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A Pannon Tükör folyóirat elõdje az 1995 már-
ciusában megjelent Mérleg irodalmi, kulturális
folyóirat volt. Nagykanizsán – különösen kulturális
berkekben – szenzációt keltett a Pék Pál fõszerkesz-
tõ nevével jelzett próbaszám. Ötvözete volt a város-
ban élõ, ahhoz kötõdõ írók, költõk bemutatásának
és a városi mûsorkalauz ajánlásokkal gazdagított
mellékletének. Sokunk számára például máig emlé-
kezetes Lehota János nagy ívû írása, amelyben Az
ember tragédiáját értelmezte. Morvay Gyula tanár,
író, költõ életmûvét, sorsát pedig megismerhettük
Dr. Horváth György korrekt tanulmányából. Hege-
dûs Erzsébet líraian gazdag írásával hozta közelebb
az olvasóhoz a fiatalon elhunyt költõt, Lukács Zoltánt.
A Mérlegben olvashattuk Büky László tanulmányát
Takács László kanizsai tanár, költõ lírájáról is. A lap
részben már magán hordta azokat a jegyeket – 

szerkesztõi igényesség, mûfaji arányosság, olvasmá-
nyosság stb. –, amelyek pár hónap múlva a Zalai
Írók Egyesülete kiadásában megjelenõ Pannon Tü-
kör kulturális folyóiratot jellemezték. 1997-tõl
vagyok a szerkesztõ bizottság tagja. Azokban az
években, Pék Pál vezetésével, már kialakította mai
arculatát a lap. A megyei szerzõk mellett, több or-
szágosan ismert író, költõ küldte el írását, versét. 

A fõszerkesztõ nemcsak szerkesztette, de jól
menedzselte is a lapot: tájékozottsága, irodalmi-
közéleti kapcsolatai révén elérte, hogy a Pannon
Tükör már „kilépett“ a megyébõl, a régió egyik meg-
határozó, az irodalmi kulturális értékeket színvona-
lasan közvetítõ szellemi mûhelye lett. Példányszáma
ugyan a Somogy, a Jelenkor, az Életünk alatt ma-
radt, de külsõ megjelenése és tartalma hasonlóan
igényes volt. Sikeresnek bizonyult a szomszéd me-
gyékbe való kirándulása a lapnak: pl. vasi, somogyi
riportokat, verseket is közölt. Helyet adott a társ-
mûvészeteknek és megemlékezett jeles zalai szemé-
lyiségek és események évfordulóiról. Összefoglalva
megállapítható, hogy a Pannon Tükör folyóirat a kez-
deti évektõl meghatározó szerepet tölt be megyénk
kulturális életében, de kisugárzása érezhetõ a
régióban is.
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