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Kanizsai Levelesláda – Kardos Ferenc rovata Hírek

Az újságolvasó Pék Pál
Egy kép Pék Pál levelesládájából: a költő, tanár cigarettázik, és 
újságot olvas 1965 egyik napján. Későbbi képein ikonikusan 
kalapban és pipázva jelenik meg, kevés cigarettás kép lapul a 
ládában.

Abban a korszakban, a mobiltelefonok, kábeltévék, a szá-
mítógépek magyarországi korszaka előtt, a napi- és hetilapok 
voltak a legfontosabb hírforrások. A napi vagy- hetilapban 
megjelenni verssel nagy jelentőséggel bírt, hiszen a legtöbben 
csak ott olvashatták a verseket. A napilapban való megjelenés-
nek volt egy sajátossága: sok olyan napilapfogyasztó kanizsai, 
zalaegerszegi is megismerhette a költő, esetünkben Pék Pál 
verseit, aki más olvasnivalót nem vett kezébe. A verset sem 
olvasta volna el, ha nem ismer rá a híres tanárra, ismerősre. 
Pék Pál estjein is érzékelhető volt ennek hatása: „Olvastalak 
a Zalában” bókoltak sokan ilyenkor az idősebbek közül. Pali 
egyszer megjegyezte: „és vajon értették is?”

A kötetek megjelenése vagy a Pannon Tükör szerkesztése 
idején (ami már a számítógépes korszakban született meg) 
már nem volt olyan súlya a Zalai Hírlapban való megjelenés-
nek számára, mint a költői pálya első bő évtizedében (1959 és 
1984 között), ezt az is mutatja, hogy az akkori megjelenéseket 
eltette magának Pék Pál. Ahogy szaporodtak a megjelenések 
az irodalmi lapokban, úgy apadtak el a versközlések a Zalai 
Hírlapban, de a költészetnapi válogatásokban, és a Pék Pál 
kötetet megjelenései alkalmából készített interjúk mellett, 
mintegy illusztrációként, mindig megjelent egy-egy vers is.

Most egy olyan verset ajánlok az olvasó figyelmébe, mely 
több alkalommal is megjelent a Zalai Hírlapban (a „ Zalában”), 
elsőként 1961. december 3-án. A vers a kiskanizsai kofákat 
említi, ahogy a Potyli hídján át a nagykanizsai piacról oromfa-
las fehérre meszelt házaik felé mennek az estéli harangszóval.

Pék Pál ekkor 23 éves. Egy emberöltővel később már nem 
csak olvasott, de szerkesztett is újságot, Nagykanizsa rend-
szerváltáskori hetilapját. 

Vendégünk volt a 
Bárka folyóirat

Legújabb, idei negyedik lapszámunkat mutat-
tuk be Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtárban 2020. szeptember 
4-én. Programunk egyben a 25 éves a Pannon 
Tükör című ünnepi sorozatunk első alkalma 
is volt, így vendégeket is köszöntöttünk: a 
Bárka folyóirat érkezett hozzánk Elek Tibor 
főszerkesztő és Farkas Wellmann Éva főszer-
kesztő-helyettes, online főszerkesztő szemé-
lyében. A járványügyi intézkedések maximális 
betartásával rendezett programon megtelt a 
könyvtár nagyterme, hosszú hónapok után 
újra találkozhattak a szerzők és az olvasók. A 
program az NKA és az MMA támogatásával 
valósulhatott meg.

Utassy Józsefre emlékeztünk

Utassy József József Attila-díjas és Kossuth-
díjas magyar költő, műfordító, lapunk ked-
ves szerzője tíz évvel ezelőtt, 2010. augusztus 
27-én hunyt el Zalaegerszegen. Dr. Gyimesi 
Endre, a Pannon Írók Társaságának elnöke és 
Bubits Tünde főszerkesztő a költő emléktáblá-
ját koszorúzta meg az évfordulón. 

Elmarad az Ördögkatlan 
fesztivál

Az idén 25. születésnapját ünneplő lapunk iro-
dalmi beszélgetéseivel nem először vett volna 
részt az Ördögkatlan fesztiválon, ami idén a 
járványügyi helyzet miatt elmarad. A tervezett 
irodalmi beszélgetéseket Bereményi Géza író-
val, Visky András költővel és Kukorelly Endre 
íróval más formában tervezzük megvalósítani.

Könyvbemutató a MIMIKArtban

Zalaegerszeg új galériájában mutathattuk be 
2020. október 8-án Hegedüs Gitta újabb köny-
vét. A szerkesztővel, Velkey Péterrel Bubits 
Tünde főszerkesztő beszélgetett az előző 
könyv sikeréről, utóéletéről, és az újabbról, 
mely Emlékezzünk régiekről címmel jelent 
meg Mezőberény támogatásával.

Lap- és könyvbemutató Pécsett

Szeptember 14-én Pécsett, a Csorba Győző 
Könyvtár Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági 
Tanuló Tér látta vendégül periodikánkat. 
A Pannon Tükör képviseletében dr. Cséby 
Géza és Nászta Katalin mutatta be a pécsi 
Hetedhéthatár kulturális magazin meghívásá-
ra újonnan és nemrég megjelent könyveinket, 
valamint a Pannon Tükör régebbi és friss 
lapszámait. A találkozó barátságos légkörben, 
Komlós Attila főszerkesztő és L. Csépányi 
Katalin alapító-szerkesztő moderálásával zaj-
lott a megjelent szerzőkkel, írókkal, költőkkel. 
Cséby Géza verseit, fordításait – Vasárnapi 
koncert, A csend visszhangjai – Nászta Katalin 
ajánlotta, felolvasva belőlük, míg Cséby Géza 
a Pannon Tükör történetével, Nászta Katalin 
Felvágott szívvel friss verses kötet, valamint 
a Thália erdélyi napszámosai színész-interjú-
kötet bemutatásával tette tartalmassá a talál-
kozót. 


