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Fodor András, Pék Pál mentorából vált baráttá s az 1980-
as, kilencvenes években folyamatos levelezésükből kitűnik, 
folyamatosan keresték, figyelték és segítették egymást, per-
sze elsősorban Fodor András Pék Pált. Ebbe a barátságba szö-
vődött bele természetes módon Tüskés Tibor is, aki a levél 
írása idején a Somogy főszerkesztője volt. A levelek egyre 
hosszabbak és részletesebbek voltak, a levélváltás sűrűsége 
pedig attól függött jószerivel, hogy Fodor András mikor ért 
rá válaszolni.
 
Most egy 1995. májusi 14-i levelet idézünk, ahol a folyó-
irat-szerkesztés egy-két mozzanata is említődik, illetve Fodor 
András A hetvenes évek (Napló 1975-1979) és A révkalauz lám-
pái tanulmánykötete. Ez utóbbiban jelent meg a barát tollá-
ból a Pék Pál költői útja című írás a Nyár füstje kötet kapcsán.
 
A levél teljes szövege:

Kedves Pali, lehet, hogy már az ápr. 20-i levelemben megírtam, 
de a biztonság kedvéért újra jelzem, hogy verseidet, mind a 
négyet szeretném közölni. (Ezévi 5. vagy 6. szám) Úgy maradhat 
ki valamelyikük, ha a tördelésbe nem fér bele; ilyesmi legalábbis 
előfordul nagyritkán.
Április 27-én leadtam A HETVENES ÉVEK teljes kéziratát 
(majdnem 2000 gépelt oldal) s most végre van egy kis időm 
egyéb tartozásaim (levelezés!) enyhítésére.
Köszönöm a Révkalauz lámpáiról írt becsülő soraidat, már vissz-
hangokból is az derül ki, hogy érdemes volt a rendhagyó kötetet 
vízre bocsájtani (hogy stílusosan fejezzem ki magam).
Amint látod – s a legfrissebb szám még inkább bizonyítja 

–, Tüskés Tibor remekül látja el a főszerkesztői feladatait. Erre 
szokták mondani, hogy „sui generis genius”. Erre született. Öten 
nem tudnának ennyi koncepciót összehozni, ami belőle egyma-
gától jön. Sajnos egészségileg nincs jól. A gerinc körüli idegbán-
talmak operálással fenyegetik. Próbálja halasztani., kikerülni. 
Kétlem, hogy ez sikerül...
Aggódni tehát most érte kell.
Sajnos, nem tudom, milyen esélyeid vannak az IRAT-nál. Ebbe 
nincs beleszólásom.

Szeretettel ölellek: Bandi

Kanizsai koszorúsok 

Ezzel a címmel rendezett irodalmi konferenciát  2018. október 24-én Nagykanizsán  a 
helyi Halis István Városi Könyvtár, a Pannon Írók Társasága és a Pannon Tükör. A Nemzeti 
Kulturális Alap és Nagykanizsa Város támogatásával zajló rendezvényen megemlékez-
tünk Pék Pál alapító főszerkesztőnkről és további neves, Nagykanizsához és a zalai tájhoz 
kötődő szerzőkről,  Nagy Gáspárról, Lukács Zoltánról, Ördög Ferencről, Rózsás Jánosról, 
Szoliva Jánosról, Halis Istvánról és Takács Lászlóról. A program koszorúzásokkal kezdődött 
Pék Pál és Nagy Gáspár emléktáblájánál, majd ünnepélyes sajtótájékoztató keretében nyílt 
meg a Pék Pál Emlékév. A folytatásban emlékülésre, Igricek koncertre és rendhagyó iroda-
lom órára is sor került. Köszöntőt mondott Balogh László, a Pannon Tükör szerkesztőbizott-
ságának vezetője, a konferencián Bubits Tünde, Czupi Gyula, Kardos Ferenc és Nagygéci 
Kovács József tartottak előadást.

Kötetbemutató Zalaegerszegen

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és lapunk közös szervezésében mutatta be leg-
újabb, 361° című kötetét Szálinger Balázs József Attila-díjas költő, drámaíró. Az október 25-én 
a zalaegerszegi Mimosa Lounge-ban zajló programban a szerző Szűcs Krisztián zenésszel 
közös projektje, a Szűcsinger is bemutatkozott, Ennyit tudtunk segíteni című első albumuk 
épp a napokban jelent meg. Lapunk állandó szerzőjével Gyenes Imre beszélgetett, majd a 
versekkel, dalokkal, prózai részletekkel teljes előadást hallgathatta meg a közönség.

Lapszám- és kötetbemutató Zalaegerszegen

2018. október 30-án Zalaegerszegen, a Belga Étterem és Söröző Különtermében mutat-
tuk be idei ötödik lapszámunkat. A programban, ahogy az megszokott, ismét volt 
kötetbemutató, ezúttal  L.Simon László  József Attila-díjas költő  Körbejárni a hazát  c. új 
könyvéről beszélgetett a szerző és Dr. Gyimesi Endre, a Pannon Írók Társaságának elnöke. 
A lapszámot  Bubits Tünde  főszerkesztő  mutatta be, köszöntőt mondott  Balaicz Zoltán, 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere.

Vörös István Alföld-díjas!

A Debreceni Irodalmi Napok keretében november 6-án átadták  az Alföld-díjakat a  Méliusz 
Juhász Péter Központi Könyvtár nagyelőadójában. Az Alföld irodalmi folyóirat szerkesztő-
sége már az 1960-as évektől adott különböző elnevezéssel minőségi jutalmakat, a kitünte-
tést 1993-tól nevezik Alföld–díjnak, melynek fő támogatója, Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata. Az elmúlt évekhez hasonlóan a pénzjutalom mellé a szerzők E. Lakatos 
Aranka szobrászművész emlékplakettjét is megkapták. Lapunk versrovatának szerkesz-
tője Hansági Ágnes irodalomtörténész és Valastyán Tamás filozófiatörténész, esszéista 
társaságában vehette át a díjat, melyhez ezúton is szeretettel gratulálunk!


