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KRÓNIKA 

 2019. január 22-én az Örkény Színház, a Magyartanárok Egyesülete és a Magyar Shakespeare 
Bizottság együttműködésében valósult meg A színház iskolája (2.) – Shakespeare-
konferencia című program. 11 órától az Örkény Színház IV. Henrik című előadását tekint-
hették meg az érdeklődők, majd Hudáky Rita vezetésével pódiumbeszélgetés következett Má-
csai Pál rendezővel és az előadás szereplőivel: Csuja Imrével, Nagy Zsolttal és Polgár Csabával. A 
konferencián Nádasdy Ádám, Bársony Márton és Matuska Ágnes tartott előadást.  
Iványi-Szabó Rita beszámolója honlapunkon olvasható: https://wp.me/p6gJfa-2eg 
 

 
 

Képek az eseményről:  
https://www.facebook.com/magyartanarok/photos/?tab=album&album_id=2133617930010731  
  

https://magyartanarok.wordpress.com/
mailto:magyartanarok@gmail.com
https://www.facebook.com/magyartanarok/
https://wp.me/p6gJfa-2eg
https://www.facebook.com/magyartanarok/photos/?tab=album&album_id=2133617930010731
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 2019. március 9-én Posztok, trollok, emotikonok – beszédaktusok a közösségi médiá-

ban és a nyelvtanórán címmel műhelyfoglalkozást tartottunk a BME Szociológia és Kom-

munikáció Tanszékkel és a Szavak és Tettek Műhellyel (ELTE BTK Filozófiai Intézet) 

közös szervezésben az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájában. A foglalkozásokat Hor-
váth Beáta, Bárány Tibor, Simánné Horváth Zsuzsanna, Hamp Gábor, Békés Izabella, Zvolenszky Zsó-
fia, Márton Miklós, Erdélyi Eszter és Tófalvy Tamás vezette. 
Iványi-Szabó Rita és Kodácsi Boglárka beszámolója honlapunkon olvasható: 

https://wp.me/p6gJfa-2Gn 

 
 

 2019. április 13-án Hangzó költészet címmel tartottunk konferenciát az Országos Széchényi 
Könyvtárban. A konferencia első részében Szilágyi Ákos (képünkön), Mészáros Márton, Erdős 
Virág, Ferenczi György, Sebő Ferenc, Csörsz Rumen István, Pogány Judit és Fekete Ernő előadását hall-
gatták meg az érdeklődők. A második részben került sor Nádasdy Ádám Bánk bán-
fordításának bemutatójára.  
A rendezvényről Iványi-Szabó Rita írt beszámolót: https://wp.me/p6gJfa-2XU 

 

  
Képek a konferenciáról:  

https://www.facebook.com/magyartanarok/photos/?tab=album&album_id=2274847595887763  

 

 

 2019. május 18-án a Kossuth Klubban rendeztünk konferenciát az MTA BTK Irodalomtu-

dományi Intézetében készülő irodalomtörténeti kézikönyvről. Előbb Kappanyos András is-

mertette a kézikönyv koncepcióját a 20. századi magyar irodalom történetéről, majd Szénási 

https://wp.me/p6gJfa-2Gn
https://wp.me/p6gJfa-2XU
https://www.facebook.com/magyartanarok/photos/?tab=album&album_id=2274847595887763
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Zoltán tartott előadást a nemzeti konzervatív irodalomszemléletről szóló fejezet nyomán: 

https://wp.me/p6gJfa-2Ti  
 

 
 

Képek a konferenciáról: 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=magyartanarok&set=a.2333839813321874  
 

A konferencia után került sor a Magyartanárok Egyesülete éves közgyűlésére. A közgyűlésen 

újra Arató Lászlót választottuk az egyesület elnökévé, alelnökké Fenyő D. Györgyöt és Tamás 

Ferencet. A választmány tagjává választottuk Bacsó Pétert és Gyeskó Ágnest. Az egyesület 

választmányának továbbra is tagja Arató László, Fenyő D. György, Hudáky Rita, Schiller Ma-

riann, Székelyné Nagy Zsuzsa, Tamás Ferenc, Zeman Csaba; a választmány állandó meghí-

vottja Horváth Beáta mellett Schafferné Varga Judit. A közgyűlésen Székelyné Nagy Zsuzsa 

ismertette az egyesület pénzügyi mérlegét, Arató László pedig az elmúlt év eseményeit idézte 

fel. 
 

 2019. július 1-5. között rendeztük meg a Magyartanárok Egyesülete irodalmi és módszerta-

ni táborát Balatonalmádiban. 

 

 

A táborozók a balatonfüredi Jókai-villa előtt 

https://wp.me/p6gJfa-2Ti
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=magyartanarok&set=a.2333839813321874
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Az Egyesület már régóta tervezte, hogy az évente szervezett tanári táborainak egyikét Jókai 

Mór tanításának szenteli. Helyszínnek Jókai személyes kötődése és a Jókai-villa miatt is Bala-

tonfüredet szemeltük ki, ám csak a közeli Balatonalmádiban találtunk megfelelő szállást, 

amely öt napon át otthont tudott adni  a tábor hatvan résztvevőjének. 

A műelemző és módszertani továbbképzés ezúttal is elsősorban kiscsoportos műhely-

munka formájában zajlott. Jókai prózájából Az új földesúr állt a középpontban. 

A prózai művek mellé Takács Zsuzsa Aegon-díjas kötetéből, A Vak Reményből és Závada 

Péter eddig publikált verseiből választottunk példákat a kortárs lírai művek megközelítésének 

lehetőségeit vizsgálva. Závada Péter meg is látogatta a tábort; Takács Zsuzsa sajnos nem tu-

dott eljönni. 

 

 

Závada Péter, Tamás Ferenc, Arató László 

 

A Balatonfüreden töltött délutánon Tóbiás Krisztián, a Tempevölgy folyóirat szerkesztője tar-

tott városvezetést, a Jókai-villában pedig Hansági Ágnes irodalomtörténész Jókai-előadását 

hallgathattuk meg. 

A programot médiaóra, a használatban lévő nyelvtankönyv elemzése, filmnézés és filmmeg-

beszélés tették teljessé. 

 

 2019 szeptemberében kerültek fel az Aegon Művészeti Díj honlapjára a díjra jelöltek kötete-

ihez készült óravázlatok és tananyagok. A Magyartanárok Egyesületének tagjai közül Mozer 

Tamás Takács Zsuzsa A Vak Remény című Aegon-díjas kötetéhez, Arató László Kemény Ist-

ván Nílus című kötetéhez, Kertész Rita Krusovszky Dénes Akik már nem leszünk sosem című 

regényéhez, Gyeskó Ágnes Mán-Várhegyi Réka Mágneshegy című regényéhez készített segéd-

anyagot: https://wp.me/p6gJfa-37P 

 

 2019. október 11-én szakmai napot, illetve alternatív irodalomórákat szervezett a Margó 

Fesztivál a Magyar Irodalomtörténeti Társasággal és a Magyartanárok Egyesületével együtt-

működésben, az Aegon Művészeti Díj olvasásnépszerűsítő programjának támogatásával. Az 

alternatív irodalomórákkal párhuzamosan, délelőtt 10 órától Arató László mutatta be, hogyan 

érdemes megközelíteni a tanórákon Kemény István Nílus című kötetének verseit, majd 

Proksza Ágnes ajánlotta a Rókák esküvője című Simon Márton-kötethez írt tananyagot. A 

https://wp.me/p6gJfa-37P
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szakmai napról Arató László október 11-én a Klubrádió Café Péntek című műsorában beszélt 

részletesen: https://wp.me/p6gJfa-3b8 

 

 2019. október 12-én A pellengér új formái: bullying, cyberbullying címmel rendezett kon-

ferenciát a Magyartanárok Egyesülete az Eötvös József Gimnáziumban.  

Két bevezető plenáris előadás – R. Csekeő Borbála, Nagy Krisztina – után esetmegbeszélések 

következtek kiscsoportos formában Hudáky Rita, Iványiné Harró Ágota, Haraszti Klára és Radnó-

ti Eszter, Fenyő D. György, valamint Székelyné Nagy Zsuzsa vezetésével. Ezt követően a médiatar-

talom és bullying témájában hangzott el két előadás – Dr. Csalár Dorina, Horváth Beáta –, majd 

a zaklatás az ifjúsági irodalomban témájáról tartott szemináriumot Kertész Luca és Schiller Mari-

ann. A programot Leiner Károly érzékenyítő társasjátékának bemutatása és kipróbálása zárta.  

A konferenciáról Kodácsi Boglárka írt beszámolót az egyesület honlapjára: 

https://wp.me/p6gJfa-3do  

 

 

Horváth Beáta előadása; az előtérben Fenyő D. György 
 

Képek:  

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=magyartanarok&set=a.2618503218188864  

 

 2019. november 9-én Minden titkok Adyja címmel rendeztünk konferenciát a budapesti 
Eötvös József Gimnáziumban. Előadást tartott Gintli Tibor, Mekis D. János, Szénási Zoltán, 
Rákai Orsolya, Eisemann György, Kappanyos András és Szabó Ferenc János, műelemző szemináriu-
mot vezetett Bacsó Péter, Gyeskó Ágnes és Varga Judit.  
A konferenciáról Iványi-Szabó Rita írt beszámolót az egyesületi honlap olvasói számára: 

https://wp.me/p6gJfa-3iX 

https://wp.me/p6gJfa-3b8
https://wp.me/p6gJfa-3do
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=magyartanarok&set=a.2618503218188864
https://wp.me/p6gJfa-3iX
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Az Ady-konferencia hallgatósága 

 

 

 2019. november 30-án A reklámozás új stratégiái címmel rendeztünk konferenciát az EL-

TE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájában.  

 

 
 

A konferencia előadásai a médiakörnyezet és a reklám kommunikációs, formai változásait 

elemezték, a szakmai rendezvény műhelymunkái pedig azokat a módszertani stratégiákat érin-

tették, melyek a reklám jelenségeinek feldolgozását az oktatás különböző területein aktivizál-

ják, értelmezik.  

Előadóink Horváth Beáta, Virányi Péter, Sályi Réka, Csordás Hédi Virág voltak, szemináriumot 

tartott Hollós Jánosné és Horváth Beáta, Hudáky Rita, Berta Anikó, Golden Dániel 

https://wp.me/p6gJfa-3gB  

 

 

 

https://wp.me/p6gJfa-3gB
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HÍREK 

 2019. január 22-én Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke értékelte a két 

nappal korábbi központi felvételi feladatsorokat az Eduline oktatási portálon: 

https://wp.me/p6gJfa-2eJ 

 2019. január 25-én a Népszava Nyitott Mondat című irodalmi mellékletében jelent meg 

Csepregi Evelyn A költő feldarabolása – Ady 100 című riportja, amelyben Arató László és 

Tverdota György irodalomtörténész fogalmazta meg véleményét Ady életművének aktua-

litásáról a költő halálának centenáriuma alkalmából. A teljes szöveg – a nyomtatásban 

megjelent cikk bővebb változata – a Népszava honlapján olvasható: 

https://nepszava.hu/3022946_a-kolto-feldarabolasa-ady-100  

A napilap honlapján megjelent sajtószövegre az egyesület közösségi oldalán is felhívtuk a 

figyelmet: https://www.facebook.com/magyartanarok/posts/2155621117810412 

 2019. február 1-jén Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének (TTE) elnöke és Fe-

nyő D. György, a Magyartanárok Egyesületének alelnöke volt a Beszélő folyóirat vendége 

a Klubrádió Szabad a pálya című műsorában. Mink András történész és Révész Sándor új-

ságíró elsősorban arról kérdezte a vendégeket, hogyan bontakozott ki a magyarországi 

rendszerváltás után a tankönyvpiac, és hogyan jutott el a hazai oktatás újra az 

egyentankönyvekig. A beszélgetés előbb a TTE honlapján és YouTube-csatornáján jelent 

meg, majd az egyesület honlapján is közreadtuk: https://wp.me/p6gJfa-2jf 

 2019. február 4-én Rúgj te is labdába! címmel irodalmi pályázatot hirdetett középiskolás di-

ákok számára Mohácsi Árpád honlapja, a Karakter blog. A jelentkezőknek Kukorelly 

Endre verseihez készített feladatokat kellett megoldaniuk. A feladatokat Arató László ké-

szítette. A pályázati felhívás és a feladatok honlapunkon keresztül továbbra is elérhetők: 

https://wp.me/p6gJfa-2f3 

 2019. február 10-én jelent meg a Magyartanárok Egyesülete választmányának szolidaritási 

nyilatkozata az MTA vezetői és munkatársai mellett. A szolidaritási nyilatkozatot jelen 

lapszámunk Dokumentum rovatában (10. oldal) újraközöljük, továbbá honlapunkon is 

olvasható: https://wp.me/p6gJfa-2fR,  

 2019. február 15-én a Magyartanárok Egyesületének közösségi oldalán hívtuk fel a figyel-

met az Élet és Irodalom honlapján olvasható, illetve a hetilap YouTube-oldalán megte-

kinthető ÉS-kvartett beszélgetésekre. A beszélgetéssorozat aktuális évadának 2019-re eső 

részében – a kvartett egyik tagjaként – Arató László is kifejtette véleményét Szvoren Edi-

na Verseim, Tolnai Ottó Szeméremékszerek, illetve Krusovszky Dénes Akik már nem leszünk 

sosem című kötetéről. A beszélgetések hiperhivatkozásai Facebook-oldalunkon érhetők el: 

https://www.facebook.com/magyartanarok/posts/2184875724884951 

 2019. február 22-én jelent meg a Szülői Hang közösségi oldalán Fenyő D. György videója, 

amelyben a Magyartanárok Egyesületének alelnöke az egyentankönyvek ellen foglalt állást: 

„Az egyentankönyv teljesen megszünteti a pedagógiai innovációt, tehát a szakmának azt a 

fejlődését, amire pedig a kilencvenes meg a kétezres években sok-sok példát láttunk” - 

mondta Fenyő D. György. A videót, amely a Szülői Hang Közösség tiltakozó akciójára 

hívta fel a figyelmet, közösségi oldalunkon is közzétettük: 

https://www.facebook.com/magyartanarok/posts/2199065866799270 

 2019. március 2-án Fenyő D. György, a Magyartanárok Egyesületének alelnöke Hogyan ol-

vasnak a diákok? címmel tartott előadást a kolozsvári Mentés másként pedagógiai konferen-

https://wp.me/p6gJfa-2eJ
https://nepszava.hu/3022946_a-kolto-feldarabolasa-ady-100
https://www.facebook.com/magyartanarok/posts/2155621117810412
https://wp.me/p6gJfa-2jf
https://wp.me/p6gJfa-2f3
https://wp.me/p6gJfa-2fR
https://www.facebook.com/magyartanarok/posts/2184875724884951
https://www.facebook.com/magyartanarok/posts/2199065866799270
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cián. Az előadás a konferencia közösségi oldalán érhető el, a videóra egyesületünk közös-

ségi oldalán is felhívtuk a figyelmet: 

https://www.facebook.com/magyartanarok/posts/2229036293802227 

 2019-ben harmadik alkalommal szervezte meg a budapesti Eötvös József Gimnázium az 

Aegon Művészeti Díj támogatásával Irodalom másképp című országos irodalmi versenyét. A 

kortárs irodalom olvasását támogató verseny második, döntő fordulóját március 22-24. 

között ismét Baján, a Petőfi-szigeten rendezték meg.  

Az eseményről Kodácsi Boglárka számolt be honlapunkon: https://wp.me/p6gJfa-2Ho 

 2019-ben Schiller Mariann, a Magyartanárok Egyesülete választmányának tagja három 

könyvajánlót publikált a Revizor kritikai portálon: március 31-én Kalapos Éva Massza cí-

mű regényéről (https://wp.me/p6gJfa-2HV), május 2-án Nádasdy Ádám Bánk bán-

fordításáról (https://wp.me/p6gJfa-2Zd), július 31-én Tóth Krisztina Fehér farkas című 

kisprózakötetéről (https://wp.me/p6gJfa-33L). A könyvismertetők megjelenéséről hon-

lapunkon is beszámoltunk. 

 2019 márciusában három alkalommal Schiller Mariann volt a Szószátyár nyelvészklub ven-

dég-műsorvezetője Kálmán László oldalán a Klubrádióban. A rádióműsorok az egyesület 

honlapján keresztül is elérhetők: https://wp.me/p6gJfa-2Mh p 

 2019. április 15-én adtuk közre az egyesület YouTube-csatornáján azt a videósorozatot, 

amelyet az egykori Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó készített Arató Lászlóval 2014-

ben. Az Érettségi videók a kiadó megszűnése után egy távoktatási központ tulajdonába ke-

rült, így megszűnt a sorozat ingyenes elérhetősége. A Perfekt Zrt. később visszavásárolta a 

jogokat, és a sorozatot – Érettségi felkészítő címmel – 2019-től az egyesület rendelkezésére 

bocsátotta: https://wp.me/p6gJfa-2Oz 

 2019. május 6-án került sor a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgákra. Az 

írásbelik előtt Arató László a közmédiának és az RTL Klub Híradójának nyilatkozott a 

magyarérettségiről, az írásbeli napján pedig az Index, az Eduline oktatási portál és az 

NLCafé, valamint az RTL Klub Híradó és az ATV Híradó kérdéseire válaszolva értékelte 

a középszintű feladatokat: https://wp.me/p6gJfa-2Vh 

 2019. június 14-én – a Margó Irodalmi Fesztivál keretében – a Petőfi Irodalmi Múzeum 

adott otthont annak kerekasztal-beszélgetésnek, amelyen bemutatták A Fausttól a Szívlapá-

tig című, esszéket és óravázlatokat tartalmazó irodalmi segédkönyvet. A beszélgetés részt-

vevői voltak a kötet szerzői: Balajthy Ágnes, Fenyő D. György, Ruff Orsolya, Szekeres 

Nikoletta, Varga Betti, Vinczellér Katalin. A könyvbemutatóról honlapunk számára Ivá-

nyi-Szabó Rita írt beszámolót: https://wp.me/p6gJfa-31G 

 2019. június 18-án Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke volt a Lapozz a 

99-re! című könyves podcast – Szabados Ági műsora – vendége. A Mi a baj a kötelező ol-

vasmányokkal? című beszélgetés honlapunkon keresztül is meghallgatható: 

https://wp.me/p6gJfa-31S 

 2019. július 6-án Arató László nyilatkozott a Klubrádió Hetes Stúdió című műsorában a ké-

szülő Nemzeti alaptanterv „hazafiasításáról”. A beszélgetés a Klubrádió honlapján érhető 

el (16:25-től): https://www.klubradio.hu/archivum/hetes-studio-2019-julius-06-szombat-

1500-4433  

Ugyanerről a témáról nyilatkozott Arató László a Magyar Narancs 2019/39. számában 

megjelent összeállításban: https://magyarnarancs.hu/belpol/nagyon-magyar-123192  

https://www.facebook.com/magyartanarok/posts/2229036293802227
https://wp.me/p6gJfa-2Ho
https://wp.me/p6gJfa-2HV
https://wp.me/p6gJfa-2Zd
https://wp.me/p6gJfa-33L
https://wp.me/p6gJfa-2Mh
https://wp.me/p6gJfa-2Oz
https://wp.me/p6gJfa-2Vh
https://wp.me/p6gJfa-31G
https://wp.me/p6gJfa-31S
https://www.klubradio.hu/archivum/hetes-studio-2019-julius-06-szombat-1500-4433
https://www.klubradio.hu/archivum/hetes-studio-2019-julius-06-szombat-1500-4433
https://magyarnarancs.hu/belpol/nagyon-magyar-123192
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A hetilap megjelenésének napján, szeptember 26-án Arató László az ATV Start műsorá-

nak vendége volt: https://youtu.be/cBt7jlgVBY8 

 2019. szeptember 11-én és 12-én Lennék valakié – Az Ady-kultusz és kisajátítási kísérletei 

1906-2018 címmel rendezett konferenciát az MTA BTK Zenetudományi Intézete. A kon-

ferencia első napján Arató László Mítosz és kultusz – no meg az iskola, Fenyő D. György Le-

hetőségek és megközelítések Ady tanításában címmel tartott előadást:  

https://wp.me/p6gJfa-37f 

 2019. szeptember 16-án a Nyitott Műhely Késelés villával című vitasorozatának első, őszi al-

kalmán Arató László, Nényei Pál és Melhardt Gergő beszélgetett irodalom és közoktatás 

kapcsolatáról, a kritika, a sajtó, a könyvkiadás és az iskolai kánon viszonyáról, a 

mainstream sajtó és irodalomkritika egymásra tett hatásairól. Az estről a Litera irodalmi 

portálon jelent meg beszámoló:  

https://litera.hu/magazin/tudositas/kanon-kritika-kozoktatas.html 

 2019. szeptember 23-án irodalmi tanévnyitót rendezett a Magvető Café. A rendezvényen 

Schiller Mariann, a Magyartanárok Egyesületének választmányi tagja és Bethlenfalvy 

Ádám színész-drámatanár a Színház az egész... sorozatban megjelent új kötetekről, Henrik 

Ibsen és Friedrich Dürrenmatt drámáiról beszélgetett. A teljes beszélgetés megtekinthető 

a Magvető Café közösségi oldalán: 

 https://www.facebook.com/magyartanarok/posts/2572979342741252 

 2019 októberétől újra útjára bocsátotta az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete 

és a Budapest Film Zrt. az OFOE Filmklub című programsorozatot a Magyartanárok 

Egyesülete együttműködésével:  

https://kinocafemozi.hu/filmklubok/ofoe-filmklub 

 2019. október 5-én „Are You reADY?” - Ady Endre és az iskola címmel konferenciát és 

workshopot rendezett az Országos Pedagógiai Könyvtár. A konferencia levezető elnöke 

Fenyő D. György, a Magyartanárok Egyesületének alelnöke volt; a workshopon ugyanő 

Ady az irodalomórán, Schiller Mariann Ady a nyelvtanórán címmel tartott foglalkozást:  

https://wp.me/p6gJfa-38I 

 2019. október 11-én jelent meg az Iskolakultúra 2019/8. száma, benne Schiller Mariann 

Újgenerációs című – a tizedikes újgenerációs nyelvtankönyvről szóló – elemzésével: 

https://wp.me/p6gJfa-3bn 

 Az év során folytatódott Tamás Ferenc Irodalmi alkotások párbeszéde című, nagy sikerű elő-

adás-sorozata a Kossuth Klubban. 

 

 

  

https://youtu.be/cBt7jlgVBY8
https://wp.me/p6gJfa-37f
https://litera.hu/magazin/tudositas/kanon-kritika-kozoktatas.html
https://www.facebook.com/magyartanarok/posts/2572979342741252
https://kinocafemozi.hu/filmklubok/ofoe-filmklub
https://wp.me/p6gJfa-38I
https://wp.me/p6gJfa-3bn
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DOKUMENTUM 

 

SZOLIDARITÁSI NYILATKOZAT AZ MTA MELLETT  

A Magyartanárok Egyesülete elfogadhatatlannak tartja az akadémiai kutatóhálózat 

ellehetetlenítését és önkényes átszervezését. Büszkék vagyunk arra, hogy számos 

alkalommal együttműködhettünk a Magyar Tudományos Akadémiával, annak inté-

zeteivel, tudósaival. Köszönettel tartozunk mindazért, amit az MTA tett és tesz a 

korszerű tudományért. Tiltakozunk az Akadémiát ért méltánytalan és megalázó 

kormányzati lépések ellen. Tiltakozunk egyik legfontosabb nemzeti intézményünk 

tönkretétele ellen. Szolidárisak vagyunk az MTA vezetőivel és dolgozóival.  

2019. február 10. 

 

A Magyartanárok Egyesülete választmánya  

 

 

A kép forrása: Akadémiai Dolgozók Fóruma Fb-oldala 


