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Téli számunk mustrája 
 
Évet záró téli számunk újabb rovatokkal – Könyvespolc és Hírha-

rang – és újabb témakörökkel – nevelés a művészetek és az erdő segít-
ségével – gazdagabban került fel a világhálóra. Kezdjük előbb az új 
témakörök ismertetését, és ehhez lépjünk be a Tanítástan rovatba. Ám 
mielőtt megnyitnánk valamelyik fiókot, kérem kedves olvasóinkat, 
olvassák el a rovatvezető által karácsonyi ajándékul küldött Reményik 
Sándor verset, a Csendes csodákat. Hisz a vers valóban azok közé a  
teremtett dolgok közé tartozik, mellyel csodát művelhetünk, különösen 
ilyentájt, az ünnepi várakozás, a remény napjaiban. Megteremthető-e 
az ehhez szükséges hangulat az osztályteremben, 10–12 éves diákok-
kal? Erre Varga Józsefné „Karácsony felé” című írásából kapunk választ, 
melyben a szerző bemutatja, hogyan tehetjük „az adventi várakozást 
örömtelivé, a türelmetlen vágyakozást lelki feltöltődéssé, az ünnepre való 
készülődést teljesebbé” a költészet segítségével. Ugyancsak a művészetet, 
ezúttal a képzőművészetet hívja segítségül Borbély Károly tanár úr is, 
mert a művészet lelket – jellemet formáló tanítás.  A szerző a nevelési célok 
között kiemelt szerepet szán a nemzeti öntudat erősítésének is, hisz „A 
magyar rendkívüli nép, rendkívüli kultúrával. Olyan örökséggel, aminek 
jelentőségét, rangját csak kevesen – és sajnos egyre kevesebben – érzik, tudják e 
hazában, s történelmének olyan tragédiáival, amilyeneket csak kevés nép élt 
át.”    

Lampert Bálint fiatal kollégánk a nevelést a természetben, az er-
dőben képzeli el, és írja le ennek mikéntjét, a cél ezúttal a környezettudat 
– erdőtudat kialakítása, a feladat pedig az ismeret és élmény, a gondolkodás 
és érzelem egységének elérése.  

Talán ilyen és ehhez hasonló pedagógiai mintákat hiányol 
Kovátsné Németh Mária, amikor arról ír, hogy a „napjainkban reneszán-
szát élő reformpedagógiai modellek azért kerülhettek az érdeklődés előterébe”, 
mert „nincs kellő minta a gyakorló pedagógusok számára a munkáltató mód-
szerek alkalmazásához”.  
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Gyakorlatban alkalmazható minták kellenek tehát, és ehhez nyújt 
segítséget a bemutató tanításra készülők számára Varga József igazgató 
úr, aki kitér a beszédfejlesztés mellett a temészetismereti órák tervezé-
sére. Írásával már át is léptünk a Gyakorlatok rovatba, a természetisme-
reti órák tervezésekor segítségül hívott tavaszi virágok pedig – a 
hóvirág és az ibolya – segíti a szerkesztőt, hogy átvezesse olvasóit a 
decemberben napfényben fürdő Buenos Airesbe, ahol Benedek Zsuzsa 
vár minket a tőle megszokott nyitottsággal és lelkesedéssel, és számol 
be arról, hogy a nagyon távoli magyar közösségben hogyan sikerült 
megőrizni az anyanyelvet, a nemzettudatot, illetve ad néhány hasznos 
tanácsot a szórványhelyzetben magyar gyermekeket tanítók számára, 
közöttük egy örök érvényűt: tanítsunk szeretettel. 

Nekünk azonban vissza kell térnünk a nyárból a téli számhoz, és 
Mészáros István tanár úrral visszatérünk időben is a 12–15. századba, 
hogy megismerkedhessünk a káptalani iskolák életével és oktatóival. A 
korabeli iskolák énektanári feladatkörének olvasásakor olyan, ma is meg-
szívlelendő és példaként használható oktatási-nevelési mintákra buk-
kanunk, melyeknek együttes személyiségformáló, meggyőződést elmélyítő 
hatása volt a szertartások résztvevőire, a diákokra. Az elmélyülés mel-
lett azonban a káptalani iskolák diákjainak életében jelen volt a féktelen 
vidámság is, és éppen ilyentájt, Aprószentek napján, a bolondünnepen, 
máig is divatos szokásokkal, melyek között megtalálható az elöljárók 
karikírozása, az iskolai élet parodizálása, csúfondáros jelenetek, dalok, táncok 
előadása. 

Az aprószentek napjáról és a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó 
szokásokról többet is olvashatunk a Néprajz rovatban, többek között 
Szőke Anna Néprajz az óvodában című írásaiban. A téli óvodai foglalko-
zások és a jeles napokra való felkészülés ismertetése mellett a szerző 
minden hónapra népmeséket is ajánl, a gyakorló óvónők és szülők 
számára, ezeket a Kincsesládában, az Irodalom rovatban adjuk közre. 
Ugyancsak a Néprajz rovatban Muhi Sándor tanár úr ad hasznos taná-
csokat, gyakorlati modelleket a karácsonyi ünnepre való felkészüléshez  
tanítóknak, óvónőknek egyaránt; a cikkben gazdag képanyaggal mu-
tatja be, hogyan használhatunk egyszerű eszközöket díszítő tárgyak 
készítésére.  
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Az Irodalom rovatban a már említett népmesék mellett gazdag 
gyermekirodalmi anyagot kínálunk tanítóknak, tanároknak egyaránt: 
téli verseket, meséket és történeteket többek között olyan szerzőktől, 
mint Kányádi Sándor, Benedek Elek, Móra Ferenc, Jancsik Pál vagy 
Péterfy Emília. 

Zenei rovatunkban a Petres Csaba által gyűjtött gyermekdalok és 
-játékok bemutatása mellett Móser Zoltán írását olvashatjuk, aki ezúttal 
Kodály Zoltánnak az Eötvös Kollégiumban töltött éveiről „tudósít”, a 
Honismeretben pedig Guttmann Szabolcs főépítész számol be arról, 
hogyan vált Nagyszeben Európa kulturális fővárosává 2007-ben.  

 A nyelvművelő írások az őszi számban már megkezdett témák foly-
tatásaként jelennek meg: Baka Judit a kisdiákokhoz szól, Péntek János, 
Szilágyi N. Sándor és Zsemlyei János tanár urak, valamint Fazakas 
Emese a tanárok, tanárjelöltek és tanítók számára nyújt hasznos isme-
reteket a nyelvről és a nyelvtanról. A nyelvtan oktatásához – a főnevek 
tárgyesetéhez – a Gyakorlatokban is találunk hasznos ötleteket, ezeket 
Varsóból küldi a szórványban tanítók számára Gedeon Márta. 

A Műhelyek rovattal Svédországba, az ottani igen jelentős lélek-
számú és példamutató közösségi életet élő magyarokhoz látogatunk el; 
Újvári Tünde Rónyai Editet, a lundi magyar diákok tanárát és az általa 
használt eredeti módszereket mutatja be, Tompa Anna és Sinai Tompa 
Enikő pedig az anyanyelvápoló táboroknak a magyar nyelv és kultúra 
megőrzésében játszott igen fontos szerepéről ír. 

A táborok mellett az iskoláskorú gyermekek részére szervezett 
szavaló- és szónokversenyek is jó alkalmat biztosítanak a nyelv és 
kultúra ápolására. Az Eseményekben ezúttal a Felsőpulyán, illetve a 
felsőőri kétnyelvű iskolában rendezett versenyekről és a résztvevőkről 
olvashatunk. Mindkét írást Pathy Líviától, az oberwarti kétnyelvű 
iskola tanárnőjétől kaptuk. Az oberwarti kétnyelvű iskoláról még egy 
igen jelentős esemény kapcsán is hallhatunk: megjelent és rövidesen a 
Könyvespolcon is megtalálható lesz Pathy Lívia és Seper Judit: Az én 
világom című magyar nyelvkönyve. A könyvről rövid ismertetőt is 
olvashatunk az Ajánlóban. 
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Az Ajánló rovatunkban egyébként több, igen érdekes kiadványról 
is hírt szerezhetünk Lengyel Ferenc, Gedeon Márta és Málnási Ferenc 
írásából.  

Az új rovatként induló Könyvespolc bemutatása ennek a rovatnak 
a címoldalán található, és reményeink szerint ugyanott már a „polcra” 
kerülő első könyvek címét is megtalálja az érdeklődő olvasó. A Köny-
vespolcra elsősorban tankönyvek, oktatási szótárak és gyűjtemények 
(népdalok, énekes, nyelvi, illetve  mozgásos játékok, irodalmi, termé-
szetismereti és matematikai gyűjtemények stb.) kerülnek, ez a lista idő-
vel bővülni fog pedagógiai, módszertani tárgyú jegyzetekkel, könyvek-
kel. 

Körbejártuk téli számunkat, és körbejártuk az Őrszavakkal az 
esztendőt is, úgy illik tehát, hogy elmondjuk év végi jókívánságainkat, 
tesszük ezt Was Albert szép történetével (Magyar karácsony az égben), és 
áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt kívánunk minden kedves 
olvasónknak, szerzőnknek és szerkesztőtársunknak.   

 
Székely Győző, főszerkesztő 

 
 
   
 
 
  


