
Merész vállalkozásnak tûnt tíz éve egy zalai irodalmi
folyóirat megteremtése. E kísérletbõl regionális, majd
országos terjesztésûvé vált a kezdeti próbálkozás. Ma
szerves része a magyar irodalomnak, amely kitekint
határon túlra, így is próbál egyetemesen magyar lenni, és
az is.

Hamarosan kikristályosodott arculata, szellemisége.
Formája kialakult, állandóságot mutat, méltó a tar-
talomhoz. A színes és fekete-fehér képek egységet alkot-
nak, a folyóiratnak ritmust adnak. A laptükrök dicsérete-
sek és esztétikusak, figyelemfelkeltõk.

A szerzõk túlterjednek Pannónián, de ez csak értéket
növelõ. A kínálkozó lehetõségekbõl kell választani a szer-
kesztõnek. Az olvasó válogathat az írásokban: kedvére,
érdeklõdésének megfelelõen. Hogy mi a mûvészi, az igazi
érték, azt úgysem a kor dönti el.

A Pannon Tükör a jövõnek is szól. Ötven-száz év
múlva is beleolvashatnak, ítéletet is mondhatnak róla.

A szerkesztõ(k) szándéka dicséretes. Õ(k) is téved-
het(nek) a minõség megítélésében, õ(k) is szubjektíven
dönt(enek). A hiba akkor van – egypárszor tapasztaltuk –,
ha politikai alapon jelentet meg egy-egy írást a szer-
kesztõ. Ez fõleg akkor veszélyes, ha még élnek az egyes
események résztvevõi, szemtanúi. Ilyenkor válik hitelte-
lenné egy folyóirat. Ez néha elõfordult a Pannon Tükör-
ben is. De nem ez a jellemzõ. A Pannon-értékek dominál-
nak a folyóiratban. Lehetne azonban még pannonosabb
a folyóirat! Akkor lehet csak tükör, ha a régió mûvészetét
mutatja be, azt próbálja minél tágabban felölelni.

A mûvészi értéket nem az olvasó határozza meg, de
esetenként a szerkesztõ sem. Dicséretes a megjelent mû-

vekre való utalás, értékelés. Ennek igazán mozgósító
ereje van. Folytassa tovább ezt a folyóirat!

A mûvészi színvonal azt is jelenti, hogy e régióban
mennyit tudunk produkálni. Ezért nem kell szégyenkezni,
ezzel nem kell hivalkodni.

Mi az, amit elvár az olvasó? Az elsõ fõ gondolat a
politikamentesség. Ezt nem kell magyarázni, akinek
pedig kell, annak felesleges. Eredeti – elsõsorban – zalai
mûvek közlése még akkor is indokolt, ha azok nem kima-
gasló mércéjûek.

Kell-e szeretni a Pannon Tükröt? Igen, hiszen él, érté-
keket közvetít színvonalasan. A nagyobb önkritika, a sze-
rényebb megítélés viszont még gazdagabbá teheti a
folyóiratot. Nem öntömjénezés kell, hanem alkotás. Erre
büszke lehet a Pannon Tükör. Az irodalmi és mûvészeti
élet szerzõivel szemben azonban igyekezzen – tudom,
nagyon nehéz – objektív lenni. A más mûve is lehet jó, az
enyém is lehet gyengébb.

Ismeretes, hogy a mûvészek nem mindig képesek
objektív értékítéletre. Itt jön egy irodalmi folyóirat
felelõssége. Próbáljon rendet teremteni a mûvészi körök-
ben! Az olvasó pedig emészthetõ alkotást kapjon. A
Pannon Tükör – gondolom – képes erre.

Sok tíz évet kívánok, sok zalai és pannon-érték
megõrzését e folyóirat hasábjain. Neveljen, tanítson,
mûvészi értéket nyújtson az olvasónak! Látom a sikeres
jövõt, ha a kiadvány a mûvészetet, elsõsorban a kortárs
mûvészetet közvetíti.
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