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 „Ezer éven át egy kis nép, mely nagyhatalmak állandó viharzónájában él, megtanulja, hogy 
egyetlen kötelessége van önmagával és a világgal szemben: megmaradni” –  Márai   gondolatai 
illusztrálják legjobban az Őrszavak elektronikus folyóirat  életre hívását . 

2012 szeptemberében  15. alkalommal köszöntjük  olvasóinkat, szerzőtársainkat, a 
szórványban, hétvégi iskolákban ,  s valamennyi pályatársat, akik velünk együtt cselekednek a 
magyar kultúra, a magyar nyelv ápolásáért, a megmaradásért. 

A legfőbb színtere a kultúraközvetítésnek az i s k o l a, immár hazánkban több mint ezer éve.  
A kétkedés azonnali eloszlatása érdekében Szentgyörgyi Albertet idézem: „ A nevelés az 
emberiség legnagyobb feladata”. Ehhez a feladathoz nélkülözhetetlen az iskola, az ott  közvetített 
szilárd értékrend. A gyermeknek az életben való eligazodáshoz nem különböző értékrendekre van 
szüksége, hanem az alapvető értékekben való alapos tájékozottságra, azok megvalósítására a 
magatartásban, viselkedésben. Ez alapján azt hiszem mindannyiunk számára egyértelmű a Magyar 
Nemzet nyári számában (júl.7.) közölt mondat, miszerint „ Aki nem ismerkedik meg a magyar 
kultúrával iskoláskorában, az el van veszve a magyarság számára”. 

Folyóiratunk Magyarságismereti – tanítás-módszertani kultúra alcímével éppen azt kívántuk jelölni, 
„mit és hogyan” tanítsunk, hogy a legjobban segítse a közös gondolkodást, a közös 
feladatvállalást, a cselekvést a megmaradásért. 

Célunk változatlan, mindegyik rovat erősítse az identitást, erről, életünk legnagyobb 
kérdéséről szóljon valamennyi. Ez a célkitűzés feltételezi az egyetemes és a sajátosan magyar 
kultúra közvetítését. Nyilvánvalóvá teszi az egyetemes értékek és a sajátosan magyar értékek 
harmóniáját, illetve egyes konkrét esetekben a különbözőségét. Nevezetesen azt, hogy mit jelent 
Európa szívében (és Európán kívül) egyszerre európainak és magyarnak lenni. „Európa 
legmélyebb értelme nem az egység, hanem a különbözés, az élet sokfélesége, a fajták és a nyelvek 
tragikus és nagyszerű küzdelme és vitája [...], s magyarnak lenni – írja a fentebb idézett művében 
Márai – nem állapot, hanem feladat és hivatás. [...] Kelet felé haladva Magyarország az utolsó 
kultúrterület, ahol az európai ember ugyanazt a sorsközösséget érzi mindennel, ami az európai 
keresztény műveltség múltját, jelenét, jövőjét és felelősségét jelenti”. 

A célokért való közös gondolkodás érdekében, a megvalósítás sokszínűségéhez kértük és 
kérjük a hazai és a határon túli elismert magyar szerzők tanulmányait közzétételre. Ugyanakkor 
vártuk és várjuk a kollégák kérdéseit, hozzászólásait, írásait saját munkájukról, gyakorlatukról. A 
közös cél a 15 millió magyar felelőssége, az, hogy – Márai gondolatait folytatva – „töltse meg a 
nemzetet alkotó tömegek lelkét eddig nem ismert, tudatos igényérzettel”, és ismerje fel a veszélyt, 
amelyet a „tömegember” ízlésvilága jelent. 

A negyedévenként – március, június, szeptember és december 10-én – megjelenő, új 
tartalommal gazdagodó elektronikus folyóiratunk szervesen illeszkedik a természet rendjéhez, 
mindennapi életünkhöz, a hivatásunk iránt érzett felelősségtudathoz, magyarságunkból eredő 
kötelezettségeinkhez. A tavaszi szám mindannyiunknak a megújulás lehetőségét kínálja, európai 



keresztény örökségünk, a húsvét örömét és a magyar sorskérdéseket jellemző ünnepeinket. A 
nyári számban – a természet e dolgos, szorgos gazdát igénylő időszakában – a felelős magatartás 
és a jól megérdemelt, szükséges pihenés tartalmas, programokban gazdag eltöltéséhez mutatunk 
be példákat, projekteket, feltöltődést elősegítő tanulmányokat, játékos feladatokat.  

Őszi számunkban valamennyiünk felelősségéről a munkában, az újrakezdés öröméről az 
iskolában, továbbá „az oskolák fölöttébb szükséges voltáról”, a nevelés és a pedagógus 
meghatározó szerepéről, az új tanévről és az új feladatokról, illetve a naptári év kínálta természeti, 
kulturális, társadalmi kihívásokról szólunk. A téli szám nem nélkülözheti megszerzett értékeink 
számbavételét, megőrzését, megbecsülését, a bennünket körülvevő emberi gyarlóságokban is 
megjelenő sötétségből a fény felé fordulás erőt adó hitét, a biztonságot az életben. 

E koncepció jegyében a Tanítástan rovatban a jelenlegi számmal együtt 149 tanulmány és 91 
műhelymunka jelent meg 94 szerző tollából. Az első számunkban mindössze három tanulmányt, 
három műhelymunkát közöltünk azzal a felvetéssel, hogy a kevesebb több. Egyrészt nem akartuk 
túlterhelni az olvasókat, szerettük volna megerősíteni őket abban, hogy legyen kedvük az 
írásokhoz, és ne rettenjenek vissza a kezdeti nehézségektől. Másrészt és nem utolsósorban 
alapkoncepciónkat kívántuk alátámasztani.  

Elgondolásunk szerint a módszertani kultúra gazdag tárháza tanító és tanuló számára egyaránt 
elősegítheti a tanítás-tanulás gyönyörűségének megízlelését, feltételezi a célok világos ismeretét. 
Koncepciónk nem változott a négy év alatt, tartalmában azonban jelentősen gazdagodott. Bár a 
két alrovatot – Tanulmányok és Gyakorlatban – továbbra is őrizzük, az írások valójában sajátos 
logikát követnek. 

Ez a logikai szerkezet a következőképpen szemléltethető: aktualitás, neveléstudomány 
(neveléstörténeti írások, neveléselmélet ), tudósok - tanárok pályaképe , módszertani kultúra. Az 
anyanyelv- és irodalomtudomány területén  az olvasók válogathatnak a magyar kulturális 
örökségről, a magyar kulturális emlékhelyekre és a magyar névadási szokásokba kalauzoló 
írásokból. Az ember kiteljesedését segíti elő a művészet. A költészetet, a vizuális kultúrát ötvözik 
a kultúrát meghatározó nagy magyar művészegyéniségekről szóló munkák. A pszichológusok 
példákkal segítik a nevelési problémák megoldását.  Környezetpedagógiával szoktuk zárni a 
tanulmányokat, mintegy utalva az ember és a természet megbonthatatlan, szükségszerű egységére 
a környezettudatos magatartás kialakításával, újrateremtve az értékeket a soproni műhely 
doktoranduszaival. 

A Gyakorlatban alrovatban óraterveket, műsorokat, programokat, feladatokat közlünk hazai és 
határon túli tanítók, tanárok, doktorjelöltek, mérnökök, tudósok munkáiból. Az eddig megjelent 
240 tanulmány és műhelymunka 94 szerzőjéből nagy örömünkre 39-en határon túliak. 

Ahhoz, hogy a XXI. század globális problémáit megoldjuk, összefogásra van szükség, a 
tudomány felelősségére, a tudomány anyanyelven való hozzáférhetőségére. Köszönet illeti ezért a 
magyar iskolákat, mindazokat, akik mindennapi, emberhez méltó küzdelmeikkel cselekszenek 
ennek érdekében az értékek újrateremtésével, és ez minden generáció feladata. Apáczai Csere 
János szerint az, aki tanítóként eleget tud tenni annak a feladatnak, hogy a rá bízott generáció a 
diákkorban elsajátított értékeket felnőttként újrateremtse és közvetítse, valóban megtette a 
kötelességét . 



Az egyetemes és sajátosan magyar értékek tartalmát gondoltuk át újra augusztus utolsó 
hetében a nyugati szórványban magyar nyelvet tanítók módszertani továbbképzésén 
Székesfehérváron. Örömmel tettük közzé ez alkalommal is azokat az írásokat, amelyek 
az Őrszavak felhasználásával a továbbképzésen részt vevő, különböző országokból - Angliából, 
Ausztriából, Finnországból, Kanadából, Lengyelországból, Németországból,  Svédországból - 
érkező kollégák tollából születtek.  

A mai kor fő problémája a gazdasági válságon túl az erkölcs hiánya, a sekélyes tudás uralma. 
„Már tudhatnánk – írja J. Lukacs – hogy a megnövekedett hatalom, a szellem hatalmát is ideértve, 
korrumpál” . Elfeledkezünk azokról a mély igazságokról és bölcsességekről, amelyek részei voltak 
a mi kultúránknak, és részei kell, hogy legyenek továbbra is. A becsület nem rugalmasság kérdése. 
A szabadság nem szabadosság, hanem feltételezi a szabályok, normák betartását. S mit tegyünk? 

Az iskola dolga - ahogy Apáczai írja - „az ifjúságot minden szükséges dolgokra s szép 
tudományokra még gyermekkorban megtanítsák, hogy mind szüléjeknek, mind 
Isteneknek, mind penig hazájoknak jobban szolgáljanak.”  


