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Magyartanárok
III. Országos Konferenciája
(Csongrád, 1993. október 21-23.)
Tájékoztató
Nagykőrös (1989) és Esztergom (1991) után
Társaságunk harmadszor, Csongrádon rendezi
meg a Magyartanárok Országos Konferenciá
ját, ezúttal is 2-300 magyartanár résztvevőre
számítva, akik közül 50-60-an a környező or
szágokból érkeznek.
Ezek a nagyszabású konferenciák, amelye
ken a Művelődési és Közoktatási Minisztérium
is mindig felelős résztvevővel képviselte az álla
mi oktatáspolitikát, a magyar értelmiség legin
kább megterhelt és szociális feszültségek szo
rongatta középrétegének szakmai tanácskozási
és baráti együttléti alkalmai, s kétévenként szin
te az egyetlen lehetőséget nyújtják, hogy a ha
zai résztvevők szervezetten együtt lehessenek
romániai, szlovákiai, szerbiai, horvátországi,
szlovéniai, Kárpát aljai és burgerlandi kollégáik
kal.
A tanácskozásnak otthont adó hely szellemé
hez híven először mindig egy ún. „embléma"előadás hangzik el (Nagykőrös: Arany, Eszter
gom: Babits). Csongrádon Juhász Gyulára ke
rül sor, majd kiváló tudósok előadásai tesznek
eleget a konferencia továbbképzési feladatá
nak. A Babits-Juhász-Kosztolányi-generációt
mozgalomként összefogó Nyugat folyóiratról és
íróról Németh G. Bélát, Rába Györgyöt és Ke
nyeres Zoltánt szeretnénk megnyerni előadó
nak
A III. Oszágos Magyartanári Konferenciának
külön jelentőséget kölcsönöz az a tény, hogy
október 26-ára esik a klasszikus szerb író, a
Csongrádon született Milos Crnjanski szüle
tésének 100. évfordulója Szülőházának emlék
táblával való megjelölését Társaságunk már ko
rábban kezdményezte, s most is szándékunk
meghívni a centenáriumi megemlékezésre a
belgrádi Crnjanski Akadémia képviselőit és elő
adóként Bori Imre újvidéki professzort A
Crnjanski-metafora a Balkán jelenlegi helyzeté
ben a szomszédos kultúrák minden körülmé
nyek közötti egymásrautaltságát, egymás iro
dalmi emlékeinek és emlékhelyeinek kölcsönös
megbecsülését fejezi ki A Crnjanski-program
beiktatása értelemszerűen segíthet abban,
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hogy minél több vajdasági magyar kolléga le
hessen jelen a Kárpát-medence magyartanárai
nak harmadik országos magyarországi találko
zóján
Ugyancsak gondot viselünk arra, hogy a
résztvevők által szabadon választható hagyo
mányos módszertani szekcióülésekre is sor ke
rülhessen Ezek előtt két előadás hangzik el az
Irodalom tudom ány és irodalom tanítás témakör
ből (Madocsay László, Szegedy-Maszák Mi
hály, Bókay Antal), majd a következő szekcóik
üléseire kerül sor (zárójelben a szekcióvezetők
neve):
I. M agyartanítás az oktatási törvény és a
nem zetialaptan terv tükrében: nem zetköziérett
sé g i követelm ények anyanyelv és irodalom ból
(Spira Vera); II. Irodalom tudom ány és iroda
lom tanítás (Arató László); III. M agyartanítás az
egyházi iskolákban (Tóth Tibor); IV A XIX. szá
za d i m agyar irodalom tanítása (Gyürke Ildikó);
V A XX. századi világirodalom tanítása (Amacziné Bíró Zsuzsa); VI. Műelemzés, m ai m agyar
író műve alapján, lehetőleg a szerző részvételé^/(E örsiné Hajdú Marianna).
Hogy a tanácskozás előadásai és pedagó
giai, módszertani ajánlásai anyagi erővé vál
hassanak, arról az elhangzottaknak nemcsak
az Irodalomismeretben való megjelentetésével
kívánunk gondoskodni, hanem azzal is, hogy
ezt az Irodaolomismeret-számot utólag eljuttat
juk minden résztvevőnek (s ha mód nyílik rá, le
hetőleg minél több iskolának).
Egy ilyen nagyszabású vállalkozás véghezvi
teléhez nem elegendő a Társaság szerény
anyagi ereje és a résztvevők személyes áldoza
ta Kellő támogatást kell hozzá biztosítanunk,
amiből elsősorban külföldi magyartanár kollégiáink költségeit, továbbá az előadói tiszteletdí
jakat, a pusztaszen autóbuszkirándulást, a
szerbiai és a hazai nemzetiségi meghívottak el
látását, a szervezési és tájékoztatási költsége
ket kell fizetnünk. (És az utazási, szállás-, étke
zésköltségekről, terembérekről, propagandáról,
az Irodalomismeret nyomdaköltségéről még
nem is szóltunk.)
Különösen számítunk a Megyei Pedagógiai
Intézetek és a Regionális Oktatási Központok
pártfogó közreműködésére.
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN
egy tanár, a Társaság elnöke

