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jam, miért alkotok. Amikor egy költő felol-
vas, megkérdezik tőle, hogy miért alkot. Erre 
sokféle választ lehet adni. Sok célja lehet az 
alkotásnak, de én azt hiszem, alkotni azért 
érdemes, hogy megismerjük a világban az 
apró mozzanatok által kifejezett önmegisme-
rési struktúrákat. A világ működik, viszont 
semmiképp sem hagyna ki belőle bennünket 
ez a mozgó élet, mert minél jobban ismerem 
magam, annál jobban rálátok arra, hogy kit 
hogyan ismerhetek meg, és hogyan segít-
sek neki abban, hogy jobban megismerhesse 

önmagát. A célom nem az új felfedése, hanem 
a meglévő megtisztítása és biztonságba helye-
zése, a homályos tükör letörlése.

„Pedig nem rejtőzöm — csak igazában nem 
vagyok. / Cselekszem és szenvedek, mint a 
többi, / de legbenső mivoltom maga a nemlét.” 
Weöres Sándor remekül fejezi ki, hogy amit 
látunk a két portréban, az nem csupán maga a 
festő, alkotó, szerző vagy bárki. Hanem valami 
azon túli, igazi lényegét tekintve valami érez-
hető és valójában mégis láthatatlan.

Pék Pál és a nyár
Furcsa nyarunk van: óvatosággal teli nyaralásokkal, a pandémiás tavasz miatt elmarad munkák 
egy részének pótlásával, s örökös tervezgetéssel, örökös bizonytalanságban: mennyire is írja át 
terveinket a járvány.
   Pék Pál köteteinek megírásához pedagógusi nyári szabadságainak idejével számolt, bár mindig 
belefért nála egy-egy hosszabb nyaralás valahol délen, Spanyolország, Olaszország és Észak-
Afrika kies vidékein, ahonnan nagy kedvvel és jó színben (megfelelően lebarnulva) érkezett, s 
ahonnan mindig hozott magával zenei vagy irodalmi élményeket. 
   Verseiben viszont a nyár, elsősorban a múló nyár, a múló férfikor, múló lehetőségek megidé-
zője. 1984-ben jelent meg második, de országos kiadónál elsőként kiadott, édesanyjának ajánlott 
Nyár füstje című kötete. 1987-ben egy interjúban a szerző így emlékezik a kötet hangütésére: 
„Az újabb verseim mindenképpen a magányból való kilépésről, a közösség felé vezető utamról 
adnak számot. A Nyár füstjében azt írtam, hogy csak a pillanat létezik. Azóta új felismeréssel 
gazdagodtam, nem tagadhatjuk meg, hogy a múltból táplálkozik a jelen.” Amikor megidézzük 
Pék Pál alkotói világát, magunk is hitet teszünk az ő felismerése mellett.
   Levelesládánkból most két verset vettünk elő. Az egyik az 1961-ben megkezdett verses napólból 
idézet Pannon nyár.
   A másik a Csorba Győzőnek, egykori mesterének ajánlott, 1979-ben íródott vers, az Európa 
útjain, mely a Nyár füstje kötetben is megjelent, s amelyben szerepel a „nyár füstje”, azaz a kötet 
címadó kifejezése.

Kanizsai Levelesláda – Kardos Ferenc rovata



2020/4 2020/4 105104 PANNON TÜKÖR PANNON TÜKÖR

Európa útjai
Csorba Győzőnek

Utak, ti földön elcsavargók, 
Európa útjai –
Madár-írástok évek boltján
kinek tud ártani?
Hozzátok-e az éjszakából
a hontalan fiút,
ha roncs mezőin – lakhatatlan! –
dobogva körbe fut?

És akartok-e föllobogni...?
Mentsétek át haza,
ha minden ország félig-értett
álarcok tavasza,
ha könnyű szívvel nem bűvölik
lezüllött rajzait –
Európa, poklok túszát meddig
sodorják útjaid?

Hisz tükör-arca elmerült már!
Nyár füstje, szemfedő,
himbált a fákon kusza ábrát,
       s egykedvű, lágy eső
katedrálisát köddé nyűtte –
      De lázas homlokán
stigmáit ott az ég kirakta,
      és bolydult Notre-Dame, –

minden szavát hajótörötté
       alázva magasult,
hogy határa, a visszahívó,
       reggelre kilazult. –
Csak állt a szél-fútt Luxembourg-ban, –
       a gyötrött ég alatt;
és hallotta a Saint Michel-ről
       az ércek bonganak:

Kallósd hadar Szentgyörgyvölgynek,
       s kövekbe költözik
pajták nesze, s a bodza illat
       a kertbe leszökik,
s vigiliáin féreg dőzsöl
       és kezek mindenütt – –
Kibontott csöndjük tusák napja,
       a szembe visszasüt,

s vakítja egyre héthatárról,
      kitárva kapuját –

Hírek

Utak, ti folyton elcsavargók,
     suhogtok folytatást?
Tudjátok-e: a „rendületlen”
     kapkodva vetkezik,
s a balták népe – kaparj kurta! –
     egy hazát kifakít...?

Mennyi lucsok! Milyen kelepcék!
     Európa, útjaid
tévedt idő ma föl nem szántja –
     Magunkból kitaszít,
mert Valance lombja, s dűnéken túl
     a tenger elmarad – –
De szívünk alatt földet rendít –
     a szárnyas testű mag. 

Új rovatvezetők a lapnál

Örömmel adjuk hírül szerzőinknek és ol-
vasóinknak, hogy új rovatvezetőkkel bővül, 
erősödik lapunk szerkesztősége. A versrovat 
vezetője a 2020/4. lapszámtól Babiczky Tibor 
költő, szerkesztő, a kritika-tanulmány rovat 
vezetője a 2020/5. lapszámtól Móré Tünde 
irodalomtörténész, kritikus lesz. Szerkesztősé-
günk ezúton is köszöni a másfél éven át tar-
tó rovatvezetői munkát Gál Somának, akire a 
továbbiakban is közeli munkatársként számít. 
Nagygéci Kovács József, a kritika-tanulmány 
rovat eddigi megbízott vezetője főszerkesz-
tő-helyettesként és a Pannon Tükör Online 
főszerkesztőjeként dolgozik tovább a lapnál. 
Móré Tünde 1987-ben született Miskolcon, la-
tin-magyar szakon diplomázott Debrecenben, 
2016-ban doktori fokozatot szerzett. Jelenleg 
Budapesten él. 2017 óta a KMTG Előretolt 
Helyőrség Íróakadémia Kritikaműhelyének 
mentora. Lapunk állandó szerzője.
Babiczky Tibor költő, író 1980-ban született 
Székesfehérváron. A Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetemen végzett magyar-angol szakon. 
Első verseskötete 1999-ben jelent meg Istenek 
vagytok címmel a Püski Kiadónál, a legutóbbi 
Félbehagyott költemények címmel 2018-ban 
látott napvilágot a Jelenkornál. Regénye, a Ma-
gas tenger 2014-ben jelent meg a Magvetőnél. 
Lapunk állandó szerzője.

Pannon Tükör Díj

A Pannon Tükör indulásának huszonötödik 
évfordulója alkalmából a lap szerkesztősége 
díjat alapított, melyet ezentúl minden év de-
cemberében tervez átadni három kategóriá-
ban. A szerkesztőség döntése alapján évente 
egy költő, egy kritikus és egy prózaíró részesül 
elismerésben.
A Pannon Tükör Díj oklevéllel, egy kisplaszti-
kával és pénzjutalommal jár. Ünnepélyes díjá-
tadás az év utolsó lapszámának bemutatóján,  
minden év decemberében. A díjazott szerzők-
kel interjú készül, melyek a lap következő évi 

számaiban lesznek olvashatók, illetve egy-egy 
kéziratot is megvásárol a szerkesztőség, gyara-
pítva ezzel a a Pannon Tükör kézirat-archívu-
mát.

Közgyűlés

Közgyűlést tartott a Pannon Írók Társasága a 
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. 
Dr. Gyimesi Endre elnök elmondta, eredmé-
nyes évet zárt 2019-ben a Pannon Írók Tár-
sasága, két fő feladatát magas szinten sikerült 
megvalósítani: megjelent a Pannon Tükör hat 
lapszáma, emellett már hét kiadványt, kötetet 
is közreadtak. A sikeres pályázatokkal (NKA, 
MMA) és a rendezvényekkel (bemutatók Za-
laegerszegen, Budapesten és az ország számos 
egyéb pontján, részvétel jelentős kulturális 
fesztiválokon (Margó, Ördögkatlan) teljes év 
minden szempontból eredményesen zárult.

Kötetbemutató

Új kötettel gazdagodott a Pannon Tükör 
Könyvek sorozatunk. Nászta Katalin Felvágott 
szívvel című verseskötetét mutattuk be a za-
laegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárban 
2020. július 13-án. A rendezvényt házigazdánk, 
Kiss Gábor könyvtárigazgató nyitotta meg, 
majd Bubits Tünde főszerkesztő szólt a Pan-
non Tükör Könyvek sorozatról. A szerzővel a 
szerkesztő, Cséby Géza beszélgetett, és Czegő 
Teréz színművész olvasott fel a friss kötetből. 
Jó hangulatú beszélgetéssel és dedikálással fe-
jeződött be a rendezvény.
Köszönjük Zalaegerszeg Megyei Jogú Város ve-
zetésének, Balaicz Zoltán polgármester úrnak 
és a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány-
nak a támogatást.


