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Szerzőinkről

Áfra János (1987; Debrecen) költő, kritikus
Barna T. Attila (1971; Budapest) költő, kritikus
Báthori Csaba (1956; Budapest) költő, esszéista, műfordító
Bíró József (1951; Budapest) költő, performer
Bognár Anna (1987, Budapest) irodalomtörténész, 
irodalomtudományi PhD hallgató, DE BTK
Boldog-Bernád István (1991, Budapest) irodalomtudományi 
PhD hallgató, ELTE BTK
Csik Veronika (1986; Zalaegerszeg) kritikus
Elmer István (1952; Budapest) író, újságíró
G. Tóth Franciska (1978; Esztergom) irodalmi muzeológus, 
a Babits Emlékbizottság tagja Göncz László (1960; Lendva) 
történész, író
Halász Albert (1969; Lendva) költő, néprajzkutató, könyvtáros
Háy János (1960; Budapest) költő, próza- és drámaíró
Kaj Ádám (1988; Zalaegerszeg) drámaíró, rendező
Kardos Ferenc (1964; Nagykanizsa) költő, könyvtáros
Király László (1954; Budapest) zeneszerző, zenei író
Kostyál László (1962; Zalaegerszeg) művészettörténész
Krippl Gréta (1991; Budapest-Esztergom) költő, egyetemi 
hallgató
Kun Árpád (1965; Gaupne) költő, prózaíró, műfordító
Marno János (1949; Budapest) költő, prózaíró, műfordító
Márton László (1959; Budapest) próza- és drámaíró, műfordító
Molnár Miklós (1946; Szombathely) író, költő, műfordító
Mozsár Eszter (1973; Zalaegerszeg) újságíró, szerkesztő
Pál Péter (1998; Lendva) költő, versmondó, középiskolai tanuló
Prantner Ivett Rita (1983; Esztergom) irodalmi muzeológus, a 
Babits Emlékbizottság elnöke
Suhai Pál (1945; Budapest) költő, kritikus, műfordító
Szabó P. Katalin (1988, Balatonendréd) irodalomtudományi 
PhD hallgató, ELTE BTK
Szemes Péter (1979; Zalaegerszeg) irodalomtörténész, kritikus
Szemethy Tamás (1989, Budapest) tanár, történelemtudományi 
PhD hallgató, ELTE BTK
Takács Ferenc (1948; Budapest) irodalomtörténész, kritikus
Tari István (1953; Óbecse) költő, prózaíró, képzőművész
Turbuly Lilla (1965; Budapest) költő, prózaíró, kritikus
Vass Tibor (1968; Hernádkak) költő, képzőművész, szerkesztő
Vörös István (1964; Budapest) költő, prózaíró, műfordító
Walther von der Vogelweide (1170k-1230k) középkori német 
költő

Részlet Dús László kiállításáról

PΔNNONTÜKÖR
K U L T U R Á L I S  F O L Y Ó I R A T

A lapszámot Lukács Zoltán és 
Pezzetta Umberto fotóival illusztráltuk.

szereplő személyek nevei a valóságosnak megfelelően szerepelnek benne, az események minden meseszö-
vése, regényesítése nélkül. 
Erről a nagy munkáról nem tudott más csak a szüleim, majd a feleségem, akik a naplót írás közben folya-
matosan olvasták. Nagy veszedelem lett volna, ha az állambiztonsági szervek tudomást szereznek ezen 
őszinte és részletes, dokumentum értékű tanúbizonyság létezéséről.
Az volt az elképzelésem, hogy ha már nagyon öreg leszek, és naplóm a családomban senkinek a számára 
nem jelent veszedelmet, akkor beadom az Országos Széchényi Könyvtárba. Ott őrizzék meg a jövő nem-
zedékek számára. Talán egyszer majd felkelti a történészek érdeklődését, és esetleg forrásmunkaként 
felhasználják kutatásaik során. De a Gondviselésnek ebben is más volt a szándéka, mint ameddig emberi 
képzeletem terjedhetett.
1962 decemberében olvastam az Ogonyok nevű, moszkvai képes hetilapban, hogy a NOVIJ MIR című folyó-
irat novemberi számában egy addig teljesen ismeretlen orosz szerzőtől megjelent egy kisregény, lágeri 
témában. Az írója Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin, a munka címe: IVAN GYENYISZOVICS EGY NAPJA. 
Meglepődtem: hiszen ő az én barátom, fizika-matematika tanár, akivel évekig együtt sínylődtünk Észak-
Kazahsztánban, az ekibasztuzi speciális politikai börtönlágerben! A NOVIJ MIR szerkesztőségén keresztül 
rövidesen megkaptam a címét. Felvettük a kapcsolatot, megindult a levelezés közöttünk. Baráti dedikáci-
óval megküldte lágeri kisregényét, és láttam, hogy annak eseményei abban a munkatáborban játszódnak, 
ahol éveket töltöttünk együtt, és ahonnan ő 1953 februárjában szabadult, én pedig júniusban.
Gondoltam egy nagyot: kihasználva a hruscsovi enyhülés korszakát, a sokat rejtegetett naplóm szövegére 
támaszkodva feldolgoztam rabságom egy fél esztendejét, irodalmi színvonalon, és már a kéziratnak a 
DUSZJA NŐVÉR címet adtam. Az a fél esztendő a szovjet rabságom legszörnyűbb korszaka volt, - 1946/1947 
fordulóján az észak-uráli, Dolgaja falucskáról elnevezett fakitermelő lágerben. Az embertelen körül-
mények között majdnem elpusztultam. Az életemet egy Duszja nevű orosz kórházi nővér mentette meg. 
Hálából megörökítettem a jóságos asszony becenevét, aki körülbelül az édesanyámmal egyidős lehetett 
akkoriban, és ő volt az én második édesanyám. A kéziratból néhány jellegzetes jelenetet oroszra fordítva 
elküldtem Szolzsenyicinnek. A barátom egyetértett velem abban, hogy ezzel a könyvemmel állítsak emléket 
életem megmentőjének, bátorított a visszaemlékezés megírására.
(Rózsás János: Fogságom naplója és egyéb irodalmi munkáim sorsa. Kézirat. Nagykanizsa, 2010.)

A Nobel-díjas író így emlékezett a díj átvételekor, Stockholmban, 1974-ben Rózsás Jánosra:
„A GULAG-szigetcsoport ősszel megjelenő harmadik kötetében többek között megemlítem Rózsás Jánost. 
Éppen azért, hogy közismertté tegyem ezt a nevet, mert egy nagyon jó szándékú és tisztességes magyar 
fiatalember, aki velem szenvedett egy táborban… S akit két éve nyaggatnak, nyomorgatnak, hogy rólam 
szóló nyilatkozatot adjon közzé. A KGB megbízottait, s aztán a helyi hatóságokat szabadították rá, hogy 
csak nyilatkozzék mindenáron ellenem. Ám ez a magyar fiatalember mind a mai napig hallgat! Nem nyi-
latkozik. Képzeljük magunk elé egy ilyen,vagy hasonló ember állapotát, aki az életét jobbá és könnyebbé 
tehetné azzal, hogy a KGB kívánságainak megfelelően nyilatkozik. S ő, a magyar, a tisztességes szándékú 
és jóakaratú magyar nem nyilatkozik tisztességtelenül…” 

Kardos Ferenc


