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2009, ősz 
Őszi termésünk mustrája 

 
„Itt van az ősz, itt van újra, / S szép, mint mindig, énnekem … ” – 

kezdhetnénk őszi számunkat e szép sorokkal, ám a költő merengései helyett 
nekünk most az iskolakezdésre kell figyelnünk, hogy a reggeli napsütésben 
iskolába igyekvő unokáink batyujában a könyvek között ott találtassék a magyar 
olvasókönyv és énekeskönyv is, szép és értékes mesékkel és történetekkel, gyer-
mekdalokkal és játékokkal, egész életre szólókkal, ahogyan nekünk, több mint 
fél évszázada iskolába igyekvőknek máig is legkedvesebb emlékeink közé 
tartozik a Szeptemberi emlék, a Szóló szőlő, mosolygó alma és csengő barack, 
és a minket útra bocsátó nagyszülők is pontosan tudták, mily nagy érték a Hét 
krajcár. Fontos kincseink ezek, örök magyar kincsek, ezért is igyekeztünk, hogy 
a kisdiákok minél többet találjanak belőlük a Kincsesládánkban, sok más szép 
őszi ajándék között. 

Egy éve annak, hogy néhány munkáját még fontosnak érző tanítóval és 
könyvcsinálóval együtt, egy hűvös levegőjű skandináv tanyán elhatároztuk, 
lapot fabrikálunk, és eljuttatjuk a magyar szót és dalt azokra a távoli vidékekre, 
ahol oly ritkán hallani, hogy lassan feledésbe megy. Megszületett az Őrszavak 
azzal a kimondatlan szándékkal, hogy adjunk minden magyar gyermek kezébe, 
éljen az bárhol is a Földön, magyar ábécéskönyvet és magyar daloskönyvet. 
Azóta már két alkalommal jelenhettünk meg a világhálón, sok szép mondóká-
val, verssel és énekkel, ám minden számunk lapzártája után úgy éreztük, keve-
set nyújthattunk, és az éterbe kiáltott szavunk még nem ért el minden elszige-
telt közösségben élő gyermekhez, akihez a magyar szó és kultúra örömét el 
szeretnénk juttatni. Ezért újabb és újabb fortélyokat találunk ki, újabb vers- és 
mesemondókat, dalgyűjtőket és játékmestereket fogunk hadra abban a remény-
ben, hogy az egyre nagyobb felhalmozott érték eléri a kritikus tömeget, és végre 
áttörhetjük a szórványban megkövesedett közöny falát.  

Ilyen reményekkel indítjuk el elektronikus szelek szárnyán az őszi 
számunkat, melyben a korábbi számainkban már bemutatkozott szerzőink 
mellett új nevekkel is megismerkedhetnek. A Tanítástanban, a tanulmányok 
szerzői között Mészáros István és Péntek János nevét emelném ki, mindketten 
örömmel feleltek kérésünkre, és ajánlották fel írásaikat mindannyiunk épülésére. 
Mészáros tanár úr tanulmánya a magyar iskoláztatás kezdeteit tárja elénk, szinte 
föltekinthetünk az ezer évvel ezelőtti Szent Márton-hegyi kolostorra, mely ma is a 
magyar oktatás egyik fellegvára. Péntek János  is a kezdetekről ír, a magyar 
nyelvű oktatás kezdeteiről, bár írásának címében a kezdet mellett a vég szócska is 
szerepel, és a tanulmány végén ott a megválaszolatlan kérdés: „Most úgy tűnik, 
a fordítottját éljük át annak, amit Apáczai érzett annak idején. Azt tudniillik, 
hogy naggyá csak más nyelven válhat a nemzet, a sajátján már nem. De vajon 
így van ez?”  
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A Gyakorlatokban a távoli Torontóból, Bulátko-Lupkovics Erikától kap-
tunk modellértékű magyarságismereti tanítási tervet jól összeállított tartalmak-
kal és pontos módszertani útmutatókkal, Málnási tanár úr pedig azt mutatja be 
nekünk, ahogyan a kis „brassaisokat” bevezette Móra Ferenc birodalmába, 
Betűország virágoskertjébe. A módszertani bemutatóban említett meséket, történe-
teket a kis és nagy olvasók a Kincsesládában találják meg, olyan kincsek társasá-
gában, mint Kányádi Sándor, Jancsik Pál és Péterfy Emília őszi témájú versei és 
történetei, vagy a Petres Csaba tanár úr által válogatott és közreadott gyermek-
dalok és gyermekjátékok. 

Honismereti rovatunkban Keszeg Ferenc tanár úr szűkebb pátriájába, az 
Aranyos vidékére kalauzolja el olvasóit. 

Móser Zoltán névviseleti kalauzával már a nyári számban megismerked-
hettünk, most az őszi napok sorában a Szent Mihály-, a Dömötör – Demeter, 
illetve a Simon-napi szokásokhoz kötődő hagyományok, versek és dalok kerül-
nek sorra. Móser Zoltán azonban hozott még egy őszi ajándékot, Kodály 
Zoltán Galántájára invitál bennünket: „mert abban az időben meglehetősen víg élet volt 
Magyarországon: mindenki énekelt, éjjel-nappal.” Ilyen magyar világot szeretnénk 
unokáinkkal ma is megismertetni, ehhez azonban meg kell tanulnunk énekelni 
Kodály Zoltántól. És játszani! Játszani az óvodában, amire a közelmúltban 
Aracs-díjjal kitüntetett Szőke Anna tanít a Tanítástanban és a Néprajzban, és 
játszani a nyelvvel és hangokkal, a Csengő-bongó szavakkal, ahogyan azt az 
Ezüstgyopár-díjas Baka Judit mutatja be a Nyelvművelőben. Igazi  tanítók 
mindketten a szó nemes értelmében, tudásukra, tapasztalatukra és a munkájuk-
ból áradó gyermekszeretetre éppen olyan nagy szükségünk van, mint a magas 
tudományt művelő professzorok tanítására.  

A Nyelvművelő rovatunkkal el is érkeztünk a leggazdagabb őszi termést 
hozó rovatunkhoz, melyben a már említett munka mellett Fazakas Emese, 
Zimányi Árpád, Zsemlyei János, Péntek János és Málnási Ferenc tanár urak 
okítanak minket a helyes nyelvhasználatra, választékos beszédre, Szilágyi N. 
Sándor pedig arra biztatja az érettségi előtt álló diákokat, hogy ne lógassák a 
nyelvüket hiába! 

És mi sem lógathatjuk lábunkat megelégedetten, nem sütkérezhetünk 
lapunk dicsfényében, hanem igyekszünk kell tájékozódni, és az Ajánló rovatban 
felhívni olvasóink figyelmét azokra a figyelemre méltó írásokra, melyek más fo-
lyóiratokban jelennek meg hasonló célból: a magyar nyelv és kultúra fennmara-
dásának, igényes művelésének lehetővé tétele érdekében.   

Olvassák és használják lapunkat, és írják meg, mivel tehetnénk még gaz-
dagabbá a magyar gyermekek oktatását. Megtisztelő figyelmüket köszöni a lap 
főszerkesztője 
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