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Rózsás János két levele
A GULÁGOT megjárt, megélt és műveiben dokumentumértékűen megörökített, élete al-
konyán s barátságuk idején a nemzeti értékek felé erőteljesebben forduló, idősebb, de több 
időt megélő (élet-kilométerkövei: 1926-2012) Rózsás János és a nemzeti kultúrát fontosnak 
tartó, de a szabadelvűség felé is nyitott, 1956-ot diákként megélt és műveiben az ’56-os, ’57-
es élmények mélylélektani folyamatait verseiben rögzítő Pék Pál (ami neki adatott életidőül: 
1939-2008) levelezéséből adok most ízelítőt. 
Látszik ezekből az írásmozaikokból az egymásrafigyelés igénye és öröme. 
Az egyik levélben, a gépeltben a GULAG-Lexikon-részlet közléséről is szó esik Rózsás János 
várakozással teli soraiban. A részlet meg is jelent a 2. évfolyam 1997. /5. számában. (Ebben 
a számban még olvasható Kiss Dénes, Orsós Jakab írása is. Ha lapozgatok benne, megannyi 
régi szép emlék bukkan fel s megannyi hiány....)
A másik, Rózsás János gyönyörű gyöngybetűivel írt levél, Fodor András Pék Pálhoz írt leve-
leihez képest levelecske már Rózsás János feleségét, Magdit is említi, még a Pannon Tükör 
előtti korszakból, 1994-ből datálódik. Fontos mozzanat benne a kapott, dedikált kötet felet-
ti öröm és a jól sikerült könyvbemutató méltatása: az egymásrafigyelés mozzanatai.
Ma is sok író, költő vár talán egy-egy ilyen éltető gesztusra....

Lapszámbemutató 2019/4 
– Zalaegerszeg és Lendva

A Pannon Tükör Pódium keretében mutattuk be 
legújabb lapszámunkat Zalaegerszegen és Lend-
ván. Az augusztus 28-ai zalaegerszegi, a Deák 
Ferenc Megyei Könyvtárral közös programon, 
melynek helyszínéül is a könyvtár szolgált Kiss 
Gábor igazgató (és egyben a friss lapszám egyik 
szerzője) köszöntötte az érdeklődőket. A ren-
dezvényt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei 
Város polgármestere nyitotta meg. A Pannon 
Tükör 2019/4. lapszámát Bubits Tünde főszer-
kesztő, Nagygéci Kovács József főszerkesztő-he-
lyettes és Bene Zoltán rovatvezető mutatta be. 
Az est folytatásaként Bene Zoltán Áramszünet c. 
kötetéről a szerzővel Bubits Tünde beszélgetett, 
míg Mihály Péter színművész tolmácsolásában 
részletek hangzottak el a regényből. A lendvai 
programban kiemelt szerepet kapott a lapszám 

„Lendvai sorok” című összeállítása.

Lapszámbemutató Budapesten

Október 7-én, hétfőn az idei negyedik lapszá-
munkat mutattuk be Budapesten. A teljesen 
megtelt Nyitott Műhelyben Gál Soma és Nagy-
géci Kovács József szerkesztők ismertették a 
szám tartalmát, illetve szerzőink olvastak fel a 
lapban megjelent műveikből. Szálinger Balázs, 
Skobrák Máté, Fehér Renátó, Mizsur Dániel és 
Izer Janka szövegei mellett Szabó Benedek mi-
nikoncertje volt a rendhagyó lapbemutató prog-
ramja.

Kötetbemutató Zalaegerszegen és 
Mezőberényben

Hegedűs Gitta: Levelek Imréhez című kötetét 
mutattuk be szeptember 23-án Zalaegersze-
gen, illetve  október 2-án Mezőberényben. A 
zalaegerszegi bemutatón a kötetről dr. Gyimesi 
Endre a Pannon Írók Társaságának elnöke, Bu-
bits Tünde író, a Pannon Tükör főszerkesztője 

és Velkey Péter ZMJV Polgármesteri Hivatal 
osztályvezetője, a kötet szerkesztője beszélge-
tett, közreműködött Szeglet Lajosné Dömötör 
Annamária. Köszöntőt mondott: Balaicz Zoltán 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere.

Mezőberényben a városi könyvtárban dr. Gyi-
mesi Endre, a Pannon Írók Társaságának elnöke, 
Bubits Tünde író, a Pannon Tükör főszerkesz-
tője és Velkey Péter, a kötet szerkesztőjebeszél-
getett. A vendégeket és a megjelenteket Siklósi 
István polgármester köszöntötte. Henger Pé-
ter, a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi 
Egyesület elnöke elmondta, a könyv szerzője a 
szerteágazó Hegedűs-család tagja, a Pest megyei 
Gyömrőről származnak. Tanítóként sokakkal 
sajátíttatta el az írást és olvasást. Nyugdíjazásá-
ig, 1956-ig dolgozott Berényben. A kötet az 1944. 
október 6. és 1945. május 1. között történteket 
örökíti meg.

Merő Béla kötetbemutatója

A Pannon Tükör könyvsorozatának újabb kö-
tetét mutathattuk be Budapesten, az Örmény 
Kulturális Központban. 2019. október 15-én 
Merő Béla Egy színházalapítás viszontagságai 
című memoárjáról a szerzővel Zalán Tibor köl-
tő beszélgetett. Az est házigazdái: Havas Judit 
előadóművész és Avanesian Alex, az intézmény 
igazgatója voltak. Közreműködött Újlaki Dénes 
színművész.

A Hévízi Irodalmi Napokon 
jártunk

A Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti 
Társaság meghívására több laptársunkkal közö-
sen vettünk részt a 2019-es Hévízi Irodalmi Na-
pokon, melynek központi témája idén az erény 
volt. A pénteki napon a folyóiratok bemutatko-
zásán Bubits Tünde főszerkesztő beszélt a lapról 
a Hévíz és a Prágai Tükör képviselőinek jelenlé-
tében. A beszélgetést Bokányi Péter vezette.


