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A Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör 
ez év júliusában ünnepelte megalakulásának 
10. évfordulóját. 2019. november 23-án Haj-
dú-Bihar Megye Önkormányzata – a Megye 
Napján – „Az Év Civil Szervezete 2019” kitün-
tetésben részesítette a közhasznú egyesületet. 
Ennek apropóján kérdeztem Papp-Für János 
elnököt (Bella István-díjas költőt, a Magyar 
Írószövetség választmányi tagját, a Toka-
ji Írótábor Egyesület titkárát, a Magyar Író-
szövetség Hajdú-Bihari Írócsoportjának tit-
kárát) beszéljen arról, hogy a Kör, az elmúlt 
évek alatt mit ért el, illetve mit tett le Böször-
mény kulturális életének asztalára.

Elnök Úr! Mindenekelőtt engedd meg, hogy a 
Hajdúsági Tükör szerkesztőbizottsága és a magam 
nevében gratuláljak e rangos kitüntetéshez.

Köszönöm, köszönjük szépen a gratulációt. 
De köszönjük azoknak is (különösen Kiss Attila 
polgármester úrnak), akik felterjesztettek ben-
nünket a kitüntetésre és természetesen Hajdú-
Bihar megye Önkormányzatának, ahol úgy ítél-
ték meg, hogy figyelemre méltó és sikeres iro-
dalomszervező munkát végeztünk az elmúlt 10 
évben.  Jól esik mindnyájunknak, akik irányítjuk, 
illetve működtetjük a Kertész László Hajdúsá-
gi Irodalmi Kört. De kiváló ösztönzés és nagy 
büszkeség az egyesületünk tagjainak is.

Az egyesület 2009. július 17-i alakuló ülésén 
gondoltátok-e, hogy tíz év elteltével megyei, sőt, 
országos hírűvé növitek ki magatokat?

Természetesen nem voltak ilyen gondolata-

ink. Azokban az órákban még csak arra kon-
centrálhattunk, hogy milyen szervezeti keret-
ben, milyen programmal (programsorozattal) 
és mekkora pénzügyi adottsággal tudunk majd 
működni. Azt kell mondanom, hogy vakmerő-
en fogtunk a munkába. Itt-ott tapogatóztunk, s 
eleinte nehézségekbe ütköztünk, hogy egy-egy 
feladat végrehajtását hogyan kezdjük el, kihez 
forduljunk, ha elakadunk. Mondhatom, sok-
szor szerencsénk volt a segítőinkkel és támo-
gatóinkkal. Már jó programokat készítettünk, 
de még nehezen állt össze, hogy miből fog-
juk fedezni azok megvalósítását. A pénzügyi 
források megtalálására, felfedezésére fordítot-
tuk kezdetekben a legtöbb időt. Sokszor voltak 
sikertelen próbálkozásaink, de sohasem adtuk 
fel. A „csakazértis” ott munkált bennünk és így 
vagyunk ezzel most is.

Milyen programokkal futottatok be? Melyek 
azok, amelyek kiváltották az irodalomkedvelők 
érdeklődését?

Az első nyitás a közönség felé: A vers vadál-
lat vagy háziállat? című programunk volt – név-
adója Lackfi János költő

Ez a program egy irodalmi est volt, ahová 
mindig meghívtunk egy írót/költőt beszélgetni, 
felolvasni. Olyan kérdésekre kerestük a választ, 
hogy lehet-e az írást tanítani, mik a klasszikus 
és a kortárs irodalom különbségei, és az utol-
só kérdésem – mivel én voltam minden eset-
ben a beszélgető partner – mindig az volt, hogy 
az adott vendég szerint a vers vadállat-e, azaz a 
tanulók ellensége, amit nehéz megérteni, vagy 

pedig háziállat, vagyis a barátunk-e? A program 
több állomást is megélt, vendégünk volt Lackfi 
János, Szentmártoni János, Karafiáth Orsolya 
és Grecsó Krisztián. Az est házigazdája Gyulai 
Sándor intézményvezető volt, aki biztosította 
nekünk a gimnázium auláját a program idejére.

Versek lámpafénynél
Török Péter, az egyesületünk tagja találta ki, 

hogy jó ötlet lenne egy olyan program megvaló-
sítása, mely során egy sötét teremben, egyetlen 
kislámpa fényénél ő maga felolvas, egy- más-
fél órán keresztül. Nagyon romantikus volt a 
hangulata, három alkalmat élt meg az esemény, 
helyszíne a művelődési ház volt.

Zenés irodalmi kerekasztal
Ez „belső” rendezvényként indult, melyet az 

egyesületünk tagjainak szerveztünk. Azok a 
tagok, akik írnak, ilyenkor felolvashatták ver-
seiket, prózáikat, majd kötetlen beszélgetés volt 
aktuális témákról. Az est végén a Bar-talk zene-
kar játszott, a különlegessége pedig az volt, hogy 
a zenekar minden alkalommal felkészült egy 
olyan versmegzenésítéssel, amiről tudtuk, hogy 
az est folyamán el fog hangzani, ezzel meglep-
ve az adott vers íróját. A programot a mostani 
Sziget Ételbár helyén tartottuk. 

Nagy fordulópont a kör életében a 2012 nya-
rán elindított Hajdúsági Nemzetközi Írótábor

Egyesületünk azzal a fő céllal alakult meg, 
hogy vidéken élő tehetséges fiatalokat kutas-

Balla Zoltán
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sunk fel, és tehetségüket évről-évre, rendsze-
resen gondozzuk. Ezért hoztuk létre a Hajdú-
böszörményi Írótábort, melyet idén rendeztünk 
meg nyolcadik alkalommal, és amely az eltelt 
nyolc évben az ország legnépesebb és legnívó-
sabb tehetséggondozással foglalkozó írótábo-
ra lett. 

2012-ben városunkban először rendeztünk 
tábort íróknak, költőknek, tanulni vágyóknak és 
érdeklődőknek, mégpedig az I. Hajdúböször-
ményi Nemzetközi Író-és Alkotótábort. Két 
írószervezet összefogásával és közös szervezé-
sével jöhetett létre 2012. június 27. és július 1. 
között ez az igen népszerű esemény. A Magyar 
Írószövetség és a Kertész László Hajdúsági Iro-
dalmi Kör karöltve valósította meg a kibonta-
kozó ötletet a Nemzeti Kulturális Alap, Hajdú-
böszörmény Város Önkormányzata, Kiss Attila 
polgármester és sok más támogató jóvoltából. 
A tábor fővédnöke L. Simon László kulturális 
államtitkár is nagyban hozzájárult a megvaló-
sításhoz, de az Irodalmi Kör néhány tagjának 
önzetlen és kitartó munkája nélkül nem való-
sulhatott volna meg. A nemzetközivé bővítés 
kezdeményezése tulajdonképpen Kiss Attilának 
köszönhető, hisz többszöri megbeszélés alap-
ján a szervezők öt határon túli és két magyar-
országi város két-két középiskolás diákját és 
kísérőjét látta vendégül Hajdúböszörményben.

Nehéz levetkőzni azt az általános véleményt 
a költészetről, ami minden ember fejében kiala-
kult akkor, mikor az iskolapadban Janus Panno-
niustól Petőfi Sándoron át József Attilával bezá-
rólag megtanultuk, hogy kit nevezünk költőnek 
és mi az a vers. Ez a pár nap abban is segített 
és segít, hogy teljesen más szemmel tekintse-
nek éppen úgy a költőkre, mint műveikre. Az 
ötnapos tábor helyszínéül a hajdúböszörményi 
Fürdőkert Ifjúsági Szabadidő Központ szolgált, 
amit mára kinőttünk és elfoglaltuk a Debrece-
ni Egyetem Hajdúböszörményi Kollégiumát.

2012-ben a résztvevők között akadt, aki már 
„gyakorlott íróként” látogatott el a táborba, de 
a táborozók nagy része még nem próbálkozott 
komolyabban az írással – tulajdonképpen ez volt 
az egyik olyan tényező, ami érdekessé és izgal-
massá tette ezt a pár napot a korosztályok vál-
tozatossága és a jelenlévők különböző érdeklő-
dési köre mellett. A csoportok kialakulása után 
a nap a nagy sikert arató ismerkedési játékokkal 
folytatódott, melyeket Szilágyi Tamás vezetett.

Két fő tematikai egységre épültek a prog-
ramok, rendezvények. Az egyik fő egység a 
délelőtti szemináriumok, íróiskolák, a másik 
pedig a délutáni meghívott vendégek előadá-
sai. Három szemináriumi csoport dolgozott 
napról napra. A három íróiskola-vezető: Áfra 
János költő, szerkesztő, Papp-Für János köl-
tő, szerkesztő a Magyar Írószövetség tagja, a 
Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör elnö-
ke és Szentmártoni János költő, szerkesztő, a 
Magyar Írószövetség elnöke voltak. Az íróis-
kola egy olyan rendszerre épült, mint anno az 
ugyanitt megrendezett nemzetközi klasszikus-
gitár-tábor szemináriumai. 

Mindenkivel külön-külön is foglalkoztak az 
íróiskola tanárai. Nemcsak irodalmi műveket 
elemeztek, hanem kritikákat, publikációkat is. 
Emellett volt kreatív írás, szövegelemzés, vers-
tani fogások, kortárs versbeszéd, és a modern 
szövegalkotás fortélyainak elsajátítása. 

Az első órán kézbe vették a saját szövegeket 
és a tábor végére kicsit átszabták, átrágták és 
átvilágították, majd a „kész terméket” az ötödik 
napon közösen összehasonlították az eredeti-
vel.  De volt egy úgynevezett „Gyors és gyilkos” 

opció is (Dokk.hu), amikor azonnal és kímélet-
lenül felboncolták az adott szöveget, és rámu-
tattak annak gyengeségeire, hibáira, sutaságaira, 
ezután megpróbálták olyan mederbe terelni a 
verset, szöveget, amely a mai szakma vénájában 
is könnyedén veszi a kanyarokat. Az ilyen típusú 
íróiskolák rámutatnak arra, hogy a kreatív írás, 
a szövegalkotások mechanizmusa, a többszöri 
átgondolás technikája elsajátítható, míg a rossz 
beidegződéseket, a sikerületlen nyelvi manőve-
reket, a pátoszos, giccses csendélet-művészke-
déseket és az erőltetett pózokat le lehet vetkőz-
ni tudatos, kimért esszenciával. 

A későbbi táborok felépítése, programjai 
ugyanúgy, olyan formában valósultak meg, mint 
az első évben. A fő célunk a kortárs magyar 
irodalom, költők, írók népszerűsítése, megis-
mertetése a diákokkal, érdeklődőkkel. Az író-
tábor évről évre egyre nagyobb népszerűség-
nek örvend, míg nyolc éve 40 körül mozgott a 
táborozók létszáma, 2019-ben a jelentkezők és 
előadók összesen 140-en voltak, ahol a 13 éves-
től kezdve a 70 éves korosztályig képviseltették 
magukat az érdeklődők. 

Nagyon sokan jelentkeztek előadónak, óra-
adónak az eseményre, a tábor jó híre nemcsak 
a laikus érdeklődőkhöz és tanulni vágyókhoz 
jutott el, hanem a szakmabeli költőkhöz, írók-
hoz is egyaránt.  Szerencsések vagyunk, mert 
több éve tanít már nálunk Áfra János, Babiczky 
Tibor, Berta Zsolt, Deres Kornélia, Kemény Ist-
ván, Magolcsay-Nagy Gábor, Sopotnik Zoltán 
és Vörös István is. 2020-ban IX. alkalommal 
szervezzük meg a tábort, melynek előkészületi 
munkálatai hamarosan kezdődnek.

Mezsgye
A Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör és 

a Magyar Írószövetség Hajdú-Bihar megyei író-
csoportja indította útjára ezt a programsoroza-
tot 2013 őszén. A program tematikája három 
fő részre oszlik. Minden alkalommal egy neves 
írót-költőt hívunk el előadást tartani megha-
tározott és aktuális témáról, másrészt minden 
alkalommal bemutatkozási lehetőséget kap egy 
civil szervezet, mely beszámol eddigi tevékeny-
ségéről, jövőbeni elképzeléséről, és próbálunk 
közös nevezőt keresni, együtt dolgozni olyan 
felületeken, ahol egy síkon mozoghatunk. A 
harmadik rész minden esetben egy zenei blokk. 

Ennek a sorozatnak az életben tartását azért 
tartom/tartjuk fontosnak, hogy vidékre is eljus-
sanak olyan kulturális rendezvények, melyek a 
mieink, mi szervezzük és minden vidékinek 
könnyen és ingyen elérhető. Így érintkezhet-
nek a résztvevők, diákok, magas irodalommal, 
szemináriummal, társművészetekkel.

Zenés, rendhagyó irodalmi óra értelmileg 
akadályozott gyerekeknek 

2011-ben a Magyar Írószövetségtől kaptam 
egy listát, amelyen környékbeli iskolák, illetve 
gimnáziumok címei szerepeltek. Ezek között 
volt a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és 
Speciális Szakiskola is, ahol enyhe és középsú-
lyos értelmi fogyatékkal élő gyerekekkel foglal-
koznak. Abban a hiszemben látogattam el ebbe 
az intézménybe, hogy egészséges gyerekeknek 
fogok irodalomórát tartani, azonban amikor az 
oktatók közölték velem a helyszínen, hogy ez 
nem így lesz, hazamentem. Éreztem, hogy nagy 
kihívás előtt állok, és sokat gondolkodtam azon, 
hogyan lehetne ezeket a gyerekeket rendhagyó 
irodalomóra keretében megszólítani. Addig ala-
kítgattam az órák struktúráját, amíg végül elkez-
dett működni a dolog.

Óriási büszkeséggel töltött el, amikor láttam, 
hogy a módszer bevált – a gyerekek e zenés-
ritmikus játék segítségével tízből tíz állatne-
vet tudtak kitalálni. Általában negyvenöt per-
ces tanórákat tartok, azonban súlyos értelmi 
fogyatékkal élő gyerekek esetében a foglalko-
zást negyed órával megrövidítem. Az időtar-
tamot növelni nem érdemes, ugyanis hama-
rabb elfáradnak, a koncentráció nem tartható 
fenn ennél hosszabb ideig.

Az órákat az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma támogatja, minden megyére külön-
külön kell beadnunk a támogatási kérelmet. 
2015-ben fogalmazódott meg bennem az Akik 
gyerekek maradnak című könyv ötlete, amely-
nek segítségével rövidebb idő alatt még több 
gyerekhez és pedagógushoz juttatható el az 
órák anyaga. Meglehetősen komplex könyvről 
van szó, amely egyrészt a könyvesboltok pol-
cain található meg, másrészt az Emberi Erő-
források Minisztériuma juttatja/juttatta el az 
oktatási segédanyagként használható ingyenes 
példányokat az egyes intézményekbe.

Az Akik gyerekek maradnak verseskötet-
nek indult, rengeteg, tudatosan nagyon egy-
szerű nyelvezetű gyermekverset írtam, de akár-
hogy pakolgattam ezeket egymás mellé, vala-
mi nem stimmelt. Rájöttem, hogy a versek egy 
központi történetet kívánnak meg, amely köré 
aztán szerveződhetnek. Felkértem Mészöly 
Ágnest, hogy írjon egy mesét. Az ő segítségé-
vel vált kerek egésszé a mű, az általa írt tör-
ténet adta meg a találós kérdések, szerepjáté-
kok és versek közötti összekötő anyagot. Két 
főhős, Patti és Domoska vezeti végig a gye-
rekeket a könyvön, és hozza közelebb hozzá-
juk az egészséges emberek világát. Az illuszt-
rációkat Bódi Kati, a könyvtestet pedig Szabó 
Imola Julianna készítette, és a Magyar Nap-
ló Kiadó gondozásában jelent meg. Különle-
gessége még, hogy olyan diszlexiás betűfont-

Interaktív órákról van szó 
tulajdonképpen, 

ahol a gyerekek játsszák a 
főszerepet. 

Több verses-találóskérdé-
ses játékot fejlesztettem ki, 
amelyeknél a feladat az, 
hogy állatneveket kell 

kitalálni, de úgy, 
hogy az első sor végére 
rímeljen a következő.
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tal nyomtattuk, ami kifejezetten sérült, aka-
dályozott gyerekeknek lett kifejlesztve, meg-
könnyítve számukra az olvasást.

A könyvhöz egy CD-melléklet is tartozik, 
melyen hat, Gerendás Péter által megzenésített 
vers található (a Másik oldal zenekar szintén 
közreműködött). A könyv utolsó oldalain van 
egy játék- és egy daltár. Utóbbi a pedagógu-
soknak a CD-n levő dalok élőben való, hang-
szeres eljátszásához, a játéktár pedig a könyv-
ben szereplő játékok megvalósításához nyújt 
segítséget.

Széchenyi Vers- és Prózamondó Verseny
Ez a rendezvény Török Péter tanár úr nevé-

hez fűződik, aki évtizedeken át szervezte és 
trenírozta ezt az eseményt, melyet előbb – az 
időközben megszűnt – Maróthi György Álta-
lános Iskolában, majd később, új munkahe-
lyén, a Széchenyi István Szakközépiskolában és 
Szakmunkásképző Intézetben tartottak a Köl-
tészet Napjához igazodva. Néhány éve ő kez-
deményezte, hogy az általános és középiskolás 
diákoknak évente kiírt vers- és prózamondó 
versenyt integráljuk a Kertész László Hajdú-
sági Irodalmi Kör programjai közé. Péter kéré-
sének örömmel tettünk eleget és tevékenyen 
segítettük ennek az országos hírűvé kinőtt 
nemes kulturális eseménynek a lebonyolítását.

Ebben az évben új helyzet állt elő – Török 
Péter Budapestre költözött, de abban állapod-
tunk meg, hogy 2021-től Kertész László Vers- 
és Prózamondó Verseny néven folytatni fogjuk 
a rendezvénysorozatot. Innen is üzenem Haj-
dúböszörmény és a régió általános és közép-
iskolás diákjainak, hogy készülhetnek a meg-
mérettetésre.  

A Magyar Írószövetséggel milyen a kapcsola-
ta az irodalmi körnek?

Mindig jó kapcsolatunk volt a Magyar Író-
szövetséggel és elnökével, Szentmártoni János-
sal, aki három cikluson át (9 évig) segítet-
te, támogatta munkánkat. Őt 2019. novem-
ber 30-án Erős Kinga író, szerkesztő, kritikus 
váltotta az elnöki székben, aki eddig az Író-
szövetség titkári tisztségét töltötte be. Vele is 
nagyon jó kapcsolatban voltunk és vagyunk. Ő 
is vendégeskedett  már a Hajdúböszörményi 
Írótáborban és vendége volt a Mezsgyének is. 
Igyekszünk a jövőben is ápolni és megtarta-
ni ezt a jó viszonyt, a hatékony és eredményes 
együttműködést.

Kik azok a neves írók, költők, akik az elmúlt 
években megfordultak a kör rendezvényein, író-
olvasó találkozóin?

Tényleg csak listaszerűen és a teljesség 
igénye nélkül: †Jókai Anna, Mezey Kata-
lin, †Oláh János, Lezsák Sándor, Erős Kin-
ga, Csender Levente, Berta Zsolt, Ferdinandy 
György, Viola Szandra, Szentmártoni János, 
Áfra János, és még sokan mások.

Emlékpad Kertész Lászlónak és Csiha Lász-
lónak …

Két fontos személyiség az egyesületünk 
életében. Ez év júliusában volt tíz éve, hogy 
felvettük Kertész László, a fiatalon, tragikus 
körülmények között elhunyt költő nevét. A 
tavaszi közgyűlésünkön döntöttünk arról, hogy 
a Bocskai István Gimnázium előtt – amely-
nek kiemelkedő irodalomtanára is volt – padot 
állítunk az emlékének.

Csiha László – aki szintén jeles tanára a 
gimnáziumnak – haláláig aktív és meghatáro-
zó tagja volt az egyesületünknek. Segítőkész-

sége, bölcs tanácsai, hatalmas tudása, emlé-
kezetes és sziporkázó előadásai emlékére „A 
legböszörményibb” szállóigével szintén emlék-
padot készítettünk. 

Milyen pályázati lehetőségeitek vannak?
Minden évben pályázunk a Nemzeti Kultu-

rális Alaphoz (NKA), a Nemzeti Együttmű-
ködési Alaphoz (NEA) és a Magyar Művé-
szeti Akadémiához (MMA).

Kik segítik az elnöki munkádat, az éves prog-
ramok megvalósítását, a napi ügyek vitelét?

Az egyesületünk elnöksége végzi a minden-
napi munkát, Balla Zoltán, Gálné Mező Ivett 
és Ványai-Für Anita a legnagyobb segítségeim. 

Milyen jövőt jósolsz az elkövetkező öt-tíz évre 
a Kertész László Hajdúsági Irodalmi Körnek?

A jövőben is keményen fogunk dolgozni, és 
a leggördülékenyebben igyekszünk szervez-
ni a programjainkat, táborunkat, mindent úgy, 
ahogy eddig. A tagságunkat szeretnénk bőví-
teni a fiatalabb, középiskolás korosztály bevo-
násával. Nagyon remélem, hogy ezek a célok 
és tervek a későbbiekben is meg tudnak való-
sulni, ahogy eddig is.

A Papp-Für Jánossal készített interjú arról 
győzött meg, hogy az elnöklete alatt működő 
Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör jelen-
tősen megmozgatta Hajdúböszörmény kultu-
rális életét. Célkitűzéseik, programjaik sokszí-
nűsége, az irodalom iránt érdeklődők széles 
köre arra predesztinálja a kört, hogy további 
sikereket, elismeréseket vívjanak ki maguk-
nak.  Szerkesztőségünk ismételten gratu-
lál a kitüntetett egyesületnek és újabb nagy-
szerű eredményeket kíván az elkövetkezendő 
évekre.

Fotók: Matey István


