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KRÓNIKA 

 GYÁSZOLUNK  
2018 adventjében meghalt BEÖTHY ZSÓFIA, az Egyesület 
választmányának tagja. Beöthy Zsófi abba a nemzedékbe tartozott, 
amelynek számára az irodalomnak és a pedagógiának igazi éthosza volt, az 
irodalomtanítás a világ felfedezését szolgálta, személyiségünk formálását, 
élet és halál kérdését. Beöthy Zsófi számára az irodalomtanítás vita és 
eszmecsere volt a diákokkal. Legkedvesebb műfaja a beszélgetés volt, és a 
kötetlen, de téttel bíró disputa. Beöthy Zsófi szívvel-lélekkel tanított, szó 
szerint: szívvel és lélekkel. Elkötelezett volt, indulatos, érzékeny, érző, 
együttérző, kíváncsi. 63 évet élt. Nyugodjék békében. 
 

Búcsúztató írásunk itt:  
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/12/14/gyasz-elhunyt-beothy-zsofia/ 

 
 2018. március 3. Mit tehet a magyartanár, ha a diákok nem olvasnak? (OSZK) 

 

Az elsősorban szakgimnáziumban tanító kollégáknak szánt konferencia előadóinak célja az volt, hogy 
a problémák tematizálása mellett alternatívát, megoldási stratégiákat, gyakorlati módszereket, ötleteket 
kínáljanak a tanároknak, hogyan fokozhatják az olvasási kedvet, miképpen tehetik érdekeltté diákjaikat 
az irodalomórákon, ezáltal hogyan válhat az irodalomóra a közös kommunikáció, élménymegosztás és 
műértelmezés színterévé. 
Gyarmathy Éva Olvasási szokások, olvasási nehézségek című előadását egy Paracelsus-idézettel kezdte: 
„Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik, mint a szamóca, az semmit sem tud a 
szőlőről.” – Az idézet, amellyel az előadó a gyermekek sokféleségében rejlő lehetőségek kiaknázására 
és ezen különbségek figyelembevételére hívta fel a figyelmet, tágabb értelemben az egész konferencia 
mottójává is vált. Gyarmati Éva felvázolta az olvasás tanulásának három szintjét, ezekkel 
összefüggésben pedig rámutatott a különböző olvasási nehézségekre, majd elhangzott az előadás talán 
legmegdöbbentőbb mondata: „Az olvasástanulással gyártunk diszlexiát”. 
Lovász Andrea Ifjúsági irodalom a szakgimnazista korosztálynak című előadásában a tanulók 
szemszögéből mutatott rá a populáris irodalom tanításának nélkülözhetetlenségére. Ennek haszna és 
értelme, hogy – az előadó kifejezésével – az irodalom minél „kívánatosabb” legyen a diákoknak. 
Bethlenfalvy Ádám Drámapedagógia és színházlátogatás a szakgimnazisták számára című, gondolatébresztő 
előadásában hangsúlyozta: a dráma irodalomórákba történő beépítése lehetőséget kínál a fikció világa 

https://magyartanarok.wordpress.com/
mailto:magyartanarok@gmail.com
https://www.facebook.com/magyartanarok/
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/12/14/gyasz-elhunyt-beothy-zsofia/


Hírharang – a Magyartanárok Egyesülete 2018-as tevékenységéről 
 

2 

által teremtett védett helyzetből kapcsolódási pontokat találni a tanulók és az adott irodalmi mű 
között. Tóth Mónika sokféle példán mutatta be, hogy a játékossággal motiváló irodalomtanításnak 
miféle lehetőségei vannak.  
Fenyő D. György Mit kell megtanítani, mit lehet kihagyni? címmel tartotta első előadását. Üti egymást az 
olvasóvá nevelés mint cél és az előírt tananyag mennyisége – ez minden középiskolai magyartanár 
feszítő, frusztráló gondja. Ellentmondás van az érettségi követelménynek és a kerettanterv között is. 
Fenyő D. György arra beszélte rá a kollégákat, hogy bátran hagyjanak ki tananyagrészeket, és a tanügyi 
dokumentumok elemzésével példákat is mutatott arra, hogy mit és miért lehet elhagyni. Hangsúlyozta, 
hogy a tananyag csökkentése nem cél – ám hatékony eszköz lehet a tanár kezében az olvasóvá nevelés 
érdekében. Fenyő D. gondolatmenetéhez illeszkedett Ritoók Judit Részben az egész – teljes művek helyett 
részletek című előadása. Ritoók rámutatott arra, hogy részletek tanításával is megteremthető a közös 
élmény, irodalomértés közege, így is átadható hasznosítható irodalmi tudás, s rá lehet mutatni érdekes 
jelenségekre a szövegekkel kapcsolatban. Az előadó részletesen ismertette a műrészek tanításának 
módszertanát, felvázolta azokat a lényegi szempontokat, amelyeket figyelembe véve a tanár ki tudja 
választani a diákjainak megfelelő részletet. 
Ritoók Juditot Fenyő D. György második előadása követte, amely Felkészítés az érettségire – A 
novellaelemzés címmel hat fő pontban foglalta össze azokat a módszertani javaslatokat, ötleteket, 
technikákat, melyek a novellaelemzés megírására történő tudatos felkészítést segítik elő. 
Fegyverneki Gergő szintén a résztvevők módszertani repertoárját bővítette Ki viszi át… az irodalmat a 
digitális világba? IKT-eszközök az irodalomórán című előadásával. Fegyverneki jó hangulatú előadása 
tágabb kontextusban értelmezte az irodalomtanítást, és saját praxisából hozott példákkal rámutatott az 
élményközpontú oktatás hasznosságára. 
Gergelyi Katalin Digitális feladatok az irodalomtanításban című előadása is az oktatás során használható 
digitális tér nyújtotta lehetőségekkel ismertette meg a hallgatóságot, a blogoltatással és a kvízzel, és a 
jelenlévőkkel ki is próbáltatta a Quizizz elnevezésű okostelefonos felületet.  
Horváth Beáta előadása az irodalomtanítás és az ún. médiaszövegek összekapcsolásának 
gyümölcsöző lehetőségeire mutatott példákat. Hangsúlyozta, hogy a filmek és médiaszövegek irodalmi 
művekhez való társítása alkalmat kínál erkölcsi, társadalmi, a szocializációra vonatkozó kérdések 
megvitatására. 
 

Az előadások diasorai itt: 
 https://magyartanarok.wordpress.com/szakgimnaziumi-magyartanitas/ 

 

Fényképek a konferenciáról: 
 https://www.facebook.com/pg/magyartanarok/photos/?tab=album&album_id=1715268005179061 

 

Beszámolók a konferenciáról:  
 https://magyartanarok.wordpress.com/2018/03/13/mit-tehet-a-magyartanar-ha-a-diakok-nem-olvasnak-

beszamolo-a-konferenciarol/ 

 https://tizperciskola.blog.hu/2018/03/19/van_szoveg_ezen_a_magyaroran 
 

 
 

Zeman Csaba levezető elnök (elöl, háttal) és a népes hallgatóság az OSZK dísztermében 
A kép középpontjában Beöthy Zsófia (szürke ruhában) 

https://magyartanarok.wordpress.com/szakgimnaziumi-magyartanitas/
https://www.facebook.com/pg/magyartanarok/photos/?tab=album&album_id=1715268005179061
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/03/13/mit-tehet-a-magyartanar-ha-a-diakok-nem-olvasnak-beszamolo-a-konferenciarol/
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/03/13/mit-tehet-a-magyartanar-ha-a-diakok-nem-olvasnak-beszamolo-a-konferenciarol/
https://tizperciskola.blog.hu/2018/03/19/van_szoveg_ezen_a_magyaroran
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 2018. április 14. Irodalom 2.0 – Irodalom a digitális nyilvánosság korszakában                   a 
BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékével közösen (PIM) 
 

Az internet szabad nyilvánossága új kommunikációs formákat és új szerepeket hoz létre, a 
sokakhoz – bárkihez – eljutó digitális szövegek új kulturális helyzetet és új lehetőségeket 
teremtenek. Ennek a rendkívül izgalmas területnek néhány szegmensét mutatták be előadóink. 
Gács Anna egy eredetileg blog-bejegyzésekként publikált, majd később könyv alakban is 
megjelent önéletrajzias szövegfolyam (Péterfy-Novák Éva: Egyasszony) internetes fogadtatásáról, az 
egyes részekhez fűzött olvasói kommentekről – s általában: az internetes publicisztika és a 
szépirodalom határvidékéről, a blog és kommentelés mechanizmusairól tartott rendkívül érdekes 
előadást.  
Sepsi László Ifjúsági irodalom a blogszférában címmel szintén a blogok és blogolás tenyészetébe 
engedett bepillantást, az ifjúsági irodalom olvasóinak szokásairól és preferenciáiról beszélt, Barna 
Emília pedig egy másik, bár az előzőhöz közel álló világról, a popzene különféle válfajainak 
internetes közönségeiről és közösségeiről tartott előadást 
Bárány Tibor Hogyan olvasnak az olvasóbloggerek címmel a nem-professzionális és önkéntes 
internetes könyvkritikusok tevékenységével összefüggő kérdések sokaságát mutatta be egy 
zsánerregény (Jessie Burton: A babaház úrnője) fogadtatását elemezve – a hivatásos kritikusok és a 
bloggerek írásainak összevetésével.  
Jónás Tamás Internetkönyv: dokk.hu címmel mutatta be a 2000-ben alapított s immáron mintegy 
2800 szerző 36 ezer versét publikáló dokk.hu – irodalmi kikötő elnevezésű portált. Ennek az 
internetes felületnek fontos elve, hogy nem tesz különbséget amatőr és professzionális versíró 
között, csak az adott (beküldött) vers minősége érdekli a szerkesztőket, akik egymástól függetlenül 
fogalmazzák meg a hivatásos kritikánál lazább, ám mégis szakszerű véleményüket a versről – 
mindezt természetesen úgy, hogy mindenki olvashatja és hozzá is szólhat. Egy idő után a 
szerkesztők eldöntik, hogy átkerüljön-e a szöveg a maradandokk elnevezésű adatbázisba. A portál 
deklarált célja a versek megbecsülésének visszaállítása. Jónás Tamás költő, aki a portál egyik alapítója, 
beszélt eredeti elképzelésükről és a megvalósulásról, e valóban demokratikus irodalmi nyilvánosság 
terén a minőség-elv érvényesítésének lehetőségéről és nehézségéről. 
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Az előadásokat könyvbemutatók követték. Fenyő D. György, a két kötet – Vojtek Sándor: 
Olvasóközpontú irodalomtanítás és Arató László: A szöveg vonzásában – szerkesztője beszélt a könyvek 
létrejöttének hátteréről. Vojtek Sándor könyvét Tamás Ferenc és Szakács Emília mutatta be, 
Arató Lászlóét Radnóti Sándor. Ezt követően Schiller Mariann beszélgetett Arató Lászlóval. 

 

    
 

A konferencia harmadik részében újra előadásokat hallgathattak a résztvevők. 

Szabó Tibor Benjámin a nyomtatott és a digitális könyv különleges kombinációjáról beszélt. 

Olyan könyvekről, amelyeknek digitális felülete is van, s az erre az internetes szolgáltatásra 

rákapcsolódó olvasó érdekes kiegészítő anyagokat kap, hangot, képet. Ez a futurisztikus 

kombináció már létezik is! Az előadó példája egy Törőcsik Mari-interjúkötet volt, ami digitális-

internetes kiegészítőként a teljes hanganyagot is közli, és ezzel egyfelől a hanghordozással tesz 

hozzá az írott szöveghez, másrészt olyan – trágár – megjegyzéseket is tartalmaz, amelyek az írott 

szövegből kimaradtak. 

Molnár Gábor Tamás arról az akadémiai módszertani pályázatról beszélt, amely elsősorban a 

digitális annotáció (széljegyzet) irodalomtanítási lehetőségeit vizsgálja. A diákok kapnak egy 

versrészletet, és megjegyzéseket, kérdéseket, lokális interpretációkat fűznek egyes soraihoz, 

képeihez. Tableten vagy laptopon látják egymás megjegyzéseit, és egymás kommentjeihez, 

lábjegyzeteihez is megjegyzéseket fűznek. Ezeket a tanár is látja és kommentálja. Egyfajta digitális 

interpretációs közösség alakul ki, melyben nem lehet a szöveggel nem dolgozni, mert mindennek 

közös nyoma van. Az írott műről írásos beszélgetés alakul ki.  A programot több iskolában 

kipróbálták, bírálták, továbbfejlesztették. 

A rendkívül gazdag és szemléletformáló konferenciát Kovács Péter A költészet demokratizálása, 

avagy (hogyan) tanítható a slam poetry az iskolában? című előadása zárta. 
  

A konferencia részletes programja itt: 
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/03/19/irodalom-a-digitalis-nyilvanossag-korszakaban-

konferencia-a-magyartanarok-egyesulete-

szervezeseben/?fbclid=IwAR3D8qAq18UWzF8H3XfaIwhhG4es_HQntTW4HDtnqoQR_TUMB_Rz1dG

_HJ4 

Képek a konferenciáról: 
https://www.facebook.com/161636190542258/photos/?tab=album&album_id=1768847999821061 

Radnóti Sándor írása Arató László kötetéről:  
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/04/ 

Arató László: A szöveg vonzásában – elektronikus kiadás 

https://www.muut.hu/archivum/26930 

További írások a kötetről: 

https://magyartanarok.wordpress.com/2019/01/09/mi-tortenik-a-tantermekben-a-magyaroran-barany-

tibor-arato-laszlo-koteterol/#more-8423 

https://magyartanarok.wordpress.com/2018/03/19/irodalom-a-digitalis-nyilvanossag-korszakaban-konferencia-a-magyartanarok-egyesulete-szervezeseben/?fbclid=IwAR3D8qAq18UWzF8H3XfaIwhhG4es_HQntTW4HDtnqoQR_TUMB_Rz1dG_HJ4
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/03/19/irodalom-a-digitalis-nyilvanossag-korszakaban-konferencia-a-magyartanarok-egyesulete-szervezeseben/?fbclid=IwAR3D8qAq18UWzF8H3XfaIwhhG4es_HQntTW4HDtnqoQR_TUMB_Rz1dG_HJ4
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/03/19/irodalom-a-digitalis-nyilvanossag-korszakaban-konferencia-a-magyartanarok-egyesulete-szervezeseben/?fbclid=IwAR3D8qAq18UWzF8H3XfaIwhhG4es_HQntTW4HDtnqoQR_TUMB_Rz1dG_HJ4
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/03/19/irodalom-a-digitalis-nyilvanossag-korszakaban-konferencia-a-magyartanarok-egyesulete-szervezeseben/?fbclid=IwAR3D8qAq18UWzF8H3XfaIwhhG4es_HQntTW4HDtnqoQR_TUMB_Rz1dG_HJ4
https://www.facebook.com/161636190542258/photos/?tab=album&album_id=1768847999821061
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/04/
https://www.muut.hu/archivum/26930
https://magyartanarok.wordpress.com/2019/01/09/mi-tortenik-a-tantermekben-a-magyaroran-barany-tibor-arato-laszlo-koteterol/#more-8423
https://magyartanarok.wordpress.com/2019/01/09/mi-tortenik-a-tantermekben-a-magyaroran-barany-tibor-arato-laszlo-koteterol/#more-8423
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 2018. május 31.  Kötelező olvasmányok és új olvasási módok a digitális fordulat korában 

Konferencia az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságával közösen (MTA Székház) 
 

Dávidházi Péter irodalomtörténész, akadémikus megnyitó beszédében a közös gondolkodásra, a kor 
kihívásaira minél több nézőpontból adható reakció fontosságára hívta fel a konferencia résztvevőinek 
figyelmét. 
 

 
 

Kulin Ferenc A történetiség elve és a „jelen horizontja” az irodalomtanítás kánonjaiban címmel tartott elvi 
kérdéseket taglaló, probléma-fölvető előadást, majd Fenyő D. György a tantervi szabályozás 
dilemmáiról és lehetőségeiről beszélt. Szilágyi Zsófia Móricz-kutató szellemes előadásában arról 
beszélt, miért nem szerencsés nyolcadikosoknak a Légy jó mindhalálig című regényt tanítani, és miért 
lenne gyümölcsöző ehelyett iskolai tárgyú novellát, például Tóth Krisztina Tolltartó című írását 
elemezni a diákokkal. Végül Mészáros Márton egy jelentékeny kortárs költő, Kovács András Ferenc 
műveinek tanítási lehetőségeiről tartott előadást. 
Ezután kerekasztal-beszélgetés következett Hansági Ágnes irodalomtörténész; Imre Flóra tanár, 
költő, Kukorelly Endre író és Arató László tanár, a Magyartanárok Egyesületének elnöke 
részvételével (moderátor: Schiller Mariann). 
A konferenciát Pléh Csaba, az MTA Közoktatási Elnöki Bizottsága elnöke zárta le. 
 

 
Arató László, Hansági Ágnes, Schiller Mariann, Kukorelly Endre, Imre Flóra 

 

Az Iskolakultúra különszáma a konferenciáról: 

 http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/issue/view/1627 
 

Beszámolók: 

 Eduline  
http://eduline.hu/kozoktatas/kotelezo_olvasmanyok_konferencia_SKQB3C  

http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/issue/view/1627
http://eduline.hu/kozoktatas/kotelezo_olvasmanyok_konferencia_SKQB3C
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 HVG  
https://hvg.hu/kultura/20180604_Biztos_hogy_eroltetni_kell_Jokait_es_a_Bank_bant__vita_a_kotelezo_olvas
manyokrol 

 ME honlap  
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/06/01/kotelezo-olvasmanyok-es-uj-olvasasi-modok-a-digitalis-
fordulat-koraban-beszamolo-a-konferenciarol/ 

 

Képek a konferenciáról: 
 https://www.facebook.com/pg/magyartanarok/photos/?tab=album&album_id=1809888082383719 

 https://www.flickr.com/photos/mtasajto/sets/72157696902330194 
 

 2018. július 2-6. Módszertani tábor, Győr 
A táborban – a szokásos módon – műelemző és módszertani továbbképzés zajlott, elsősorban 
kiscsoportos műhelymunka formájában. Fenyő D. György szemináriumán Weöres Sándor A kétfejű 
fenevad című drámáját, Tamás Ferenc óráin a költő lírai életművének darabjait elemezték a résztvevők. A 
kortárs irodalmat Szvoren Edina novellista képviselte; az ő műveivel Arató László szemináriumán 
találkoztak a hallgatók, majd egy jó hangulatú író-olvasó találkozón a szerzővel magával is 
megismerkedhettek. Megnéztük és elemeztük a Coen fivérek A félszemű című filmjét (2010) Hudáky 
Rita és Dohy Balázs vezetéséve, valamint Weöres darabjának filmre vett színházi előadását (Máté Gábor 
rendezése, Katona József Színház, 2010). A programot győri városnézés, izgalmas médiaóra (Horváth 
Beáta vezetésével) és grammatikai, stilisztikai, szövegtani gyakorlatok sokaságát fölvonultató 
nyelvtanóra (Schiller Mariann vezetésével) tette teljessé. A táborvezető Hudáky Rita volt. 
 

 
 

Pódiumbeszélgetés Szvoren Edinával (Arató László, Tamás Ferenc) 
 

 
 

A tábor résztvevői a győri Városháza előtt 
 

Képek: 
https://www.facebook.com/pg/magyartanarok/photos/?tab=album&album_id=1858768094162384 

 

https://hvg.hu/kultura/20180604_Biztos_hogy_eroltetni_kell_Jokait_es_a_Bank_bant__vita_a_kotelezo_olvasmanyokrol
https://hvg.hu/kultura/20180604_Biztos_hogy_eroltetni_kell_Jokait_es_a_Bank_bant__vita_a_kotelezo_olvasmanyokrol
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/06/01/kotelezo-olvasmanyok-es-uj-olvasasi-modok-a-digitalis-fordulat-koraban-beszamolo-a-konferenciarol/
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/06/01/kotelezo-olvasmanyok-es-uj-olvasasi-modok-a-digitalis-fordulat-koraban-beszamolo-a-konferenciarol/
https://www.facebook.com/pg/magyartanarok/photos/?tab=album&album_id=1809888082383719
https://www.flickr.com/photos/mtasajto/sets/72157696902330194
https://www.facebook.com/pg/magyartanarok/photos/?tab=album&album_id=1858768094162384
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 2018. november 24. „…mérem a téli éjszakát…” József Attila gondolatvilága versben és 
értekező prózában (Eötvös József Gimnázium) 
 

A konferencia témáját a L’Harmattan Kiadó és a József Attila Társaság gondozásában megjelent 
József Attila összes tanulmányát és cikkét tartalmazó kétkötetes kritikai kiadás kínálta. Az összejövetel 
egyik különlegességét adta, hogy Valcz Péter színművész előadásában elhangzott néhány jelentős 
József Attila-vers. 
Tverdota György az új kritikai kiadás létrejöttének és iskolai alkalmazásának szükségességéből 
kiindulva ismertette József Attila költészet-koncepciójának fejlődését. Az Irodalom és szocializmus (1931) 
című írásban olvashatóak az olyan közkeletűvé vált alkotásesztétikai kulcsgondolatok, mint a „világ 
gyémánttengelye” vagy a „világ, amelynek minden pontja archimedeszi pont”. Ezek és az utoljára a 
Babits-pamfletben felbukkanó „világhiány”-fogalom azonban Tverdota szerint csak az Irodalom és 
szocializmus előtti, a 20-as évek végén keletkezett József Attila-versekre vonatkoztathatók. 
Költészetkoncepciójának új alapjait az 1930-as években folyamatosan dolgozta ki József Attila. A 
költészet formai oldalát a „termelési pillér” (költő eladja művét az olvasóknak), míg tartalmi oldalát a 
„mélylélektani pillér” adja, a költőnek tehát a proletariátus nyelvén, ennek az osztálynak az életéből 
vett motívumok segítségével kell önnön belső késztetéseiről beszélnie. Ennek a József Attila-i 
koncepciónak a megismeréséhez nyújt segítséget a kétkötetes kritikai kiadás. 
Hévizi Ottó a József Attila esztétikai gondolkodásában kitüntetett jelentőségű fogalmak, az igazság és 
valóság kérdéskörét vizsgálta filozófiatörténeti kontextusban, majd az Ihlet és nemzet című írásra 
támaszkodva a világ és az annak ellentettjeként feltüntetett ihlet képi megfogalmazásának kérdésköréről 
beszélt. Az előadó mindezen fogalmak és összefüggéseik láttatásának mestereként mutatta be József 
Attilát. 
Veres András arra vállalkozott, hogy részletes áttekintését adja a „gondolkodó József Attila” 
munkásságának, valamint az új kritikai kiadás keletkezési körülményeinek. Veres kiemelte: az 1958-as 
Szabolcsi-féle kritikai kiadás amellett, hogy ráirányította a figyelmet számos olyan József Attila-
szövegre, amelyet korábban nem ismertek, továbbá fontos szerepet töltött be az 1950-es évek 
dogmatikus József Attila képének, illetve a költőnek tulajdonított dogmatikus realizmus- és 
tükrözésesztétikának a lebontásában. A kötetnek azonban számos hibája is volt, így például a 
keletkezési időpont vonatkozásában egy-egy szöveg esetében jelentősen tévedett. Az új kritikai kiadás 
létrejöttét azonban nem csupán az előző pontatlanságai, hanem egy jelentős, 1986-os új lelet is 
motiválta. E lelet hozzávetőlegesen a ma ismert teljes anyag 35 %-át teszi ki, ráadásul a költő 
legradikálisabb szövegei ezek között vannak. . A marxizmus József Attila számára gyakorlati kérdés 
volt, majd a várakozásával ellentétes történelmi tapasztalatoknak, így például a szélsőjobb 
előretörésének hatására kénytelen volt addigi álláspontját revideálni s egy saját, autonóm álláspontot 
kialakítva szakítani a mozgalommal – bár haláláig marxista maradt. Veres az Eszmélet példáján 
keresztül mutatott rá a tárgyalt gondolati háttér jelentésformáló szerepére. 
Szalai Miklós a költő és a marxizmus kapcsolatát értelmezve Gerald Arthur Cohen négykomponensű 
elméletéből kiindulva fejtette ki azokat a marxi alapfogalmakat, így például az osztályharc és a termelési 
viszonyok történelmet magyarázó alapmechanizmusait, amelyek segítségével értelmezhetővé válik 
József Attila költészetének a marxi szemlélet általi inspirációja.  
Bagi Zsolt A költői kép mint öntudat József Attilánál című előadásában A város peremén című vers 
elemzésén keresztül mutatott rá a szóképek jelentésformáló működésére. 1933 után a költő célja a 
verssel már nem a kifejezés volt, hanem a létrehozás – a nembeli öntudat létrehozása a korra való 
reflexióval. Több, különböző versekből vett példa után az előadó részletesen bemutatta a szóképek és 
az öntudat egymással összefüggő működését, azaz a külső és belső  tartalmak egymást kiegészítő 
szerepét A város peremén című költeményben. 
Bókay Antal József Attila kései költészetét az abban megjelenő pszichoanalízis, vallomásosság és 
önismeret szemszögéből vizsgálta. Bókay a költő életművében megmutatkozó két eltérő marxizmus 
gondolatából indult ki. Az első marxizmus, miként azt József Attila az Egyéniség és valóságban írja, a 
termelési eszközök rendszerére, illetve az ezek ellentmondásainak társadalmi ellentétek formájában 
megjelenő manifesztációjára épült. E társadalmai ellentétek az adott kor emberében neurózisként 
csapódtak le. Az említett folyamatban – tette hozzá Bókay – a pszichoanalízis magyarázatként, a 
terápia pedig időleges korrekcióként funkcionált. A második marxizmus koncepcióját az a kérdés 
motiválta József Attila számára, hogy a termelési eszközök logikáját miként írta felül egy attól 
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elkülönült társadalmi szubjektivitás, ezzel összefüggésben pedig az, hogy az emberi lényeg melyik 
vonása maradt rejtve Marx előtt. József Attila a pszichoanalízis beépítését javasolta tehát a 
marxizmusba, hiszen a tudattalan működése döntően befolyásolja a gazdasági létet. Az előadó ezt 
követően az Eszmélet példájából kiindulva mutatta be a freudi álom mechanizmusát, s miután ezt az 
álmot az én és a világ törvényszerűségei közötti közvetítő közegként nevezte meg, az Amit szivedbe 
rejtesz című vers metapoétikai vizsgálata során elemezte az ösztönenergiákat. Végül Bókay a 
vallomásos költészetet mint a belső tárgy poétikáját interpretálta, és többek között a Kései sirató, a 
Gyermekké tettél vagy a Majd… című verseken keresztül vizsgálta az egyén széttöredezettségének, 
valamint a belső önismeret felépítésének kérdését, a versszövegeken keresztüli áttűnését. 
A délután további részét párhuzamos szemináriumok töltötték ki. A foglalkozásokon résztvevő 
tanárok módszertani és szakmai repertoárja számos feladattal, technikával és új szemponttal 
bővülhetett. Az Arató László szemináriumán résztvevő tanárok a költő verseit kapcsolhatták össze 
József Attila értekező prózájának és Marx szövegeinek részleteivel, majd értelmezték is azokat. Fenyő 
D. György az Elégiából kiindulva a szövegalkotás fejlesztését a komment, kommentár, glossza és 
lábjegyzet műfajain keresztül ragadta meg. Lakatos István A hetedik című verset fókuszba állítva 
mutatott rá az önteremtés gesztusára József Attilánál. 

 

 

 
 

Képek a konferenciáról: 
https://www.facebook.com/pg/magyartanarok/photos/?tab=album&album_id=2061010507271474 
 

 

HÍREK 

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

 

 Szintén népszerű az Egyesület Facebook-oldala; 12 ezer olvasónk van.  
https://www.facebook.com/magyartanarok/ 

 

 József Attila Szabadegyetem 
A 2018-2019-es tanévben 8. évadjához ért a Magyartanárok Egyesülete és a Kossuth Klub 
együttműködése keretében megvalósuló, Irodalmi alkotások párbeszéde című előadássorozat 
(előadó: Tamás Ferenc). Az idei téma Viszonyok és viszonyulások címet viselte. A 15 
előadásból álló sorozatban irodalom mellett képzőművészeti alkotások, zeneművek és 
filmrészletek is szerepeltek. Egy-egy előadáson 40-50 hallgató vett részt.  

 

https://www.facebook.com/pg/magyartanarok/photos/?tab=album&album_id=2061010507271474
https://magyartanarok.wordpress.com/
https://www.facebook.com/magyartanarok/
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 2018-ban is számos új színházi előadáshoz született tanári segédlet; az anyagok elérhetők 
honlapunk Kincsestárából:  
https://magyartanarok.wordpress.com/szinhaz/ 

 

 Az Aegon Művészeti Díj és az Egyesület együttműködése jegyében 2018-ban is számos 
könyvhöz készült oktatási segédlet. 
https://magyartanarok.wordpress.com/aegon-muveszeti-dij/ 

 
 A kötelező olvasmányokról szóló – az előző évben indult –  vita 2018. január 9-én az Indexen 

megjelent beszélgetéssel folytatódott (Arató László, Fenyő D. György és Nényei Pál részvételével). 
2018. február 13-án az Eduline oktatási portál interjút adott közre Fenyő D. Györggyel – lásd 
Dokumentum című rovatunkat. (Mint ismeretes, a Magyartanárok Egyesületének alelnökét 2017 
novemberében ugyanez a szerkesztőség szólaltatta meg, ez volt a vita kiindulópontja.) Február 13-
án Fenyő D. György az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendégeként is kifejtette 
álláspontját.  
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/02/18/az-a-cel-hogy-amit-kozvetiteni-akarunk-eljusson-a-diakokhoz-
interju-fenyo-d-gyorggyel 

 

 2018. január 25-én a Kassák Múzeumban mutatták be a Tiszatáj Kassák-számát (2017/12.). A 
bemutató keretében Kassák a középiskolai tananyagban címmel rendeztek kerekasztal-
beszélgetést Veres András, Schafferné Varga Judit és Fenyő D. György részvételével. A 
beszélgetés a Videotorium honlapján és a PIM YouTube-csatornáján is megtekinthető.  
http://tiszataj.bibl.u-szeged.hu/24082/1/tiszataj_2017_012.pdf 
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/01/21/kassak-a-tananyagban-kerekasztal-beszelgetes-a-kassak-
muzeumban 

 

 2018. május 12-én – a nagy érdeklődésre való tekintettel – Szolnokon is megtartottuk a 
szakgimnáziumi irodalomtanításról szóló, Mit tehet a magyartanár, ha a diákok nem olvasnak? című 
konferenciánkat. Helyszíne a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum volt. Az előadások után 
Gergelyi Katalin Digitális feladatok az irodalomtanításban címmel műhelyfoglalkozást tartott. 
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/04/20/mit-tehet-a-magyartanar-konferencia-szolnokon-a-
magyartanarok-egyesulete-szervezeseben/ 

 

 Vojtek Sándor kötetét, amely 2017-ben jelent meg a Magyartanárok Egyesülete Könyvtár és 
Katedra című sorozatában, Fenyő D. György, a könyv szerkesztője 2018 áprilisától több felvidéki 
településen, Komáromban, Szencen, Nyitrán, Galántán és Pozsonyban is bemutatta. A 
rendezvényekről többek között a szlovákiai Új Szó, a Múzsa, a nyitrai egyetem Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézetének honlapja és a Magyar Iskola is beszámolt. A szerkesztővel a 
Szlovákai Magyar Pedagógusszövetség galántai könyvbemutatóján a Ma7 újságírója készített 
interjút. A Katedra 2019. áprilisi számában – a nyitrai bemutató nyomán – Fenyő D. György 
könyvajánlója olvasható a tanulmánykötetről. A magyarországi Tantrend honlapján 2018 
februárjában jelent meg méltatás – Ijjas Tamás írása – Receptek az olvasóvá neveléshez címmel.  
https://magyartanarok.wordpress.com/2017/11/25/olvasokozpontu-irodalomtanitas-vojtek-sandor-hatrahagyott-
irasai 

 

 2018-ban az Egyesület választmányának három tagjáról is portréműsor készült. Arató Lászlóval 
május 9-én Váradi Júlia beszélgetett a Klubrádió Dobszerda című műsorában; május 31-én az 
NLCafé adott közre egy beszélgetést Tamás Ferenccel a pedagógusnap alkalmából; augusztus 
22-én pedig Schiller Mariann volt Bognár Éva vendége a Trend FM Kultúrpart című műsorában. 

 https://magyartanarok.wordpress.com/2018/05/14/olvasasra-nevelni-beszelgetes-arato-laszloval-a-
klubradioban   

 https://magyartanarok.wordpress.com/2018/06/03/portrefilm-tamas-ferencrol  

 https://magyartanarok.wordpress.com/2018/08/23/az-irodalomtanitasnak-az-a-celja-hogy-a-gyerekek-
olvassanak-interju-schiller-mariann-nal-a-trend-fm-en 
 

https://magyartanarok.wordpress.com/szinhaz/
https://magyartanarok.wordpress.com/aegon-muveszeti-dij/
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/02/18/az-a-cel-hogy-amit-kozvetiteni-akarunk-eljusson-a-diakokhoz-interju-fenyo-d-gyorggyel
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/02/18/az-a-cel-hogy-amit-kozvetiteni-akarunk-eljusson-a-diakokhoz-interju-fenyo-d-gyorggyel
http://tiszataj.bibl.u-szeged.hu/24082/1/tiszataj_2017_012.pdf
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/01/21/kassak-a-tananyagban-kerekasztal-beszelgetes-a-kassak-muzeumban
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/01/21/kassak-a-tananyagban-kerekasztal-beszelgetes-a-kassak-muzeumban
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/04/20/mit-tehet-a-magyartanar-konferencia-szolnokon-a-magyartanarok-egyesulete-szervezeseben/
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/04/20/mit-tehet-a-magyartanar-konferencia-szolnokon-a-magyartanarok-egyesulete-szervezeseben/
https://magyartanarok.wordpress.com/2017/11/25/olvasokozpontu-irodalomtanitas-vojtek-sandor-hatrahagyott-irasai/
https://magyartanarok.wordpress.com/2017/11/25/olvasokozpontu-irodalomtanitas-vojtek-sandor-hatrahagyott-irasai/
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/05/14/olvasasra-nevelni-beszelgetes-arato-laszloval-a-klubradioban/
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/05/14/olvasasra-nevelni-beszelgetes-arato-laszloval-a-klubradioban/
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/06/03/portrefilm-tamas-ferencrol/
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/08/23/az-irodalomtanitasnak-az-a-celja-hogy-a-gyerekek-olvassanak-interju-schiller-mariann-nal-a-trend-fm-en
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/08/23/az-irodalomtanitasnak-az-a-celja-hogy-a-gyerekek-olvassanak-interju-schiller-mariann-nal-a-trend-fm-en
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/08/23/az-irodalomtanitasnak-az-a-celja-hogy-a-gyerekek-olvassanak-interju-schiller-mariann-nal-a-trend-fm-en
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 2018. június 22-én tette közzé az Eduline oktatási portál azt az interjút, amelyben Arató László a 
kötelező olvasmányok listájáról, az ifjúsági regények helyéről és szerepéről, a kronologikus 
irodalomtanításról, valamint a klasszikus szerzők és művek tanításának fontosságáról is 
beszélt. Június 25-én Arató László volt Szunyogh Szabolcs vendége a Klubrádió Tűréshatár című 
műsorában, ahol az egyesület elnöke a kötelező olvasmányokról szóló féléves vitát is összegezte.  
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/06/22/igy-tudunk-a-magasirodalomnak-jo-olvasokat-nevelni-arato-
laszlo-kotelezo-olvasmanyokrol-nemzeti-hagyomanyrol-es-popularis-irodalomrol 

 

 Megalakult az IrodalomSzemlélet csoport, amely fiatal, leendő és pályakezdő 
magyartanárokból, az ELTE hallgatóiból állt össze. Az önkéntes csoport konferenciákat, nyári 
táborokat szervez a tagjainak és más fiatal magyartanároknak. Többször meghívták Egyesületünk 
tagjait előadások, szemináriumok tartására, így a 2018 nyarán tartott nyári táborukba és a 2018 őszi 
módszertani konferenciájukra. Munkájukhoz sok sikert, töretlen lelkesedést és elkötelezettséget 
kívánunk! 

 
 
 
 
DOKUMENTUM 

Eduline-interjú Fenyő D. Györggyel 
 
Majdnem 40 éve tanít. Sokan mondják, hogy másmilyenek voltak a diákok régen, mint most. 
Egyetért ezzel? Máshogyan kell tanítani őket, mint 30 évvel ezelőtt? 
 

Igen, persze, hogy mások, ahogy például az én nemzedékem is teljesen más volt, mint az előttem 
negyven évvel felnőttek. Ezt persze nem mint romlástörténetet írnám le, de nem is mint 
javulástörténetet. Mégis miben mások? Egy nagyon zárt világban éltek azok a gyerekek, akiket én 
elkezdtem tanítani a 80-as évek elején, akik számára a tudást, a világról való információkat nagyobb 
mértékben adta az iskola, mint a mai diákok számára. Most az iskola egy olyan közegben működik, 
ami sokkal nyitottabb, mint maga az iskola. Tehát az iskola nem kinyit ilyen értelemben, hanem jó 
esetben hangsúlyokat helyez el, rendet rak a kapott információk között. Ez a tény lényegesen 
megváltoztatta a gyerekek érdeklődését, az iskolához, tudáshoz, könyvhöz való viszonyát. 
 

A másik lényeges változás, hogy egészen más 
mennyiségű információ áradt a gyerekekre a 80-as évek 
elején, mint most. Nagyon fontos tulajdonsága volt az 
asztali gépeknek, hogy helyhez, ezáltal időhöz kötve 
lehetett csak használni őket, a mobiltelefonnal azonban a 
virtuális tér minden pillanatában kíséri az embert. Most, 
ha azt mondom a gyerekeknek óra végén, hogy a házi 
feladatot mondjátok el a betegeknek, akkor az a válasz 
mindig, hogy már kiposztoltuk a csoportba. Ez azt is 
jelenti, hogy az információkhoz sokkal gyorsabban jutnak 
hozzá. Az információ gyorsaságából az is következik, 
hogy sokkal több avuló és kevésbé szelektált információ 
jut el hozzájuk. Már a narrációban sem választják el, 
hogy mi a fontos, és mi a kevésbé fontos: régebben az 
ember elment valahova, elköszönt a családtagjaitól, ott 
volt, hazatért, és utána tudott mesélni, tehát mire hazaért, 
megszűrte az információkat és rendbe rakta. Ma pedig 
nem igazán derül ki, hogy mi fontos és mi nem. A 
narráció lényege, hogy elmesélem azt, hogy mit láttam 
Bécsben, és kiemelem azt, ami nagyon jó volt. Egyes 
részleteket az ember pillanatok alatt megoszt az 
interneten, vagy elmeséli őket telefonon, és emiatt a 
lényeg kiemelésére kevésbé vagyunk rákényszerítve. 

 

 

https://magyartanarok.wordpress.com/2018/06/22/igy-tudunk-a-magasirodalomnak-jo-olvasokat-nevelni-arato-laszlo-kotelezo-olvasmanyokrol-nemzeti-hagyomanyrol-es-popularis-irodalomrol
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/06/22/igy-tudunk-a-magasirodalomnak-jo-olvasokat-nevelni-arato-laszlo-kotelezo-olvasmanyokrol-nemzeti-hagyomanyrol-es-popularis-irodalomrol
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A Budapest Transzfer Fesztivál egyik előadásán azt mondta, hogy a mai gyerekek aktív 
figyelme nem haladja meg a 10-15 percet. Mit lehet kezdeni ezzel a ténnyel? 
 

Ez nagyon függ az életkortól, a 10-15 perc az 5-6-7. osztályosokra igaz, később azért ez tolódik. Az 
igaz, hogy 45 percnyi egyforma tevékenységet nem lehet végezni, vagy csak nagyon ritkán. 
Magyarórán evidens, hogy állandóan váltani kell: közösen beszélgetünk, párban vagy négyes 
csoportokban dolgoznak. Az említett életkorban ha kétszer vált az ember, az már jó: három egység, 
háromszor 15 perc pont megfelel, de azért a nagyobbaknál is szükséges a váltás. Pár éve videóra 
vettek nálam egy tanórát. A felvételen az volt az érdekes, hogy az operatőr nem tudott egyetlen 
pontból filmet készíteni, mert végig mozgásban volt mindenki. Ezt összehasonlították egy 60-70-es 
évekbeli órával, amit fel lehetett úgy venni, hogy a kamerát leállították egy pontra, és onnan vette fel 
az egész órát. Valószínűleg ez a különbség egy mai óra és egy korábbi között.  
 
Milyen tanórai módszereket igazított és formált a mai diákokhoz? 
 

Például sokkal kevesebb művet lehet venni, azért is, mert így azokkal alaposabban, mélyebben kell 
foglalkozni. Ha igaz az, hogy nagyon sok információ jut el a gyerekekhez, és igaz az, hogy nem 
szelektálnak, akkor a hangsúlyos pontokra sokkal nagyobb figyelmet kell szánni. Szerintem most a 
lassúságot, a figyelmes, az elmélyülő olvasást kell megtanítani. Korábban, a 80-as években iszonyú 
mennyiségű tudást lehetett átadni, ha most kezembe kerülne egy dolgozat, amit akkor írattam, 
nevetnék rajta, annyi mindent belezsúfoltam. Ma már azt akarom, hogy pontosan értsék egy-egy 
korszak jelentőségét, helyzeteit. Információt egyetlen másodperc alatt lehet találni, az információk 
mögötti lényeget viszont meg kell mutatni a diákoknak. 
Három korszakra tudom bontani a saját tanári pályámat: 1981-89 között tanítottam nagyjából 
egyformán, a 90-es évek egy egészen más pedagógia volt, mert a rendszerváltás utáni 
felszabadultságban az ember tényleg azt érezte, hogy most meg lehet adni mindent. Ez a 2000-es 
évek elejéig tartott nagyjából. Ekkor váltottam iskolát, a Berzsenyi Gimnáziumból átjöttem a Radnóti 
Gimnáziumba, 2004 óta tanítok itt. Akkor radikálisan kellett módosítani mindenféle módszeren. Az 
egyik, hogy a kooperatív formákat nagyon fontosnak gondolom, azt látom, hogy a gyerekek nagyon 
szeretik, nagyon hatékony is. Ezek a pármunkák, csoportmunkák, az órán belüli csoportmunkák, 
otthoni csoportmunkák, projektmunka, ami hetekig vagy hónapokig tart. Egészen új még, hogy a 
tanulástechnikai módszerekre sokkal nagyobb figyelmet fordítunk, például hogyan kell memorizálni, 
hogyan kell kiemelni. Legalább fél évig tanítom a jegyzetelést nyelvtanórán, sőt most már azt is, hogy 
hogyan kell előadást, prezentációt tartami, nagyon sok ilyen praktikus dolgot beépítettem. A kreatív 
írást is sokkal erősebben próbálom használni. 
 
A teljes interjú itt: 
http://eduline.hu/kozoktatas/Jokait_es_a_Bank_bant_levennem_a_kotelezok__LZSLXJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 2018. évi 1%-os felajánlásokból 151 ezer Ft érkezett be. 
KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST! 

Az összeget őszi József Attila konferenciánk költségeire fordítottuk. 
Kérjük, idén is támogassanak! 

 

 
 

http://eduline.hu/kozoktatas/Jokait_es_a_Bank_bant_levennem_a_kotelezok__LZSLXJ

