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Pannon Tükör 2020/2

Május 6-án jelent meg a Pannon Tükör 2020/2. 
száma. A lapszámot a járványhelyzetre való 
tekintettel pdf-formátumban tettük elérhetővé 
a Pannon Tükör Online-on, bízva abban, hogy 
hamarosan nyomdába, majd az olvasóink, szer-
zőink kezébe is kerülhet.

“The time is out of joint…”

Ezzel a címmel jelent meg a 2019-es év „egy-
mondataiból” készült összeállításunk. A kiad-
vány pdf-változata teljes egészében olvasható 
és letölthető lapunk archívumából. 
A kötet szerzői: Fráter Zoltán, Szálinger Balázs, 
Lanczkor Gábor, Nyerges Gábor Ádám, Dr. Pál 
Ferenc, Fehér Renátó, Nagygéci Kovács József, 
Szabó Imola Julianna, Bödecs László, Vajna 
Ádám, Karkó Ádám, Győri Zoltán, Győri-Nádai 
Réka. 
A kiadványt szerkesztette és a grafikákat készí-
tette: Tóth Norbert.

Pannon Tükör videók

Április 4-én elindult lapunk YouTube-csato–
rnája, ahol olyan videók tekinthetők meg, 
melyeken szerzőink olvassák fel a Pannon 
Tükörben megjelent írásaikat.

Pályázati eredmény

Örömmel számolunk be arról, hogy az NKA 
támogatása mellett a Magyar Művészeti 
Akadémia pályázatán is jelentős összegű támo-
gatást nyertünk az idei év ünnepi programjaira. 
A támogatásból lapunk fennállásának 25. évfor-
dulójához kapcsolódó rendezvényeket valósít-
hatunk meg.

Pék Pál a Halis István Városi Könyvtárban őrzött 
irodalmi hagyatékából a hagyatékot gondozó 
Kardos Ferenc szerkesztésében, az idén 20 esz-
tendős Czupi Kiadó gondozásában jelent meg 
a Pék Pál breviárium 2019-ben. Bemutatására a 
nagykanizsai Pék Pál-emlékév keretében került 
volna sor 2020. április 11-én, de a pandémia 
miatt ez a rendezvény 2020 őszére szervezi 
át a Halis István Városi Könyvtár. Érdekesség, 
hogy a kiadó, Czupi Gyula szerkesztője volt a 
lapnak Pék Pál főszerkesztősége idején, majd 
rövid ideig (2000–2002), Pék Pál után, főszer-
kesztője is.
Most a kötetből idézünk: „Egy – egy költői 
pályának többnyire vannak nem publikált előz-
ményei. Pék Pál esetében is így van ez, sze-
rencsénkre hagyatékában fennmaradtak ver-
ses naplók és cetlik. A hagyatékban három 
kéziratos naplót őrzünk, nagyméretű vona-
las jegyzetfüzeteket 1961-től 1963-ig. A naplók 
zömmel versvázlatokat tartalmaznak, sok-sok 
javítással, áthúzással, valamint mindegyikben 
van prózai kísérlet is. Az 1962-es kék füzetben 
érdekes összeállítás olvasható arról, hogy 1958 
óta hány verset tart számon költői termésként. 
1958-ban és 1959-ben egy-két mű címe szerepel, 
1960-ban 12, 1961-ben 28, az összeállítás készí-
tésének pillanatában pedig összesen 53 verset 
jegyez. […] Van néhány vers, aminek a nyom-
tatott változatán kívül kéziratos változatai is 
rendelkezésünkre állnak, s ezek jól mutatják, 
milyen sokat dolgozott Pék Pál egy-egy versen. 
Gyakran húzott ki és írt át sorokat, szavakat, s 
ezt később mentoráltjainak is tanította. A leg-
jobb szöveg létrehozása volt a fontos! Két példa 
egy vers kéziratos és nyomtatott változatára:”

Kanizsai Levelesláda – Kardos Ferenc rovata Hírek
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(Az Utazás 
című vers képei)


