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önkormányzatát, a helyi és környéki tagokat, az 
olvasókat és azokat a szervezeteket (MMA és az 
NKA), melyek támogatásukkal segítik a lapot. 
A különböző pályázatoknak és a folyamatos 
magas színvonalnak köszönhetően a Pannon 
Tükör folyóirat elismert munkát folytató országos 
jelentőségű lapként van jelen a magyar kulturális 
életben. 

Pályázati eredmény

Sikerrel szerepelt a Pannon Tükör a Magyar 
Művészeti Akadémia által folyóiratok támoga-
tására kiírt pályázaton. Lapunk a 2021-es év lapszá-
mainak megjelentetésére nagyobb összeget nyert.

Programajánló

Az újrainduló kulturális programok között a 
Pannon Tükörrel is találkozhatnak az érdeklődők 
idén nyáron. Lapunk a Margó fesztiválon (2021. 
június 7-12, Budapest) lapszám- és kötetbemu-
tatóval, az Ördögkatlan fesztiválon (2021. augusz-
tus 3-7., Nagyharsány, Villánykövesd, Beremend) 
irodalmi beszélgetésekkel képviselteti magát. 

Megemlékezés Keresztury Dezső 
halálának 25. évfordulóján

Huszonöt évvel ezelőtt, 1996. április 30-án hunyt 
el Keresztury Dezső, a 20. század talán utolsó /
zalaegerszegi születésű/ polihisztora. Egyszerre 
volt tudós, irodalomtörténész, költő, műfordító, 
esszéíró, lektor, szerkesztő, s a magyar kultúra euró-
pai nagykövete. Szerteágazó kulturális munkássá-
ga mellett, sokat tett az irodalomtörténeti értékek 
mentése érdekében is. Neki köszönhető Babits 
Mihály hagyatékának megőrzése, Batsányi öröksé-
gének ápolása. Élete végéig dolgozott Arany János 
műveinek kritikai kiadásán, megírta a róla szóló 
monográfiát is. Színpadra igazította és sikerre 
vitte, megmentve a feledéstől Madách művét, a 
Mózest. Tekintélyével védte a megtámadott Szabó 
Lőrincet és harcolt a népi írók /Kodolányi, Németh 
László/ elismertetéséért. Felismerte Egry József 
és Bartók Béla tehetségét, segítette művészetük 
elfogadtatását. Felelősség, bizalom, kötelességtu-
dat, kiküzdött harmónia áradt lényéből és gazdag 
irodalmi munkásságából. Mindig megtalálta azt 

az utat, amelyen a közösségért, szülőföldjéért az 
egész nemzetért tehetett - sokat.
   Halálának negyedszázados évfordulója tisztele-
tére a szülőváros, Zalaegerszeg és a Keresztury 
Emlékbizottság koszorúzási megemlékezést tartott 
április 29-én, Budapesten, a Farkasréti temetőben, 
Keresztury Dezső sírjánál. Az ünnepségen részt 
vettek a költő életében legfontosabb szere-
peket játszó intézmények és települések vezetői, 
képviselői. Kiss Gábor zalaegerszegi könyvtár igaz-
gató köszöntője után, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg 
polgármestere szólt a szülőföld és az alkotó közötti 
szoros kapcsolatról, majd dr. Gyimesi Endre, a 
Keresztury Emlékbizottság elnöke / s egyben a 
Pannon Írók Társaságának képviselője/  beszélt 
Keresztury Dezső, szinte az egész 20. száza-
don átívelő hatalmas munkásságáról. Szavait 
koszorúzás követte.
Koszorút helyezett el a síron Zalaegerszeg képvise-
letében Balaicz Zoltán polgármester, a Keresztury 
Emlékbizottság, a Keresztury Dezsőről elnevezett 
Általános Művelődési Központ valamint a Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatói, 
Nemesgulács polgármestere, Balatonfüred alpo-
lgármestere, a budapesti Eötvös kollégium igaz-
gatója, dr. Horváth László, a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtár és Informatikai Központjának 
igazgatója, Hay Diána, az Országos Széchenyi 
Könyvtár főigazgatója, Rózsa Dávid, a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság képviseletében Szemes 
Béla és Iványi Ildikó. A család koszorúját  /a beteg-
ség miatt távol maradó özvegy nevében/ Buzási 
Ádám helyezte el.
   Végül Keresztury Dezső halála után megjelent 
kötetéből olvasott fel egy verset Nitsch Erzsébet, 
a Keresztury Emlékházat működtető könyv-
tár igazgatóhelyettese. Az ünnepség zárásaként 
a résztvevők megkoszorúzták Keresztury Dezső 
jó barátjának, a szintén zalaegerszegi születésű 
nyelvész, akadémikus, Pais Dezsőnek a közelben 
lévő síremlékét is.
   A Pannon Tükör folyóirat  büszke arra, hogy 
Keresztury Dezső utolsó verse a folyóirat hasábjain 
jelenhetett meg még életében, 1996 kora tavaszán. 
/Dr. Gyimesi Endre – a Pannon Írók Társaságának 
elnöke/

   Hogy hogy került egy alexandriai szent Gö-
csejbe, arra dr. Bendegúz csak roppant homá-
lyos utalásokat tesz. Az viszont teljesen egyér-
telmű, hogy miért maradt fönn az egyház el-
lenszenve mellett is Repudius kultusza:

„– Amit Isten egybekötött, ember el ne válasz-
sza. De ha az Úr végtelen kegyelmében látja 
két ember szenvedését és boldogtalanságát, új 
utakra bocsájthatja őket békével. – mondja a 
Göcsejben is ismert apokrif, Szent Repudius 
evangéliuma. Szent Repudiushoz imádkozik 
hát titokban a válni akaró házas, és ha imád-
sága lankadatlan, szüntelen, határozott, és ki-
tartó, és szíve megnyílik az Úr előtt, és Szent 
Repudius elküldi háza tájára a válóbékát, mely 
hangos, kegyelmi kuruttyolásával bocsájt áldó 
békét arra a házra és arra a családra, ahol már 
ezt a dolgot eldöntötték.”
   Szent Repudius apokrif evangéliumából saj-
nos csak egyetlen mondatot ismerünk, azt a 
fentit, amivel Márk evangéliumát kiegészíti: 

„De ha az Úr végtelen kegyelmében látja két 
ember szenvedését és boldogtalanságát, új 
utakra bocsájthatja őket békével.” Nyilvánvaló, 
hogy a válást nem kedvelő egyház miért pró-
bálta elsumákolni a boldogtalan, de hívő háza-
sok eme kiskapuját.
   A kérdéses mondat pontos jelentése egyéb-
ként nyelvészi körökben erősen vitatott, ere-
detileg ugyanis valami bizarr alexandriai mat-
rózdialektusban íródott, melyben argósítva 
keverednek ógörög, óperzsa és arámi nyelvi 
elemek, és körülbelül így hangzik:

Fafar jászé Agatoposz nánapopodeszmosz 
Etegongó pálsz Éli jalabakhát pemet.
Van, aki szerint ez igazából azt jelenti:
De ha az Úr végtelen kegyelmében látja két 
jó ember házának düledezését, megszilárdítja 
fundamentumát annak.
Mások szerint ezt jelenti:
A végtelen kegyelem állapota két ember szen-
vedésében és boldogtalanságában is megjelen-
het, mint a kos, mely szarvaival a bozót ágai 
közt fönnakadt.
Megint mások szerint ezt:
Kapáljatok krumplit véletlenül lemeztelenített 
hüvelykujjal, mikor a boldogság szárnya reátok 
hencseredik fennen tutulva.
Utóbbi fordítás hívei természetesen elismerik, 
hogy ennek nem sok értelme van, igazukhoz 
mégis ragaszkodnak.
   Bárkinek is legyen igaza, a göcseji béka évez-
redek óta brekeg itt nekünk mindhárom frek-
venciáján, és vigasztalja azokat, akik szeretik 
Istent, de egymást már inkább messzebbről 
tisztelnék. 
   És állítólag van még egy negyedik frekvenciá-
ja is, mely környezetéről visszaverődve, akusz-
tikai jelekből vizuális jelekké alakul, és a pá-
rosodó jószágokat növényi hulladéknak vagy 
gyökereknek láttatja. Ez a zseniális és egyedül-
álló mimikri azonban még szintén nem nyert 
bizonyítást. 

Lapszám- és kötetbemutató

2021. április 15-én, csütörtökön 17 órától köz-
vetítettük a Pannon Tükör 2021/2. száma 
és az Egymondatok 2020 című kiadván-
yunk bemutatóját a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtárból. Köszöntőt mondott dr. 
Gyimesi Endre, a Pannon Írók Társaságának 
elnöke, a lapot és a kiadványt Bubits Tünde 
főszerkesztő mutatta be. Vendégeinkkel, 
Fehér Renátóval és Vajna Ádámmal, a Hévíz 
folyóirat szerkesztőivel Nagygéci Kovács József 
beszélgetett.

Az est házigazdái a könyvtár munkatársai, Kiss 
Gábor igazgató és Tóth Renáta igazgatóhe-
lyettes voltak. A bemutató felvétele elérhető 
lapunk, illetve a könyvtár Facebook-oldalán.

Éves közgyűlés

Megtartotta éves közgyűlését a Pannon Írók 
Társasága. A beszámoló elfogadása és az idei 
évi tervek megszavazása mellett Bubits Tünde 
főszerkesztő visszatekintett az elmúlt évekre 
és a tagsággal közösen megállapította, hogy 
a lap stabil, kiszámíthatóan működik, ezért 
köszönet illeti elsősorban Zalaegerszeg Város 
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