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Anyaországi és határon túli tanárokkal találkoztunk 

Július 20-án az MNYKNT képviseletében Blankó Miklós főtitkár tett eleget a Rákóczi Szövetség 

meghívásának, s a több mint 150 tanár számára Sátoraljaújhelyen megrendezett táborba látogatott. 

2021. július 21-én reggel a Szövetség és az MNYKNT közös szervezésében megvalósuló Lingua 

Materna anyanyelvi vetélkedő eddig fordulójáról és terveiről számolt be a hallgatóságnak. 

Meglepetésként minden tanár számára hoztunk a Trianon-kislexikon diákoknak című kötetből. A 

szerző, Molnár Zsolt adta át ezeket, majd előadást tartott a témában. Úgy véljük, a kötetek nem is 

kerülhettek volna jobb helyre, mint a határon túli és inneni tanárok könyvtárába. 

 

 
Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke Blankó Miklóssal 

 

 
Molnár Zsolt előadása közben 
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Bemutattuk Fráter Zoltán Magyar író, magyar nyelv című kötetét 

2021. július 21-én a Három Szerb Kávéházban bemutattuk Fráter Zoltán Magyar író, magyar 

nyelv. etűdök az elmúlásra című kötetét. 

Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnöke köszöntője után Fráter Zoltánnal Blankó 

Miklós, az MNYKNT főtitkára beszélgetett. A beszélgetés közben Rajkai Zoltán színművész 

felolvasott a kötetből. Cservenka Judit alelnök pedig zárszót mondott. 

Hogyan lehet elviselni az önmaga ellen forduló test burjánzó támadását? Mi adhat erőt a tartós 

fenyegetettségben? Midőn a viszontagságok reám rohannak, s nem lelek oltalmat előlük e földön, 

érzelmes utazó módjára más utat választok. A göröngyös vagy meredek csapásról rátérek „azon 

bársony, sík ösvényre”, amelyet a képzelet hintett be rózsabimbóival. S mivel a mennyországhoz 

képest világosabb fogalmat alkottam magamnak az Igazaknak otthont adó eliziumi mezőkről, 

reménykedve odaigyekszem. Hátha megtalálom barátaimat, e kötet többször is megszólított 

glóriásait, és velük lehetek, amint Karinthy áldást osztva emeli kezét a Centrál ablaka mögül, 

Kosztolányi a budai alagútnál mosolyra méltat, s Krúdy dörmögve hátba vág az óbudai éjszakában. 

A kötet olvasmányos stílusban írt rövidprózái – „etűdök az elmúlásra” – tárca, kisesszé, 

arcképvázlat, anekdota formáját öltő vallomások az anyanyelv és a magyar irodalom szeretetéről. 

 

 
Balról jobbra: Rajkai Zoltán, Fráter Zoltán, Juhász Judit, Blankó Miklós, Cservenka Judit 

 

További képek és kisfilm az MNYKNT honlapján és Facebook-oldalán látható. 
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Máriapócson és Csengeren járt a Trianon-kislexikon 

Molnár Zsolt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe utazott kislexikonával 2021. július 22-én. 

Máriapócson kisiskolások nyári táborában hívta fel a kötetre és magára a trianoni békediktátumra 

a fiatalok figyelmét. Csengeren pedig a helyi művelődési központ vezetőjének meghívására a 

nagyközönségnek tartott előadást. Az MNYKNT a kötetből adományozott a helyi könyvtáraknak 

és közoktatási intézményeknek. 

 

 
Molnár Zsolt Máriapócson 

 

 
és Csengeren 

 

Esztergom szárnyashajóval – meghívás barátaink részére 

Nyárzáró esztergomi kirándulásra hívjuk tagjainkat: szárnyashajóval kelünk útra a Vigadó térről a 

csodás városba, ahol Prokopp Mária Széchenyi-díjas művészettörténész fog minket kalauzolni. 

A Bazilika és a Vár megtekintése, és egy nyári ebéd után Babits előhegyi házát látogatjuk meg, 

ahol egy különleges zenés-irodalmi műsorral is készülünk. 

Részleteket a mellékelt meghívóban olvashatják. Jelentkezés válaszlevélben vagy 

itt: https://forms.gle/uxkArENeq3t6aHjFA 
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MNYKNT az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson 

Társaságunk delegációja 2021. szeptember 12-én részt vesz az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjén, amelyet a Hősök terén a hazánkba látogató 

Ferenc papa celebrál. Örömmel vesszük, ha csatlakozik az MNYKNT csoportjához. 

Kérjük, részvételi szándékát jelezze a fotitkar@mnyknt.hu címen. Csoporttagjaink 

regisztrációját elvégezzük. A következő adatokra van szükségünk: név, születési idő, 

lakcím. 

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. 

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

Fráter Zoltán: Magyar író, magyar nyelv. etűdök az elmúlásra  

 

Hogyan lehet elviselni az önmaga ellen forduló test burjánzó támadását? Mi adhat 

erőt a tartós fenyegetettségben? Midőn a viszontagságok reám rohannak, érzelmes 

utazó módjára rátérek „azon bársony, sík ösvényre”, amelyet rózsabimbókkal hint be 

a képzelet. S mivel régóta vonzanak az Igazaknak otthont adó eliziumi mezők, 

reménykedve odaigyekszem. Hátha megtalálom barátaimat, e kötet többször is 

megszólított szellemeit, és velük lehetek, amint Karinthy áldást osztva emeli kezét a 

Centrál ablaka mögül, Kosztolányi a Lánchídon mosolyra méltat, s Krúdy dörmögve 

hátba vág az óbudai éjszakában. Fráter Zotlán olvasmányos stílusban írt rövidprózái 

– „etűdök az elmúlásra” – tárca, kisesszé, arcképvázlat, anekdota formáját öltő 

vallomások az anyanyelv és a magyar irodalom szeretetéről. Megjelent az Anyanyelvápolók Szövetségével 

közös kiadásban. 

 

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 diákoknak 

Molnár Zsolt középiskolai történelemtanár Trianon-kislexikona csaknem 1000 

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. 
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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.  
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