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Tavaly, 2009 március 10-én este, közép-európai idő szerint 9 óra 57 perckor út-
jára indítottuk a világon bárhol szórványban élők magyar nyelvi és magyarságismereti 
lapját, az Őrszavakat. A „füst” Stockholmból, Győrből, Kolozsvárról és Helsinkiből 
egyidejűleg szállt fel, és eljutott Buenos Airesbe és São Paulóba is, mindazokhoz, akik 
még bíznak abban, hogy a „magyar név megint szép lesz”. És tesznek is ezért nap 
mint nap, tudván, hogy nagy értékek birtokában vannak, nyelvünk és kultúránk őrzői, 
és tudják azt is, hogy a szüleiktől, nagyszüleiktől átvett kincset át kell adniuk gyerme-
keiknek, unokáiknak. 

Többen közülünk, a lap munkatársai közül azt ajánlották: bontsunk pezsgőt. 
Voltak azonban, akik – félvén az önként vállalt feladat fölöttébb fontos voltától – ar-
ra intettek: nincsen még itt az ideje az ünneplésnek. A pezsgőbontás olyan lett volna, 
mintha a maratoni futó az első méterek megtétele után megáll, és pezsgővel ünnepli, 
hogy sikerült elindulnia.  

Nekünk is sikerült elindulnunk, ezzel azonban még csak a bennünk rejtőzködő 
tehetetlenséget győztük le, a munkát – annak a reánk eső, magunkra vállalt részét – 
még nem végeztük el. 

És ennek a munkavégzésnek a részeként jelentek meg a következő számok, és 
értünk el az idei, meglehetősen zord tavaszig, amikor ismét meg kell próbálnunk 
mosolyt csalogatni a magyar nyelvet és magyar nyelven tanuló kisdiákok arcára. 

Tavasz lévén tematikánk vezérfonala nem lehet más, mint a természet újjászü-
letése és a magyar feltámadás, mely ugyanabból a – töretlen intenzitással sugárzó – 
forrásból ér el hozzánk, mellyel a márciusi ifjak és a pesti polgárok, a Nagy Napon 
ajándékozták meg nemzetünket. 

„Kétségtelenül nagy nap ez a március 15-ike Magyarország életében is, pedig az 
ezeréves élet, (…) Erre a napra sok munka vár és mind be fog végeztetni.” – írja Mik-
száth Jókai életéről szóló regényében – melyből a Honismeret rovatban találhatunk 
részleteket –, és ugyanott olvashatjuk a 185 éve született nagy mesemondónk gondo-
latait is: »Valami villanyos melegség állta el akkor minden tagomat (…), érzém, hogy 
végzetes szó az, amihez kezdek; de el voltam rá szánva, ha áldozatul esem is.« 

Ezt – a Jókaiék generációja által sugárzott villanyos melegséget – szerettük volna 
beleszőni lapunk sorai közé, a nemzet, a nyelv, a haza szeretetét. Ezzel a témával in-
dul a Tanítástan rovatunk is, melyben Kovátsné Németh Mária azt vizsgálja, hogyan 
szolgálta a haza iránti érzelmek erősítését a 20'-as évek magyar elemi iskolája, Varga 
Józsefné pedig az 1848-as magyar forradalom és az azt követő szabadságharc emléke 
előtt tisztelgő ünnepi irodalomóra megszervezéséhez nyújt igen figyelemreméltó ötle-
teket. A tavaszi ünnepkörhöz és a márciusi napokra való méltó megemlékezéshez ka-
punk szakszerű útmutatót Varga Józseftől és Pathy Líviától, Varga József az ünnep-
körhöz összeállított óravázlatait, Pathy Lívia pedig az ünnepekhez készített feladatait 
mutatja be. A feladatok ismertetése és a módszerek bemutatása között ott találjuk a 



dramatizáció eszközét is, ezt a ma egyre népszerűbb és nagyon hasznos módszert, 
melyről Demény Piroska is ír a Drámával könnyebb az iskola c. összeállításában. 

A szabadságharc leverése utáni időszakban nemcsak a költők és írók próbálták 
életben tartani a nemzeti öntudatot, hanem a képzőművészek is, közöttük a kimagas-
lóan tehetséges Madarász Viktor. Róla és az immár nemzeti értékké vált történelmi 
műveiről Borbély Károly írásában olvashatunk. 

Lampert Bálint fiatal kollégának a Madarak és Fák napi programhoz kínál ötle-
teket, ő az éltető természet csodája kapcsán megtartott ünnepek fontosságára hívja 
föl a figyelmünket. 

Zimányi tanár úrral ezúttal nemcsak a Nyelvművelő rovatban „találkozhatunk” 
– a nyelvhelyesség mai kérdései és a mindenki számára hasznos gyakorlatai kapcsán –, 
hanem a Tanulmányok oldalon is, ahol az anyanyelvi nevelés céljait és feladatait vá-
zolja fel. 

Az anyanyelvi nevelést lapunk legfontosabb funkciói közé soroltuk, ezért igye-
keztünk a Nyelvművelő oldalunkat a lap leggazdagabb rovatává varázsolni, ám ezúttal 
akarva-akaratlanul úgy sikeredett, hogy a Péntek Erzsébet A nélkülözhetetlen metafora és 
az iskola c. írásával indított Irodalom választékában és terjedelmében „fölébe kereke-
dett” a Nyelvnek. De honnan lehet a legszebb nyelvi példákat megtanulni, ha nem az 
oly – metaforákban is –gazdag magyar gyermekirodalomból? 

Egyik rovat szerzőit, témáit sem soroljuk most föl, dilectissimi olvasóinkra hagy-
juk, hogy olvassák ezeket örömmel és kellő figyelemmel, amint kellő figyelmet kérünk 
tisztelettel a Honismeret, Néprajz és Zene rovatunkhoz is. Ebben az utóbbiban im-
már felvidéki kollégákat is köszönthetünk, Balogh Mária és Czikó Gabriella az óvodai 
zene nevelés feladatairól és módszereiről írt kötetének az első részét közöljük. 

Régiók rovatunk földrajzi értelemben Pusztinától a Río de La Plata nyugati 
partjáig vezeti el az olvasót, ungvári és svédországi kitérővel. Az oldalakon az olvasó-
nak alkalma nyílik összevetni a Buenos Aires-i szórványoktatási kérdéseket a Bákó 
környéki falvakban fennálló helyzettel, és bár a két  tudósító (Benedek Zsuzsa és 
Hegyeli Attila) hangjának kicsengése, optimizmusa nem egyforma, van ami mindkét 
esetben ugyanaz: a hit és bizalom, valamint a nagyfokú felelősségtudat, mellyel mun-
kájukat végzik „végvári” pedagógusaink. 

Figyeljünk rájuk, és segítsük munkájukat e lapon keresztül is, ezért kérjük a tisz-
telt olvasóinkat, fogalmazzák meg javaslataikat, és küldjenek minél több értékes és 
oktatásban hasznos írást. 

Felhőtlen, napsütötte márciusi napokat és áldott húsvéti ünnepeket kíván a 
szerkesztőség nevében 
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