék Pállal foly-
tatott levelezéséből kiderül, hogy kedvelte a fiatal költőt, támogatta is, ahol 
lehetett, de – hasonlóan csorba Győzőhöz és Fodor Andráshoz, vagy épp Tüs-
kés Tiborhoz  – ellátta szakmai  tanácsokkal, mentorálta is a húsz évvel fiata-
labb,  pályája kezdetét lévő, és a kiadói munka bonyodalmait még nem ismerő 
Pék Pált. Több levele szól arról, hogy ő és Tüskés Tibor javasolta írásainak 
megjelentetését több helyütt is, de ez nem jelentett garanciát a megjelenésre. 
Pék Pál megjelenéseiből látható, hogy a Jelenkorban rendszeresen kapott le-
hetőséget. Viszont ebben az időszakban két antológia tervbe vett kiadása is 
kútba esett. Sőt, Pék Pál első kötetének megjelentetését sem sikerült elérni. 
 
Most egy gépelt, 1971. szeptember 13-án kelt, a Jelenkor hivatalos fejléces le-
vélpapírjára nyomtatott hosszabb levélből idézünk. A levélben szóba kerülő 
versek már a leadott kéziratra vonatkoznak.
 
Kedves Pali!
A ciklusokra osztott és megszerkesztett verseskötet igényes, helyenként fino-
man árnyalt és szembeszökően etikus költői magatartást revelál.
Valamennyi versre jellemző, hogy nyomaiban sem találjuk a naturalista 
másolást vagy éppen az anekdotázó verselő modort; témáidat már jóelőre 
megtisztítod minden közönségestől és esetlegestől, s igyekszel élményeid-
nek gyökeréig hatolni. Ezt részben gondos szelekcióval, részint pedig azáltal 
éred el, hogy kiváló érzékkel feded fel a kínálkozó szimbólumokat, s általában 
igyekszel lehetőleg minden sorodat valami magasabb és tágabb egységhez 
csatolni. A verskezdetek mindig igen mélyről eredő, gyakran fájdalmas, nem 
ritkán életre szóló élményeket s még többször megpróbáltatásokat sejtetnek; 
ezeket azután (legsikerültebb verseidben) merész ívben emeled tiszteletre-
méltó erkölcsi magasságokba. Született lírikus alkatod kiviláglik abból is, 
hogy mindenhez individuális érzékenységgel, első személyben közeledsz, de 
soha nem mulasztod el, hogy ne figyelmeztesd magad vagy a vers címzettjét 
a tárgyból levonható magasabb következtetésekre. Közelebbről meghatároz-
ható témáid voltaképpen nincsenek is: az egyéni sors és a világ harca birkózik 
bennük, valamiféle etikus szintézist keresve. A ciklusokra osztást éppen ezért 
mesterkéltnek érezzük, – ezeknek a verseknek ilyetén csoportosítása merő-
ben formális.
 
Üdvözlettel:
Pákolitz István
 
A Rapszódia a reményhez című kötetet végül Nagykanizsa Városi Tanácsa 
adta ki 1976-ban. Pákolitz István is örömét fejezte ki egy 1977. április 22-
én kelt rövidke levélben a hír hallatán, de gratulációja mellett megjegyezte: 

„Mint tudod, a pécsi fíliálé már két éve megszűnt /Jelenkor-Magvető/ így a 
helyi dolgokat mi is a Tanács útján /ha van pénzük/ tudjuk kiadni.”
 

Nagygéci Kovács József

A Pannon Tükör 
Online elmúlt két 
éve néhány 
mondatban
Két évvel ezelőtt, 2017. adventjében újult meg 
a Pannon Tükör Online, hogy egyrészt önálló 
folyóiratként, másrészt a Pannon Tükör hiva-
talos online felületeként szolgálja az olvasókat.
A két év alatt közel hatszáz megjelenés azt 
jelenti, hogy átlagosan majdnem napi egy új 
cikket közöltünk, melyek egy jelentős része 
csak itt volt elérhető. A 2018. januárja óta hiva-
talosan is bejegyzett lapként működő Pannon 
Tükör Online elmúlt két évének krónikájával 
egyfajta összegzést szeretnénk nyújtani. 
Rovat-struktúránk a print laphoz idomul, első-
sorban az Irodalmi Tükör és benne a vers-pró-
za-dráma-kritika alrovatok cikkei teszik ki az 
anyag jelentős részét. A print számban meg-
jelent írások egy része itt is megjelenik, mind 
a szerzők, mind az olvasók részéről elvárás 
már, hogy az online térben is elérhető legyen 
a mű. Vannak lapok, ahol a frissen megjelent 
print lap teljes anyaga elérhető valamilyen 
formátumban, ezt mi is megtesszük, de előbb, 
kedvcsinálóként, egy-egy általunk fontosabb-
nak ítélt szöveg jelenik meg. Arra is volt példa, 
hogy egy szerző hosszabb elbeszélését fele-fele 
arányban a printben és online tettük olvasha-
tóvá, és olyan is volt, ahol egy válogatás két 
részre osztottunk, egyik része a lapban, másik 
része a Pannon Tükör Online-on jelent meg. A 
megjelenéseket ráadásul minden esetben face-
book-megjelenés és néhány hónapja már egy 
ehhez kapcsolódó, instagramos hír is kíséri. 
Lapunk így igyekszik megfelelni az elvárások-
nak és olyan olvasókat is megszólítani, akik a 
hagyományos módon nem, de így elérhetők.
A Testvérmúzsák rovat is nagy jelentőségű. 
Azokat a kritikákat, tudósításokat, beszámo-
lókat, melyek a Pannon Tükörben megje-

lennek, itt is közöljük. A felületnek köszön-
hetően bizonyos szempontból gazdagabbak 
ezek a megjelenések, hiszen képeket, videókat, 
filmrészleteket tudunk a cikkekbe ágyazni.  
Érdemes utána nézni például ennek a zene-
tudósításnak (http://pannontukor.hu/bartok-
es-a-nepzene-hangverseny-tudositas/), vagy 
ennek a kiállításkritikának (http://pannontu-
kor.hu/taj-kepek-ma-a-volgyi-skonda-kortars-
gyujtemeny-valogatasarol/), vagy épp ennek 
a filmrecenziónak(http://pannontukor.hu/az-
igazsag-felszabadit-meszaros-marta-aurora-
borealis-eszaki-feny-cimu-filmjerol/). 
A színház-rovat a print laphoz hasonlóan a 
legderekasabb, nem csak kritikákat közlünk, 
de olvasható drámaelemzés (http://pannontu-
kor.hu/a-magyar-drama-negyven-eve-elemze-
sek-3-resz/) épp úgy, mint dráma-közlés(http://
pannontukor.hu/falusi-marton-csernyenko-
kezdublore-hangjatek/).

A Debüt-rovat kiemelten fontos az Online-on. 
Itt jelennek meg azok a pályakezdő szerzők, 
akikkel kapcsolatban lapunknak komoly 
felelőssége van. A rovat a két év alatt több mint 
húsz szerzőt közölt, büszkék vagyunk rá, hogy 
ott lehettünk pályájuk indulásánál.
A Pannon Tükör Online önálló lapként új 
folyamokat is működtet. Ilyen a Medvészet, 
melyben  András László tárcái és (2019. ősze 
óta) Szolcsányi Ákos úti naplója jelenik meg 
folytatásokban (http://pannontukor.hu/med-
veszet-andras-laszlo-jegyzetei/).
Másik új kezdeményezésünk a „Lábjegyzetek”, 
mely „futball és kultúra” alcímmel lab-
darúgáshoz kapcsolódó irodalmi műveket 
közöl: verset, novellát, tárcákat és kritikákat. 
Ennél a rovatnál egy háromfős szerkesztői 
gárda segíti a munkát. (http://pannontukor.
hu/labjegyzetek-foci-kultura/)

Lapunk talán legkülönlegesebb közlésfolya-
ma a „Titkos filosz”-sorozat volt, mely több 
mint egy éven át jelent meg. Dr. Bene Kálmán 
irodalomtörténész írta, álnéven. A jeles 
Madách-kutató, nyugalmazott professzor 
jegyzetei hetente érkeztek az Online-on, tele 
irodalomtörténeti kuriózummal. (http://pan-
nontukor.hu/?s=titkos+filosz)
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Kis szünet után, immár nem inkognitóban, 
modern meséket ír szerzőnk. (http://pannon-
tukor.hu/bene-kalman-egy-vakiro-elet-halal-
mesei-2-hogyan-szuletett-meg-a-vakiro/)
A VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR rovatban a 
Pannon Tükör tíz, illetve húsz évvel ezelőtti 
lapszámait szemlézzük, ezzel is megmutatva 
mekkora érték halmozódott fel az alatt a 25 
év alatt, mióta lapunk működik. Elég csak az 
idén elhunyt két kiemelkedő szerzőt: Tandori 
Dezsőt és Térey Jánost említeni, mindketten 
közöltek lapunkban, de olvasható interjú 
Bujdosó Alpárral, beszámoló Tarján Tamástól, 
vagy épp szépirodalmi szövegek Pék Páltól 
Nagy Gáspáron át egészen a Nobel-díjas 
Wyslawa Szymborska-ig sokaktól. 
Interjúk is rendszeresen olvashatók a Pannon 

Tükör Online-on (http://pannontukor.
hu/1916-2/), ahogy képzőművészettel teljes 
ünnepi írások (http://pannontukor.hu/versek-
karacsonykor-karacsonyra/), illetve elmarad-
hatatlan része a lapnak a Hírek és beszámolók 
rovat. 
Ha új szám van készülőben, az Online-on 
válogatott ajánlók jelennek meg (http://pan-
nontukor.hu/lapszamajanlo-2019-5-debut/), 
majd ezt követően minden esetben fényképes 
beszámolóval jelentkezünk, legyen szó lap-
szám-, vagy kötetbemutatóról.
A megjelenések általában hetente négy napon 
(szerda, péntek, szombat, vasárnap) történnek, 
de ünnepnapokon, vagy hírek esetében az 
események időpontjához közel is frissül a lap.

Örömmel jelentjük mindenkinek, szerzőinknek 
és olvasóinknak, hogy 2019. októberétől, 22 város 
összesen 48 újságosánál újra megvásárolható a 
Pannon Tükör! Lapunk az országos könyvtárháló-
zat számos fiókja mellett immár a hírlapárusoknál 
is megtalálható. A helyek listája és a hozzá kap-
csolódó térkép a Pannon Tükör Online-on meg-
tekinthető.

2019. október 28-án, hétfőn a Deák Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtárban mutattuk be a Pannon Tü-
kör 2019/5. számát és Merő Béla Egy színházalapí-
tás viszontagságai című új könyvét.
Az estet Kiss Gábor, a könyvtár igazgatója nyitotta 
meg, majd Dr. Gyimesi Endre, a Pannon Írók Tár-
saságának elnöke mondott köszöntőt. A folytatás-
ban előbb Bubits Tünde főszerkesztő és Nagygéci 
Kovács József főszerkesztő-helyettes mutatta be a 
legújabb lapszámot. Ezt követően Bubits Tünde, 
mint a kötet szerkesztője beszélgetett Merő Bé-
lával, az Egy színházalapítás viszontagságai című 
kötet szerzőjével. A könyvből részleteket olvasott 
fel Gábor László színművész és Molnár Árpád 
előadóművész.

2019. november 12-én a Ceglédi Kossuth Gimna-
zisták Öregdiák Egyesülete szervezésében mutat-
tuk be Hegedűs Gitta Levelek Imréhez című köny-
vét.
Köszöntőt mondott dr. Kürti György nyugalma-
zott igazgató és dr. Csáky András polgármester. 
A Pannon Írók Társasága által kiadott kötetről Dr. 
Gyimesi Endre, a Társaság elnöke, Bubits Tünde író, 
a kötet szerkesztője és Velkey Péter beszélgettek.

2019. november 17-én Zalaegerszegen átadták a 
Zala Megyei Príma Díjakat, a tíz jelölt közül  Bence 
Lajos József Attila-díjas költő, irodalomtörténész, 
szerkesztőségünk munkatársa vehette át a jeles dí-
jat. Szívből gratulálunk az elismeréshez!

HÍREK
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