
Előzetes nyári számunkhoz 
 
„Hát múzsák? heverve töltitek a nyarat?/ Hiszen aki mint vet, tudjátok, úgy arat. / …/ Ha így 
vettek és így töltitek a nyarat, /  Ősszel két kezetek csak harasztot arat.” – olvashatjuk az Iroda-
lom rovatunkban Csokonai Vitéz Mihály Oskolai vacatio c. versében, ezért igyekeztünk, 
hogy a „piperés rózsák csipegetése” mellett „csepegtessünk kevés izzadságot” is a nyári 
vakációs számunk lapjai közé, hisz a jó tanító, tanár, nem bocsátja el kedves tanítványait 
az „ingerlő pázsitnak zöld bársonyára” anélkül, hogy valami kis útravalót ne csomagolna, 
feltarisznyázza a lurkókat, hogy ősszel, amikor a csengő megszólal, ne csak harasztot 
arasson. 
 
Vegyük hát sorra, hogy mi került az Őrszavak vakációs tarisznyájába. Sok vers, mese és 
játék, és zene: lapunk hasábjain először „hangzik föl” énekszó, három szép népdalt 
hallhatunk a győri tanítóképző fiatal oktatója, Várszeginé Gáncs Erzsébet előadásában. 
A dalok a népdaltanítás fontosságát, a tanítóképzésben betöltött szerepét ismertető írás 
kiegészítőjeként hangzanak el, és talán segítenek abban, hogy a tanítóképzés tervezői – 
különösen a szórványhelyzetre felkészítők – nagyobb figyelmet fordítsanak az 
éneklésre, a zenére, hisz a „zenei lelki táplálék semmi mással nem pótolható”.  
 
És nem pótolható a mese sem, hiszen „a népmeséink a magyar nép lelkével és beszédével, 
századokon át csiszolt művészetével szólnak a gyermekhez. …A népi gondolkodás, humor, 
bölcsesség megszólaltatója a népmese, amely megtanítja a mesehallgató gyermeket is így gondol-
kodni. A mese átjárja a gyermeket, fölszívódik és aktív szókincsévé válik.” Ezeket a sorokat 
Demény Piroska írásában olvashatjuk, a szerző az óvodai mesetanítás lehetőségeit tárja az 
olvasók elé, azt, hogy hogyan alakulhat ki a mesetudat, és hogyan szűrheti ki a gyermek a 
meséből „azt a filozófiát, hogy az élet nemcsak öröm, de valamiféle sajátságos kiváltság is”. A 
mesét nemcsak előadni, elmondani és hallgatni lehet, hanem eljátszani is, erre a Gyakor-
latban oldalon találhatnak feldolgozásokat az érdeklődő tanítók, óvodapedagógusok. 
Ugyanezen az oldalon találjuk a Varga József tanár úr által válogatott tanítási óravázlato-
kat, a válogatott témák mind a honismereti nevelésben nélkülözhetetlen témák, szerzőik, 
Láng Rita, Vörös Anikó és Turner Zoltán igen szép kép- és olvasmányanyaggal egészítik 
ki a 10, illetve a 12–13 évesek számára készített vázlatokat.  
 
A honismeret, a magyarságtudat erősítésének igyekezete szinte áthatja a Tanítástan 
rovatot, helyszűke miatt most csak egy-egy gondolatot ragadunk ki az oldalon olvasha-
tó tanulmányokból: Varga Mária írásában többek között arról olvashatunk, hogy 
„Gyermekeinknek, fiataljainknak fontos tisztában lenniük saját közösségük, a szülőföldjük, a 
lakóhelyük múltjával, annak minden kincsével, hiszen ez adhat megtartó erőt, ez segíthet abban, 



hogy egészséges, erős, derűs személyiségekké váljanak.” Borbély Károly tanár úr  a 175 éve 
született és 100 éve elhunyt „etikus művész”, Székely Bertalan európaiságára és magyar-
ságára hívja föl a figyelmünket, és az írás záró soraiban idéz a művész végrendeletéből: 
„Az emberi haladás csak azáltal tartható fenn, ha a szerzett tudás és tapasztalat az utókornak 
átadatik, akár tanítványok alakjában, akár azáltal, ha a tudás leíratik.” A tudás átadásának, leí-
rásának mikéntjéről szól Kovátsné Németh Mária Hagyomány és korszerűség a győri tanító-
képzésben c. tanulmánya, illetve Varga József Betűvetés – Öveges Kálmán gyakorlóiskolai 
tanító tankönyveiról c. írása.  

 
„Ami a kovácsnak a kalapács, az asztalosnak a gyalu, a tanítónak az a könyv.” – írja Öveges 
Károly, akit a gyermekszeretet és a segíteni akarás vezetett, amikor tankönyvírásba kez-
dett. Bár a győri tanítóképezdétől és Öveges tanár úr munkáitól időben és térben messze 
és távol tevékenykedett Gáspár János, a nagyenyedi kollégium tanára, olvasókönyvek és 
gyermekirodalmi gyűjtemények szerzője, a cél mindkét esetben ugyanaz volt: a népet 
nevelni, és a tudatlanság homályából kiemelni. A gyermekeknek mindenben csak a legjobb a jó – 
állítja Gáspár János a 19. század közepén –, hiszen csak az ragadja meg a gyermek kedélyét, 
csak azt élvezheti szelleme, mi tartalomra és alakra az érzékelés körét túl nem szárnyalja. Nyári 
számunkban nem a neves erdélyi szerző munkásságát mutatjuk be – ezt megtesszük az 
őszi vagy téli Őrszavakban –, hanem egy csokorra való tanítómesét adunk közre, 
kedves, játékos hangú meséket az Irodalom rovatban. Ugyanezen az oldalon emlékezik 
meg Málnási Ferenc tanár úr a Szerb Antal által legerdélyibb erdélyinek nevezett Mikes 
Kelemenről, és itt közöljük a száműzött fejedelem udvartartásában „kis hivatalnoknak” 
számító Mikes két levelét is. 

 
A Honismeret rovatban – a Tanítástanhoz hasonlóan – magyar királyokkal találkozunk, 
a mondavilágunk által is legkedveltebbekkel: Szent Lászlóval és Mátyás királlyal, a most 
induló, a nagy magyarok életét bemutató  sorozatunkban pedig Elek apót hívjuk segítsé-
gül, hogy Kölcsey Ferencről meséljen a diákoknak. 
 
A nyelvművelő rovatunkban, mely talán a leggazdagabb oldalunk, a korábbi számok 
már ismert szerzői mellett új munkatársat köszönthetünk, Cs. Nagy lajos tanár urat, aki 
a rövidítések nehéznek tűnő szabályait teszi számunkra érthetővé.   
 
A Régiókban a lengyelországi – krakkói, poznani és varsói – magyar tanszékekről 
szerezhetünk ismereteket Fórizs Emília, Dávid Mária és Gedeon Márta jóvoltából,  töb-
bek között megtudhatjuk, hogy a krakkói Jagelló egyetemen a II. évtől szaktárgyakat is 
oktatnak magyar nyelven.  
 



Az Eseményekben diákszínjátszásról és pedagógiai konferenciákról, tanácskozásokról 
olvashatunk, a Könyvespolcra pedig két új, a szórványhelyzetben tanítók számára fon-
tos tankönyv került, az egyik az első osztályosokat gyermekversek, dalok és kiszámolók 
segítségével vezeti be a számok világába, a másik az anyanyelvápolás tankönyve a 
német nyelvterületen magyar nyelvet tanulók számára. 
 
Gazdagabb lett a gyermeklapkínálatunk is, a két új „vendégünk”, a Jó pajtás, illetve a 
Tücsök Újvidékről, illetve Felvidékről érkezett, hogy színesebbé tegyék a várva várt 
vakációt mindannyiunk számára.  
 
Olvassák és „használják egészséggel” lapunkat, ezzel az erdélyi jókívánsággal köszön el 
őszig 

Székely Győző főszerkesztő 
  
 
    

 


