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KRÓNIKA 

 2017. február 11. A színház iskolája. Szakmai nap a Magyartanárok Egyesülete és az Örkény 
István Színház szervezésében (Örkény Színház) 
 
A színházi nevelés fogalma első hallásra egyértelműnek tűnik, azonban meghatározását 
bonyolítja a magyarországi helyzet, amelyre sok különféle végzettségű, tapasztalatú résztvevő, 
sokféle hazai és nemzetközi irányzat jelenléte, a konszenzus hiánya jellemző. A színházi nevelés 
definiálásakor fontos kiemelni, hogy ezeknek a projekteknek elsősorban pedagógiai céljuk van, a 
köznevelésben érintettek számára készülnek, és a résztvevők és előadók között érdemi 
interakció jön létre a program folyamán. 
 

 
 

Beszámoló:  
https://magyartanarok.wordpress.com/2017/02/19/a-szinhaz-iskolaja-szakmai-nap-a-
magyartanarok-egyesulete-es-az-orkeny-istvan-szinhaz-szervezeseben/ 
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 2017. április 8. In memoriam Esterházy Péter – emlékkonferencia (ELTE Radnóti) 
Az elmúlt év nyarán elhunyt írót megidéző konferencián a személyes emlékezés és a művek 
értékelése, értelmezése egyaránt jellemző volt. „Esterházy Péter írásművészetében maga az írás, 
az úgyszólván bármely szöveget átjáró bizalom, s ezen keresztül az olvasás mint reményteli és 
vigasztaló tapasztalat, mint consolatio litterarum ad hírt a bibliai hit inspirációjának elevenségéről” – 
mutatott rá az egyik kitűnő előadó, Mártonffy Marcell.  
A konferenciát az Aegon Biztosító támogatta. 
 

  
 

Program és anyagok: 

https://magyartanarok.wordpress.com/in-memoriam-esterhazy-peter-2017-tavasz/ 

 2017. május 19. (PIM) – Egyesületi közgyűlés  
Utána tárlatlátogatás a PIM-ben: A műfordítógép; vezető: Jeney Zoltán, a kiállítás kurátora 
 

 2017. július 3-7. Módszertani tábor, Kassa 
A táborba érkező mintegy hatvanöt tanár és tanári pályára készülő egyetemista műelemző és 
módszertani továbbképzésen vett részt, elsősorban kiscsoportos műhelymunka formájában. 
Egyrészt egy klasszikus alkotó, a kassai születésű Márai Sándor alkotásaira, másrészt egy kortárs 
költő, Kemény István költészetére koncentráltunk. Kassa és környéke nagyon gazdag irodalmi-
nyelvészeti hagyományának megismerésében Ötvös Anna történész-könyvtáros, Márai-kutató 
volt segítségünkre. A táborba ellátogatott és pródiumbeszélgetésen vett részt Kemény István. 
Beszámoló:  
https://magyartanarok.wordpress.com/2017-kassa/ 
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 2017. október 7. – Módszertani nap a múzeumpedagógiáról a Magyartanárok Egyesülete és 
a Petőfi Irodalmi Múzeum közös szervezésében (PIM) 
 

 2017. október 21. Konferencia az Arany-kutatásról és Arany-tanításról (Eötvös József 
Gimnázium) 
„Arany fő problémája az, hogy az én-ről való beszéd, amely jellegzetesen romantikus 
beszédmód, már meghaladott volt a korban, új stratégiák, új beszédmódok azonban még nem 
álltak rendelkezésére.” (Milbacher Róbert) 
Beszámoló a konferenciáról:  
https://magyartanarok.wordpress.com/2017/10/24/arany-konferencia-beszamolo-az-
eloadasokrol/ 
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 2017. november 25. Kosztolányi Dezső az oktatás és a kutatás metszéspontjában – a 
Kosztolányi Kritikai Kiadás Kutatócsoporttal és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK 
Klasszika-filológia Tanszékkel közösen (a PPKE BTK Sophianum épületében)  
„Kosztolányi életműve ma is igen népszerű (a diákok körében is), és jól tanítható. Ez a helyzet 
azonban veszélyeket is rejt magában, ellustuláshoz, elbutuláshoz vezet, ezért fontos és időszerű, 
hogy új nézőpontból, friss szemmel tekintsünk Kosztolányira.” (Arató László bevezetőjéből) 
Beszámoló:  
https://magyartanarok.wordpress.com/2017/12/04/beszamolo-a-kosztolanyi-konferenciarol/ 
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HÍREK 

 A 2015 tavaszán megújult honlapunk egyre népszerűbb; az oldalt Hudáky Rita és Zeman 
Csaba szerkeszti. 
https://magyartanarok.wordpress.com/ 

 

 Szintén népszerű az Egyesület Facebook-oldala; több mint 11 ezer olvasónk van.  
https://www.facebook.com/magyartanarok/ 
 

 A 2017-2018-as tanévben 7. évadjához ért a Magyartanárok Egyesülete és a Kossuth Klub 
együttműködése keretében megvalósuló, Irodalmi alkotások párbeszéde című 
előadássorozata (előadó: Tamás Ferenc). Az idei téma Nők, férfiak címet viselte. A 15 
előadásból álló sorozatban irodalom mellett képzőművészeti alkotások, zeneművek és 
filmrészletek is szerepeltek. Egy-egy előadáson átlagosan 40 hallgató vett részt.  
http://jasze.hu/portfolio/irodalmi-alkotasok-parbeszede-vii-evfolyam-nok-ferfiak/ 

 
 2017-ben is számos új színházi előadáshoz született tanári segédlet; együttműködtünk az 

Örkény Színházzal, a Budapest-Bábszínházzal és a budaörsi Latinovits Színházzal. A 
segédletek elérhetők honlapunk Kincsestárából:  
https://magyartanarok.wordpress.com/szinhaz/ 
 

 

 Az Aegon Művészeti Díj és az Egyesület együttműködése jegyében 2017-ben is számos 
könyvhöz készült oktatási segédlet. 
https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok 
 

 Az Új Pedagógiai Szemle 2017/1-2. számában jelent meg Arató László Szegedy-Maszák 
Mihályról írt tanulmánya. 
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/szegedy-maszak-mihaly-hianya 
 

 2017. február 3-án a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Tanárképző Intézete 
tizedik alkalommal rendezte meg a Taní-tani konferenciát. A teljesítmény művészete alcímet 
viselő jubileumi rendezvényről az Új Pedagógiai Szemle 2017/3-4. száma is tudósított, 
méltatva Fenyő D. György Homo politicus – homo pedagogicus című előadását.  
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/x-miskolci-tani-tani-konferencia-a-
teljesitmeny-muveszete 
 

 2017. május 8-án, a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgák után Arató László, a 
Magyartanárok Egyesületének elnöke az Index, az Eduline, a Magyar Nemzet és a Hír 
Televízió kérdéseire válaszolva értékelte a középszintű feladatsorokat -
https://magyartanarok.wordpress.com/2017/05/08/kompetenciat-mert-vagy-orai-
ismereteket-arato-laszlo-a-magyar-irasbeli-feladatairol/ 
 

 Az Új Pedagógiai Szemle 2017/11-12. számában jelent meg Arató László, Fenyő D. György 
és Ritoók Judit A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga központi írásbeli 2017. évi 
feladatsorának elemzése című, 2017 nyarán készült tanulmányának rövidített, szerkesztett 
változata. A tanulmány teljes szövege az egyesület honlapján olvasható. 

 

https://magyartanarok.wordpress.com/2018/03/25/a-magyar-nyelv-es-irodalom-erettsegi-
vizsga-kozponti-irasbeli-2017-evi-feladatsoranak-elemzese/ 
 

https://magyartanarok.wordpress.com/
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https://magyartanarok.wordpress.com/szinhaz/
https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/szegedy-maszak-mihaly-hianya
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 Az Új Köznevelés 2017. júniusi számában jelent meg Hudáky Rita interjúja Arató Lászlóval 
Arany János költészetének időszerűségéről, taníthatóságáról. Arató László április 3-án a 
Klubrádió Tűréshatár című műsorában is méltatta Arany János életművét. 
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/arany-alap 
 

 
 

 2017 őszén: az OSZK, a ME és a Hunra közös szervezésében Arany János országos 
szavalóverseny zajlott a költő születésének 200. évfordulója tiszteletére. Hét területi döntő 
után az országos döntő 2017. november 25-én volt.  
Információk a versenyről:  
http://www.oszk.hu/arany-janos-szavaloverseny/versenyrol 
Beszámoló:  
http://www.hunra.hu/74-news/1522-te-aranyok-aranya-szavaloverseny-az-arany-janos-
emlekevben-a-nemzeti-konyvtarban 
 

 Az egyesület Könyvtár és Katedra című sorozatának negyedik darabjaként jelent meg 
Vojtek Sándor Olvasóközpontú irodalomtanítás című tanulmánykötete Fenyő D. 
György szerkesztésében.  
http://www.keteger.hu/content/olvasokozpontu-irodalomtanitas 
 

    

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/arany-alap
http://www.oszk.hu/arany-janos-szavaloverseny/versenyrol
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 Vita a kötelező olvasmányokról – 2017. november 8-án az Eduline.hu tett közzé egy 
interjút a Magyartanárok Egyesületének alelnökével, Fenyő D. Györggyel, majd a 
SzeretlekMagyarország.hu közölt egy beszélgetést az egyesület elnökével, Arató Lászlóval 
(november 10-én). Az ME elnökével a kötelező olvasmányokról Vasik János is interjút 
készített a szlovákiai Pátria Rádió Iskolatáska című műsorában (november 12-
én). November 20-án Arató László és Fenyő D. György, valamint Nényei Pál volt a vendége 
az RTL Klub Magyarul Balóval című közéleti műsorának. November 30-án a Heti Válasz 
adott közre páros interjút A kőszívű ember ükunokái címmel, amelyben Fenyő D. György 
mellett Nényei Pál is kifejtette álláspontját a korszerű irodalomoktatásról. 
https://magyartanarok.wordpress.com/2017/11/21/a-kotelezo-lajstromokkal-televizios-
vita-magyartanitas/ 
https://index.hu/kultur/2018/01/09/magyartanitas_irodalomoktatas_kotelezo_olvasmany
ok_magyartanarok_egyesulete_arato_laszlo_fenyo_d_gyorgy_nenyei_pal/ 
 

 A Műút portál 2017. december 31-én tette közzé – az irodalmi folyóirat Dűlő című digitális 
sorozatának legújabb darabjaként – A szöveg vonzásában című tanulmánykötetet, amely 
Arató László munkássága előtt tiszteleg. A 174 oldalas tanulmánykötet digitális formában 
elérhető a Műút honlapján. Nyomtatott változatát 2018. április 14-én Radnóti Sándor 
mutatta be a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/04/05/a-szoveg-vonzasaban-tanulmanykotet-
arato-laszlo-tiszteletere/ 
 

 
 

 Az egyesület fennállása során először kértek fel bennünket még a Nemzeti alaptanterv 
vitaanyagának elkészülte előtt egy a tantárgyunkra vonatkozó elemzés és javaslat 
elkészítésére. A felkérést az Eszterházy Károly Egyetemen (EKE) működő Oktatás 2030 
Tanulástudományi Kutatóközponttól kaptuk, mely az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projekt 
keretében Csépe Valéria professzor asszony szakmai vezetésével végzi azt a kutatást, 
melynek célja, hogy javaslatokat fogalmazzon meg a Magyarország tantervi-tartalmi 
szabályozóinak megújítására.  
Az elkészült anyag igen pozitív fogadtatásban részesült. Azt persze nem tudhatjuk, hogy 
javaslatainkat valóban elfogadják, beépítik-e az új tantervi szabályozásba.  
A Dokumentum rovatban részletet közlünk az állásfoglalásból. 

 Az egyesület képviseletében a választmány több olyan demonstráción vett részt és több 
olyan közös nyilatkozatot írt alá, amely tiltakozott a civileket rágalmazó kormánypropaganda 
és a szervezetek életét nehezítő új törvény ellen.   

 

 

 

A 2017. évi 1%-os felajánlásokból 123 000 Ft érkezett be. 
KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST! 

Az összeget Arany János-konferenciánk előadóinak tiszteletdíjára fordítottuk. 
 

https://magyartanarok.wordpress.com/2017/11/21/a-kotelezo-lajstromokkal-televizios-vita-magyartanitas/
https://magyartanarok.wordpress.com/2017/11/21/a-kotelezo-lajstromokkal-televizios-vita-magyartanitas/
https://index.hu/kultur/2018/01/09/magyartanitas_irodalomoktatas_kotelezo_olvasmanyok_magyartanarok_egyesulete_arato_laszlo_fenyo_d_gyorgy_nenyei_pal/
https://index.hu/kultur/2018/01/09/magyartanitas_irodalomoktatas_kotelezo_olvasmanyok_magyartanarok_egyesulete_arato_laszlo_fenyo_d_gyorgy_nenyei_pal/
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/04/05/a-szoveg-vonzasaban-tanulmanykotet-arato-laszlo-tiszteletere/
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/04/05/a-szoveg-vonzasaban-tanulmanykotet-arato-laszlo-tiszteletere/
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DOKUMENTUM 

A tartalomszabályozás megújításáról – részlet a ME választmányának állásfoglalásából 

A nemzet diskurzusközösség. A diskurzusnak fontos része a közös metaforák és utalások 

megértése is. Azonban a megértés, a kommunikáció igazi feltétele a másik nézőpontjának 

megértése, az abba való belehelyezkedés képessége. Ezt, a rendszeres nézőpontváltást kell 

– például irodalomból – tanulni. 

A tantervi szabályozás akkor segítené következetesen a magyartanítás különböző 

funkcióinak arányos megjelenését, ha következetesen kompetenciaközpontú lenne, ahol 

természetesen a kompetencia nem áll szemben az ismerettel, hiszen ismeret, képesség és 

attitűd egysége alkotja. Olyan szabályozás segítené elő a funkciók arányos jelenlétét, amely 

központilag csak fejlesztési irányelveket fogalmaz meg, viszont ajánlott és adaptálható 

mintatantervekkel biztosítja, hogy az iskolák ne maradjanak magukra.  

A kompetenciafejlesztés alkalmasint több ismeret átadását, befogadását is jelentheti, csak 

más rendben. 

 
Országos szabályozást véleményünk szerint csak a műveltségterületenkénti fejlesztési 

feladatok és a fejlesztendő kompetenciák kijelölése igényel. Ugyanakkor a Magyartanárok 

Egyesülete 1997 óta hangsúlyozza a „köztes szféra” a NAT és a helyi programok közötti 

szféra fontosságát. A NAT + helyi tanterv és a NAT + kerettanterv helyett a véges számú, 

ajánlott, támogatott mintatanterv pártján álltunk. „Se helyi barkácsolást, se központi 

tantervgyárat, se tantervi káoszt, se egyentantervet” volt és maradt a jelszavunk. A NAT-

nak – per definitionem – csak magtantervnek szabad lennie. Műveket nem vagy legfeljebb 

egy tucatnyit lenne szabad tartalmaznia. Ezeket sem lenne szabad szoros 

évfolyamhatárokhoz kötni, hiszen Magyarországon igen csekély a belső migráció, az 

iskolaváltásból fakadó problémák lokálisan kezelhetők. A kimeneti (érettségi, ill. egy új 

szakiskolai közismereti záróvizsga) követelmények elégségesen szabályozzák a kánon 

legszűkebb magjának tanítását. A nemzeti alaptanterv nem rekesztheti ki a 

szakközépiskolákat (szakiskolákat) és a szakgimnáziumokat (szakközépiskolákat) a 

nemzeti műveltségből. Ehhez kapcsolódóan újra kellene gondolni az általános alapvizsga 

vagy a szakoktatásban a közismereti alapvizsga szükségességét. Ebből is következik, hogy a 

NAT műveltséganyaga csak sokkal szűkebb és a jelenlegitől eltérő módon megadott lehet.  

Bizonyos, törvény szabályozta központi elvek érvényesítése mellett a helyi (iskolai) 

szabályozás alkossa meg a tantervet, pontosabban a helyi és tanulócsoportra jellemző 

sajátosságokhoz illesztett tanítási tervet. Valójában sokkal helyesebb, adaptívabb, 

diákközpontúbb lenne, ha a tanítás tervezésében a tanmenet játszaná a főszerepet. A 

tanmenetek kialakításában pedig az ajánlott mintatantervek nyújtanának segítséget. 

Fontos, hogy ezek a mintatantervek s a hozzájuk kapcsolódó programcsomagok valóban 

karakteresen eltérő hozzáférési-tanulási utakat képviseljenek. A minisztérium ne 

egymástól lényegileg nem különböző mintatanterveket ajánljon és támogasson! Ez utóbbi 

ugyanis nem segíti elő a tantárgyi innovációt, paradigmaváltást, viszont a minta- vagy 

kerettantervek rossz végtelenségét teremtheti újra.  


