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55. magyar nyelv hete – A költészet nyelve 

ASz, MNYKNT, Manyszi április 11.–18. 

Ingyenes online közvetítések az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 

Társasága Facebook-oldalakról: https://www.facebook.com/mnyknt1970/events/ 

április 11. vasárnap 19 óra: Ünnepi megnyitó, Tempora mutantur 1. 

Közreműködik: Juhász Judit (elnök, Anyanyelvápolók Szövetsége), Balázs Géza (elnök, Magyar Nyelv 

és Kultúra Nemzetközi Társasága), Debreczeni-Droppán Béla (elnök, Honismereti Szövetség) 

Tempora mutantur 1. – beszélgetés Görög Ibolya protokoll-szakértővel (Blankó Miklós és Cservenka Judit 

kérdez) 

április 12. hétfő 19 óra: A költészet nyelve – irodalmi-nyelvi esszéelőadások 

Balázs Géza (nyelvész, ELTE, PKE): „A költészet az emberiség anyanyelve” (Hamvas Béla) 

Balogh Andrea (irodalomtörténész, Partiumi Keresztény Egyetem): Megzenésített versek – kik, miért, 

mikor? 

Boka László (irodalomtörténész, Irodalomtudományi Intézet): „Mert annyit érek én, amennyit ér a szó 

versemben” – Versnyelv és dalszöveg a huszadik században és azután…” 

Hartay Csaba (író, költő, gazdálkodó, Szarvas): Irodalom nélkül besavanyodott alakká váltam volna már 

április 13. kedd 19 óra: Nyelvi kérdezz-felelek 

Minya Károly és Pölcz Ádám válaszol – a nyelvi kérdések feltehetők az iroda@e-nyelv.hu címen és élőben 

április 14. szerda 19 óra: Magyaróra-fórum 

Balázs Géza felelős szerkesztő, Blankó Miklós szerkesztőségi tag, Hadikné Végh Katalin és Terdikné 

Takács Szilvia magyartanárok pódiumbeszélgetése 

április 15. csütörtök 19 óra: A Magyar Nyelv Múzeuma 

A széphalmi Magyar Nyelv Múzeumának megújított kiállításában Nyíri Péter igazgató tart online 

tárlatvezetést 

április 16. péntek 19 óra: Miért olvasunk verset? 

Mészáros Márton pódiumbeszélgetése költőinkkel-íróinkkal: Baranyi Ferenc, Bánkövi Dorottya, Terék 

Anna 

április 17. szombat 19 óra: A nyilvánosság nyelve 

Pódiumbeszélgetés Balázs Géza nyelvésszel, Dunai Mónika országgyűlési képviselővel, Constantinovits 

Milán újságíróval, Rangos Katalin szerkesztővel 
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április 18. vasárnap 19 óra: Költészet a zenében – magyar szemmel 

Erdős Róbert operaénekes estje (zongorán kísér: Harazdy Miklós, közreműködik: Blankó Miklós, 

Cservenka Judit) 

 

Információk a 2021-es tagdíjfizetésről 

Bankszámlánk adatai (nemzetközi és hazai) utaláshoz (tagdíjfizetés): SWIFT KÓD: BUDAHUHB. 

Nemzetközi IBAN bankszámlaszám: HU49-10100716-01517103-00000004. Magyarországi utaláshoz: 

Budapest Bank 10100716-01517103-00000004. Ezeken a számlaszámokon folyamatosan várjunk tagjaink 

tagdíjbefizetéseit. 

Paypass-befizetési lehetőség itt: https://e-nyelv.hu/termek/mnyknt-tagdij/, https://e-

nyelv.hu/termek/mnyknt-kedvezmenyes-tagdij/  

A tagdíj összege egy évre: 3000 Ft, diákoknak: 1500 Ft 

 

Magyartanárok Magyaróra-fóruma 

1700 bekapcsolódó, 120 résztvevő az első Magyaróra-fórumon 

A harmadik évfolyamába lépett Magyaróra lap (A magyar nyelv és irodalom barátainak, tanárainak lapja) 

első ízben tartott a világhálón – határok nélkül – fórumot, elsősorban magyartanároknak. A fórumot 

romániai magyartanárok kezdeményezték. Balázs Géza felelős szerkesztő és Blankó Miklós szerkesztő 

bemutatták a lap eddigi tematikus számait, a Magyaróra törekvéseit: a témák (Bánk bán, Késő modern, 

Retorika, Digitális magyaróra) sokoldalú körüljárását, a „jó gyakorlatokat”; és nemcsak olvasásra, hanem 

csatlakozásra hívták a kollégákat. Lesz Magyaróra-tábor, lesznek konferenciák, tanulmányi versenyek 

(Partiumi Keresztény Egyetem, valamint a Rákóczi Szövetség Lingua Materna anyanyelvi versenye). Az 

esemény erdélyi szervezője Deák Ferenc Loránd volt. (Manyszi-infó) 
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A hatvanperces fórum Zoom-platformon és a közösségi médiában problémamentesen zajlott le. A 

közvetítéshez érkezett bejegyzésekből: 

Köszönöm az “összmagyar” koncepciót, hogy határok nélkül lehettünk együtt mi, magyartanárok. Ezt a 

rákóczis táborokban élhettem még meg. Csodás érzés, talán nekünk nem anyaországiaknak még 

fokozottabban. 

A Rákóczi Szövetség által meghirdetett pályázatnak rettenetesen örültem, már el is kezdtük a készülődést. 

VÉGRE! 

Kitartást és áldást munkájukra! 

Sikerült a Facebook – kapcsolat. örömmel hallgattam végig az egész előadást… GRATULÁLOK!! 

Nagyon jó volt – legalább virtuálisan –  találkozni. 

Nagyon örülök, hogy megszervezték ezt a találkozót, és biztos vagyok abban, hogy legközelebb már 

könnyebben szólal meg a hallgatóság is, köztük magam is. Amikor elhatároztam, hogy bekapcsolódom a 

hívásba, elsősorban a kíváncsiság hajtott. 

Szeretném megköszönni ezt a szolgálatot, mert ez az, amit a magyartanárok és általában az emberek között 

végeznek. Akár a rádióban, akár más média felületen jelenik meg, Tanár úr megszólalásai soha nem 

unalmasak, hanem szellemesen figyelmeztetnek a helyes nyelvhasználatra. Mert a beszéd szerepe még 

inkább kiemelkedik most, hogy a személyesség varázsa nem hat a másik emberre, hiszen a vírus miatt nem 

talákozhatunk. Beszédünk, nyelvünk az arcunk. 

Kívánom, hogy sikeres legyen a missziójuk, munkájukon legyen sok áldás. 

Nagyon nagy élmény volt! Folytassák! 

A Magyaróra-fórum visszanézhető itt: 

https://www.facebook.com/115024967294687/videos/444515673442770 
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Első online bejelentkezésünk 

2021. március 19-én pénteken az MNYKNT-székhelyéről jelentkeztünk élőben. A beszélgetés témáját két 

kötetünk: a Trianon-kislexikon és a Magyar táj, magyar ecsettel szolgálta. 

A házigazdák: Cservenka Judit alelnök és Blankó Miklós főtitkár voltak, két beszélgetőpartnerük pedig 

Csizmadia Anna, a Rákóczi Szövetség központi munkatársa és Molnár Zsolt történelemtanár, a kislexikon 

szerzője. Az élő közvetítésbe közel 200-an kapcsolódtak be. A beszélgetés egy vaktérképes rövid játékkal 

indult. Molnár Zsolt egyik tanítványa születésnapjára édesanyja az interneten vásárolta meg a Trianon-

kislexikont. Egyébként készül a diákoknak szánt második kiadás. Csizmadia Anna elmondta, hogy milyen 

utazásokat szervez a Kárpát-medencei kapcsolatok elmélyítésére a Rákóczi Szövetség a középiskolás 

korosztály számára. A Facebook nemzetközi meghibása miatt pár percre megszakadt a kapcsolat 

közönségünkkel (a képminőség is emiatt volt gyengébb, mint szerettük volna). A kapcsolat helyreállása 

után a  Lingua Materna anyanyelvi vetélkedő bemutatásával folytattuk, amelyre háromfős csapatokban 

jelentkezhetnek a középiskolások. A versenyhez segítséget nyújt a Magyar táj, magyar ecsettel című 

kötetünk (szerk. Balázs Géza, Blankó Miklós, Cservenka Judit). 

 

A beszélgetés két része itt tekinthető meg:  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2467506390224727&ref=watch_permalink, 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=750291315858653&ref=watch_permalink  

 

Elindult Facebook-oldalunk 

Február végén indult Facebook-oldalunknak két hét alatt több mint 260 kedvelője lett. Híreinket, 

eseményeinket követketik, itt sugározzuk online eseményeinket. Az oldal a Facebookon nem regisztrálrak 

számára is látható. Kérjük, kövessék oldalunkat! https://www.facebook.com/mnyknt1970 

 

Anyanyelvek napja — Lingua Materna vetélkedő 

A Rákóczi Szövetség és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága közösen hirdeti meg a Lingua 

Materna Kárpát-medencei anyanyelvi vetélkedőt. 

A verseny részleteiről és idei témáiról az anyanyelvek napja alkalmából a két szervezet közös 

sajtótájékoztatót tartott az együttműködés és a vetélkedő részleteiről 2021. február 21-én 15 órától. 

Az eseményen köszöntőt mondott Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség és Balázs Géza, a Magyar Nyelv 

és Kultúra Nemzetközi Társasága elnöke. A sajtótájékoztató díszvendége Oberfrank Pál színművész, 

színházigazgató volt. 

További információk és képek: http://mnyknt.hu/2021/02/21/anyanyelvek-napja-sajtotajekoztato/ 

Az online eseményt a Rákóczi Szövetség Youtube-oldalán visszanézhetik: 

https://youtu.be/IAb7NdPGayY 
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Legfrissebb kiadványaink:  

Magyar táj, Magyar ecsettel. Vallomások a nemzeti tájról. Szerk. Balázs Géza, Blankó Miklós, 

Cservenka Judit 

Minden költőnk, minden írónk szól a nyelvről és a szülőföldről. Magyar táj – magyar ecsettel. Szabó Zoltán 

külön műfajt talált ki hozzá: szerelmes földrajz. A szülőföld nem puszta állapot, hanem egy utazás. A 

szülőföld ülteti belénk a hangokat, dallamokat, határozza meg anyanyelvjárásunkat. De a szülőföld alakítja 

még a járásunkat, gondolkodásunkat is. Ismerjük meg, járjuk be az irodalom, a költészet és a dalok 

segítségével a magyar tájat! Ötven vers, huszonöt próza és huszonöt zenemű került e válogatásba, és ötven 

„örökbefogadó” írt ajánlást azokhoz. Ezekkel együtt kínálunk irodalmi-zenei kirándulást olvasóinknak 

legszebb hazai tájainkon! Kötetünk a Rákóczi Szövetség és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 

Társasága által rendezett Lingua Materna Kárpát-medencei anyanyelvi vetélkedő alkalmából készült. 

Molnár Zsolt: Trianon-kislexikon 

Molnár Zsolt középiskolai történelemtanár Trianon-kislexikona csaknem 900 címszavával 

segít eligazodni az 1920-hoz vezető történelmi események és az annak hatására kialakult 

jelenségek útvesztőjében. A kötet nemcsak általános és középiskolai tanulóknak, 

tanáraiknak ad támpontot a témához kapcsolódó tanórák során, hanem a Trianont 

megismerni akaró érdeklődők számára is tárgyilagos ismertetést nyújt a történelmi 

eseménysorral kapcsolatos fogalmak, földrajzi nevek és személynevek magyarázataiban. 

 

Nyelvünk és kultúránk 50 fiatal szemszögéből. Szerk.: Blankó Miklós és Cservenka Judit 

 

Nagy sikerű könyvünk bemutatójáról szinte minden médium tudósított. Megjelent kötet 

terjesztését a kulturális kormányzat fontosnak tartotta, és támogatja az utánnyomást. A 

kötet megvásárolható az e-nyelv.hu könyvesboltjában.  

 

 

A kötetek megrendelhetők: https://e-nyelv.hu/bolt/  

A Nyelvünk és Kultúránk egyes számai a szerkesztőségben igényelhetők (2013-től 

összevont számok).  

 

Az E-NYÉK folyamatosan várja a tagság híreit, cikkeit, hozzászólásait. Balázs Géza, az E-

NYÉK szerkesztője:  +36-30-474-9601, e-mail: balazs.geza@gmail.com 
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