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Élményszerűen ismerteti meg az 
irodalmat, költészetet diákokkal 
és pedagógusokkal az Irodalom-
óra a varázshegyen elnevezé-
sű tábor, amelyet a Kovászna 
megyei Uzonkafürdőn szervez-
nek szombattól. Az eseményről, 
amelyen neves irodalmárok 
vesznek részt, Egyed Ágnes 
tanítónő, főszervező beszélt a 
Krónikának.

 » OLÁH ESZTER

A z irodalommal ismerkedni 
vágyó diákokat és pedagógu-
sokat várják a június 26–29 

közt zajló Irodalomóra a varázshe-
gyen elnevezésű táborba a Kovászna 
megyei Uzonkafürdőre. A felnőttek-
nek szóló programsorozatban Egyed 
Emese költő, irodalomtörténész, 
Visky András dramaturg, költő és 
Reisinger János magyarországi iroda-
lomtörténész, a Magyar Tudományos 
Akadémia volt munkatársa tart előa-
dásokat a résztvevőknek, a diákokat 
pedig Borsodi L. László költő, Tamás 
Tünde illusztrátor, valamint Visky 
András várja interaktív műhelymun-
kára. Az elemi iskolások és pedagó-
gusok számára szervezett uzonka-
fürdői tábor a baróti városvezetés 
pedagógusoknak kiírt pályázatának 
keretében valósul meg. A díjmentes 
táborba elsősorban diákok és peda-
gógusok jelentkezését várják. Egyed 
Ágnes tanítónő, a tábor főszervezője 
megkeresésünkre elmondta, az inter-
aktív irodalomóra régi elképzelésük, 
amely a pályázatnak köszönhetően 

most végre megvalósulhat. A rendez-
vénysorozat első két napja a fi atal ge-
nerációnak szól, a baróti pedagógu-
sok előzetes tehetségfeltérképezéssel 
összegyűjtötték az anyanyelvi kom-
petenciákban kimagasló diákokat, 
de minden, irodalom iránt érdeklődő 
diákot várnak. A gyermekprogram 
első napi meghívottja Borsodi L. 
László költő, aki Tamás Tündével, a 
könyv illusztrátorával együtt mutatja 
be a 2020-ban megjelent Regina című 
kötetét. Az előadást követően, kéz-
műves-tevékenység keretében Tamás 
Tünde tovább kalauzolja a diákokat 
az illusztrálás tájain. A gyermekek-
nek szóló költészetéről is ismert Visky 
András interaktív műhelymunkára 

várja a résztvevőket. „A tábor lehető-
séget nyújt arra, hogy a hagyományos 
oktatás árnyékából kilépve nemcsak 
befogadóvá, hanem aktív beszélge-
tőtárssá, elemzővé, alkotóvá váljon a 
gyerek. A cél az irodalmi művel való 
találkozás élményszerűsége, hogy a 
költőkkel, az írókkal való közös mun-
ka meghatározó legyen az életükben” 
– fogalmazott Egyed Ágnes. A tábor 
felnőtteket is megszólító részében a 
pedagógusok Egyed Emesével, Visky 
Andrással, valamint Reisinger János-
sal találkozhatnak. A beszélgetések, 
előadások témája az értelmiségi lét, 
az irodalom és az Isten-hit. „Nem elég 
a tárgyi tudás, az irodalom tanítá-
sához kell az élmény, az érzés, az új 

A SZÁZ ÉVE SZÜLETETT PILINSZKY JÁNOSRA EMLÉKEZNEK A KOVÁSZNA MEGYEI UZONKAFÜRDŐN SZERVEZETT TÁBORBAN 

Élményszerű találkozás az irodalommal

A színházi élmény sem marad el. Kiss László kézdivásárhelyi színművész Karinthy-kávéház című 
egyszemélyes előadását tekinthetik meg az uzonkafürdői tábor résztvevői  
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megélése, a katarzis. A cél az, hogy 
örömünket leljük egy-egy irodalmi 
alkotásba merülve, hogy érezzük a 
személyességet, hogy majd a peda-
gógiai folyamatban is segítségünkre 
legyen. De a mű akár segíthet abban 
is, hogy túl legyünk egy válsághely-
zeten” – vallja a szervező. Június 28-
án Visky András és Reisinger János 
beszélget Pilinszky János születé-
sének centenáriuma apropóján a 
költő életművének korszerűségéről. 
„Mivel száz éve született Pilinszky, 
fontosnak tartottam, hogy magyar-
országi meghívottunk, aki a költőt 
személyesen is ismerte, ne csak a 
munkásságáról, hanem az ember-
ről is beszéljen kicsit” – tette hozzá 
a szervező. Záróakkordként a részt-
vevők Kiss László kézdivásárhelyi 
színművész Karinthy-kávéház című 
egyszemélyes előadását tekinthetik 
meg. A tábor utolsó napján Egyed 
Emese Magyary Ágnes írót és Ka-
tona József Bánk bánját helyezi új 
megvilágításba, továbbá Babits Mi-
hály „irodalmi lábnyoma” is elem-
zésre kerül, illetve szó lesz majd a 
szöveg és a színház kapcsolatáról.

A szervező elmondta, a szemé-
lyes vallomások, kedvenc alko-
tások megosztása a rendezvény 
fontos pontja lesz. „Meggyőző-
désünk, hogy a lírával való sze-
mélyes találkozás több síkon is a 
közösséggé kovácsolódás kulcsa 
lehet: pedagógus-pedagógus kö-
zössége, pedagógus és diákjainak 
közössége, költő és olvasó, be-
fogadó közössége” – mutatott rá 
Egyed Ágnes. Jelentkezni a tábor-
ba a 0742-760962-es telefonszá-
mon vagy az egyedagneserika@
gmail.com email címen lehet.

 » „Nem elég a 
tárgyi tudás, az 
irodalom taní-
tásához kell az 
élmény, az érzés, 
az új megélése, a 
katarzis. A cél az, 
hogy örömünket 
leljük egy-egy 
irodalmi alkotás-
ba merülve, hogy 
érezzük a szemé-
lyességet, hogy 
majd a pedagógiai 
folyamatban is 
segítségünkre 
legyen” – mondta 
Egyed Ágnes. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Magyar Kultúra címmel havonta 
megjelenő kulturális-művésze-

ti folyóirat indult a Petőfi  Kulturális 
Ügynökség (PKÜ) gondozásában, az 
első lapszám témája a Duna. „Bár a 
kultúrafogyasztási szokások jelen-
tős mértékben eltolódtak az online 
világába, még mindig vannak olyan 
magyarok, akik szeretik, ha egy fo-
lyóiratot lapozgatni és nem görgetni 
lehet” – mondta a Magyar Kultú-
ra tegnapi budapesti bemutatóján 
Demeter Szilárd, a Petőfi  Irodalmi 
Múzeum főigazgatója. Pál Dániel 
Levente, a PKÜ irodalomszakmai 
igazgatója, a Magyar Kultúra lap-
igazgatója kiemelte: az ügynök-
ségen belül pici alkotóműhelyek 
tudtak létrejönni, amelyek szabad 
mozgással az adott terület kreatív 
energiáit gyűjtik magukba és sugá-
rozzák tovább. Ezek közé tartozik a 
Magyar Kultúra műhelye is. „Az első 
lapszám nagy részét az interjúk töltik 
ki, mert a pandémia, az újranyitás 
tapasztalatait szeretnénk tovább-
vinni. Erős a képzőművészeti rovat, 
valamint a kép-szöveg egymás mellé 
helyezése, ezt számos érdekes nyom-
dai megoldás is erősíti” – fogalma-

zott Pál Dániel Levente. A Magyar 
Kultúra főszerkesztője Bonczidai 
Éva, lapunk volt munkatársa. Mint 
leszögezte: ha több évtized múl-
va felvetődik a kérdés, miről szólt 
a 2020-as évek eleje, meghatározó 
lesz a pandémia, a klímaváltozás, a 
migráció, az adat témája. „A lapszá-
mot a járvány harmadik hullámának 
csúcspontján szerkesztettük, írtuk. 
A 130 oldalas számban interjú ol-
vasható mások mellett Andrásfalvy 
Bertalan néprajzkutatóval, Visky 
András íróval, a 95 éves Szentend-
rei Régi Művésztelep képzőművé-
szeivel, riport a szekszárdi Mészöly 
Miklós-emlékházról, és szintén az 
évfordulók jegyében a Pilinszky-cen-
tenáriumra is készült cikk” – mondta 
a főszerkesztő. A lapszám szépiro-
dalmi szövegeinek szerzői között ta-
lálható Száraz Miklós György, Farkas 
Wellmann Endre, Zsille Gábor, Bék 
Timur, Nagy Lea vagy Bene Zoltán, 
az öt éve elhunyt Csoóri Sándornak 
ez év valamennyi lapszámában mel-
lékletet szentelnek, a most megje-
lent magazint a tavaly novemberben 
elhunyt Szőcs Géza emlékének ajánl-
ja a szerkesztőség. A hamarosan Ma-
gyarország-szerte terjesztett nyomta-
tott lap egyes írásai az online térben 

is olvashatók lesznek a kultura.hu, 
az 1749.hu, a helyorseg.ma és a Me-
secentrum kulturális, irodalmi és 
gyerekirodalmi portálokon. A július 
elején megjelenő második számban 
a család kerül fókuszba. Demeter 
Szilárd a sajtótájékoztatón kitért arra 
is, hogy a magyar kormány felkéré-

sére ötéves programot dolgoztak ki 
a magyar folyóirat-kultúra megerő-
sítése céljából. Erre évi 1,9 milliárd 
forintot kaptak, ebből 400 milliót a 
kiemelt folyóiratok támogatására, 
1,5 milliárdot pedig nyílt pályázaton 
osztanak szét a Kárpát-medencei ma-
gyar folyóiratok között.

Lapozgatni, nem görgetni – Magyar Kultúra címmel új folyóirat jelent meg
 » „Az első lap-

szám nagy részét 
az interjúk töltik 
ki, mert a pandé-
mia, az újranyitás 
tapasztalatait 
szeretnénk to-
vábbvinni.”

Bonczidai Éva (balról), lapunk volt munkatársa a főszerkesztője a Magyar Kultúra című, 
frissen megjelent folyóiratnak, amelynek első lapszámát tegnap mutatták be Budapesten   




