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Kanizsai Levelesláda – Kardos Ferenc rovata

Kovács Lajoshoz, a Megyei Tanács Műve-
lődési Osztályvezetőjéhez, elmondtam, mi 
van. Elrohant a pártbizottságra, egy órán 
belül elintézte az ügyet, mindenki rábólin-
tott. Visszajött és azt mondta: „Béla, ülj be a 
kocsidba, és menj le Szegedre, ne telefonálj, 
mert azt lehallgatják.” Elutaztam és elindul-
tak a tárgyalások két szinten, a fenntartóin 
(pártbizottság) és a szervezőin, ami a mi hét-
köznapjainkat jelentette. Jött Menczel Robi 
díszlettervező, Böhm György dramaturg, és 
így együtt bele tudtunk szólni az átépítésbe, 
és rengeteg hasznos dolgot megvalósíthat-
tunk.
Nagyon furcsa volt a helyzet, mert a Tornyos 
Csaba, a szakszervezet Kulturális Osztályá-
nak vezetője képviselte azt az intézményt, 
aminek én voltam az igazgatója, én pedig a 
színházat. Kováts Flóri hirtelen előjött azzal 
a javaslatával, hogy döntsék el, ki csinál 
jobb színházat: Ruszt vagy ő. Mögötte állt a 
pártbizottság, Karvalits Ferenc első titkárral 
az élen. 
Közben a Jóska csipkeházi lakásában szerve-
ződött a színház, megjött a Bischof Sanyi és 
lassan a többiek is.
Március 1-jén, a Megyei Tanácson értekez-
letet hívtak össze, amelynek feladata a szín-
házvezető személyének eldöntése volt. Én 
Bíró László közművelődési csoportvezető 
szobájában vártam az eredményt. Jó 2 órás 

tárgyalás után kijött a Jóska, kezében barna 
cukros papírzacskóval és azt mondja: „Én 
vagyok az igazgató, itt a bélyegző”. A pártbi-
zottság Flórit támogatta, de a Kovács Lajos-
nak volt jogosítványa a színházigazgató 
kinevezéséhez. Megtette, másnap felmon-
dott, és elment Szombathelyre a Tanítókép-
ző igazgatóhelyettesének. Jóska azt mondta: 

„Most írjuk alá egymás személyiét.” Aláírtuk 
és lebélyegeztük, állandó színház címmel. 
Kimentünk és beültünk Koplár autójába, és 
elmentünk Szegedre, egyenesen be a klubba. 
A színészek és a műszak ott vártak ránk. A 
Jóska szerződtette a színészeket, én meg a 
műszakot.
Még a nyáron, amikor a Jóska elkezdte a 
próbákat Egerváron, jött az értesítés, még-
sem ő lesz az igazgató, hanem valaki más. 
Annyi lehetőséget adtak, hogy a Jóska két 
ember közül választhatott. Én a Varga Zolit 
javasoltam… A Jóska egyetértett velem, így 
Varga Zoltán lett a színház első igazgatója. 
A nézőtéren pedig, a próbák alatt feltűnt 
egy fiatalember, aki sűrűn jegyzetelt, s akit 
aztán később pártbizottsági utasításra fel 
kellett vennünk... 

Folytatás a következő számban

Minden folyóirat számára fontos a bemutatkozás szakmai fórumokon, a szakmai szerve-
zetek előtt. Így Pék Pál és a korabeli Pannon Tükör is nagyon készült az Írószövetségi ese-
ményre 1998-ban, ami láthatóan (olvashatóan!) jól sikerült. Nagy Gáspár, a költő-barát két 
levelét idézzük, egyik a bemutató előtt, a másik utána íródott. 

1998, április
Kedves Pali!
Köszönöm leveledet. Ha élek, ott leszek április 29-én a Pannon Tükör estjén az Írószövetségben. 
S valamit fölolvasok vagy szólok néhány szót zalai „kötődésemről””. 
Amúgy majdnem élőszóban kerestelek 30-án hétfőn, ugyanis Kanizsán jártam, de szomorú ügy-
ben: 89 éves nagynénit temettük. Este már jöttünk is vissza a családdal. Hát ez is megtörtént, 
most aztán az egyedül maradt, 68 éves lányáért aggódhatunk, aki valóban súlyos beteg.
Verseid – legjobb tudásom szerint – a májusi számba vannak tervezve;[...] , de
egész biztosan csak a jövő hét közepe táján derül ki. Természetes azon leszünk, hogy az ígért 
blokk együtt jelenjen meg.
ölel: n. gazsi

Baka Pistával
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1998. 4. 30.
Kedves Pali!
A nagyon szép bemutatkozó Pannon Tükör-est után hazamentem, aztán még fülemben volt 
óhajtásod: verset a következő számban, mert ott jön Görömbei Andris írása is!
Nos – találtam két régi, sohasem publikált! verset s ez passzolna  egy most befejezett, tehát vado-
natúj „virág = vershez”. De ha csak ezt az egyet, ezt a 26 sort közlöd, az is jó. Lehet két hasábban 
szedni, ha kevés a hely s akkor középen szépen lezárja a 13. versszak. Hát ennyit tudnék most 
tenni a hazáért...
 ölel: n. gazsi

A Pannon Tükör 1998/3. számában megjelentek Nagy Gáspártól a Nyári menetrend-válto-
zások, Biztatgatók, Hajnalka című versek (a Hajnalka két hasábban) és Görömbei András (a 
kiváló irodalomtörténész, az írás megjelenésekor a Hitel szerkesztője) tanulmánya: A TÖR-
TÉNELEMMEL ELJEGYEZVE. Néhány szó Nagy Gáspár költészetéről címmel. A lapszám 
előkereshető a pannontukor.hu archívumából, érdemes újraolvasni.

Üdvözlettel a levelesláda nyitogatója, 
Kardos Ferenc

 

Pannon Pódium München

►November utolsó hétvégéjén igazi kultúrzsongás volt a Müncheni Magyar Katolikus 
Egyházközség nagytermében. Ezen a hétvégén startolt el a Pannon Pódium müncheni ren-
dezvénye, melyet Spiller Krisztina a magyar közösségekkel való kapcsolattartásért felelős 
konzul és Merka János plébános nyitott meg.
  
►November 24-én, szombaton,  Pusztai Virág  grafikusművész könyvillusztrációiból nyílt 
kiállítás Könyvlapok lakói  címmel, majd azt követően az algyői  Móra Ferenc Népszín-
ház Pár-kapcsolatok  c. produkcióját láthatta a közönség. A  Pár-kapcsolatok valójában 
három Aldo Nicolaj egyfelvonásost fűzött össze egy előadássá. Ezek az abszurd vígjátékok a 
Férfi és a Nő kapcsolatát feszegetik.

►November 25-én, vasárnap,  Bene Zoltán  szerkesztőnk, rovatvezetőnk, Fehér Klára-díjas 
író, a Szeged folyóirat főszerkesztője volt a vendég, akinek Az érdemes, nemes Rózsasándor 
kalandjai című pikareszk regényét mutattuk be. Az idei évben az Év könyve díját nyerte el 
a Tisza-parti városban. 
  
►A nagy sikerre való tekintettel, a Pannon Tükör szerkesztősége úgy döntött, hogy január-
ban ismét Pannon Pódiumot szervez a bajor fővárosban.  Ennek jegyében január 23. és 30. 
között Vörös István szerkesztőnk rovatvezetőnk, József Attila-díjas író, költő, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem BTK tanára vendégeskedett Münchenben. A szerzőnek öt hely-
színre szerveztünk könyvbemutatót (Ludwig Maximilian Universität, Hétvégi Magyar Isko-
la München, Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség, erdingi magyar közösség, Szent 
László Katolikus Misszió Augsburg). Az irodalmi délutánokon és estéken főként a Lackfi 
Jánossal közösen jegyzett kötetekre (Apám kakasa, Szilágyi Örzsébet e-mailjét megírta, Csa-
vard fel a szöveget), valamint a nemrég megjelent – és müncheni vonatkozású – Thomas 
Mann kabátja c. regényre fókuszáltunk. 
 
A magyar széppróza napja Zalaegerszegen

►Az elsőként meghirdetett A magyar széppróza napját országosan ünnepelhette az olvasni 
szerető közönség februárban. A sokszínű programsorozat része volt Vörös István rovatveze-
tőnk könyvbemutatója Zalaegerszegen. Thomas Mann kabátja című regényéről a szerzővel 
Bubits Tünde főszerkesztő beszélgetett a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban. Következő nap 
a lendvai iskolások kérdezhették a költőt, írót az irodalomról, költészetről, prózáról.

Lapbemutató Budapesten

►A korábban Zalaegerszegen bemutatott első lapszámunkat Budapesten is megismerhették 
az RS9 Színházba látogatók február 18-án. Braun Barna munkatársunk darabjának előadása 
előtt szerzőink: Acsai Roland és Kindlinger Péter olvasták fel a lapszámban közölt írásaikat, 
majd a szerkesztők: Bubits Tünde főszerkesztő, Nagygéci Kovács József főszerkesztő-he-
lyettes és Vörös István rovatvezető mutatták be az aktuális lapszámot. Közben Bene Zoltán 
rovatvezetőnknek szurkolhattunk, aki a Petőfi Irodalmi Múzeumban nívós mezőnyben 
versenyzett A magyar széppróza napja alkalmából. Dobogós helyezéséhez gratulálunk!

HÍREK


