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Őszi lapunk előzetese 
 
„Egyszóval megint ősz volt, az iskolai lármák és tanulások ideje” – olvas-

hatjuk a nagyhírű kolozsvári református kollégium tanárának, Kovács 
Dezsőnek a Fellépek a kollégium színpadára című életrajz-kísérletében, és ezzel az 
írással együtt ajánljuk olvasóink figyelmébe az Iskola az irodalomban c. összeállí-
tásunkat (Kincsesláda / Irodalom), melyben Kovács Dezső mellett Gaál Mózes, 
Gárdonyi Géza, Benedek Elek és Tömörkény István vall az iskolába menés 
örömeiről, izgalmairól és természetesen az ezzel járó szorongásokról, félelmek-
ről is. 

És ha – az eddigi gyakorlatunktól eltérő módon – őszi mustránkat az 
Irodalom rovat megnyitásával kezdtük, mielőtt továbblapoznánk, tekintsük át 
röviden, mi mindent sikerült a rovat szerkesztőinek összegyűjteniük óvodások, 
kisdiákok és gimnazisták, illetve tanítóik és tanáraik számára. A legkisebbeknek 
folytatásként közöljük Gáspár János tanmeséit, ezúttal is egy tíz meséből álló 
válogatást, a gimnazisták számára a kuruc költészetünkből válogattunk, és e 
pompát, csillogást nélkülöző, borús-keserű költészetünk értékelésére a 125 éve 
született költőnk, Kosztolányi Dezső írását idézzük: „Csodálatos ez a harminc 
esztendő a XVII. század végén s a XVIII. század elején. Verseinkből eltűnik az 
aranyfüst, mintha szél fújná szét; Cupido, Circe, Heléna, Venus riadtan mene-
kül, velük együtt a nimfák is […]. Egyszerre nevükön nevezik a nőket s a dol-
gokat. Letépik az álarcot. A fehér paróka alól kócos fürtök, izzadt, véres, deres 
üstökök bukkannak elő. A nép szólal meg: a bujdosó kenyeres, akinek nincsen 
kenyere, a katona, akinek »két pogány közt, egy hazáért omlik ki vére«, a 
protestáns gályarabok éneke.” A válogatást hangzó anyag kíséri, a háromszáz 
éves kuruc győzelmi táncdal, a Csínom Palkó, illetve Balogh Ádám nótája.  

Kosztolányi Dezső születésének évfordulójára a költő őszi témájú versei-
ből és az életrajz-töredékeiből válogattunk olvasóink számára. 

Évfordulós írást ajánlunk a Zene rovatunkból is: az idén ünnepeljük a 
Himnusz zeneköltője születésének 200. évfordulóját. A magyar nemzeti opera 
megteremtőjeként is számon tartott Erkel Ferencre az 1888. december 16-án a 
pesti Vasárnapi Ujság-ban megjelent újságcikk közlésével emlékezünk, hangzó 
anyagként pedig az Egressy Béni szövegére komponált Hazám, hazám hall-
gatható meg Simándi József előadásában.  

A Himusz komponálásához kötődő – Gárdonyi Géza által írt – legendá-
ról és a zenemű születésének valószínűbb történetéről a Honismeret-ben olvasha-
tunk, ám ezzel még nem merítettük ki számunk Himnuszról szóló írásait, a 
Tanítástan-ban a nemzeti jelképeinkről készült – vetítőképes bemutatóra is alkal-
mas – összeállításban a magyar nemzeti jelképek mellett számos ország himnu-
szát is megismerhetjük. 
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Az október 6-i nemzeti ünnepünkre elsőként Thorma János művészeté-
nek ismertetésén keresztül emlékezünk meg a Tanítástan rovatban, majd Pósa 
Lajos írásával, mely a vértanúk halálának ötvenedik évfordulójára jelent meg 
Az én újságom című lapban. 

A Régió rovat Műhelyek oldalán a nyugati szórvány számára valódi magyar 
műhelyt jelentő svédországi tanyán szervezett nyári ifjúsági tábor elevenedik 
meg előttünk, és az írás szerzőivel együtt reménykedünk e műhely töretlen fenn-
maradásában, további munkájában: „Tångagärde. Egy szó, és mégis mennyi 
minden. E sokmindenbe most a féltés, az aggodalom is beletartozik. Lesz-e 
még tábor Tångagärdén? Kérni kell a Jóistent, segítse Tångagärdét, ezt a szelle-
miséget, ezt a tábort tovább. És ha bárkinek van módja többet tenni a tábor 
Tångagärdén maradásáért, hát lépjen.”  

Ajánló rovatunkban magyar pedagógiai lapokban tallózva keresünk 
választ a Hogyan tanítsunk?, illetve a Hogyan szerettessük meg a diákjainkkal az 
olvasást? kérdésekre. 

Kincsesládánkban – kísérleti jelleggel – új oldallal jelentkezünk, 
természettudományos ismereteket, középiskolai tananyagrészeket közlünk 
abból a célból, hogy a kétnyelvű gimnáziumok magyar diákjai anyanyelven is 
olvashassanak a természet csodálatos világáról.   

Ebben a lapszámban is gazdag választékot kínálunk a szórványban taní-
tók számára készített óravázlatokból, jeles napokhoz kötődő ismertetőkből, a 
kisdiákok, középiskolások és pedagógusok számára készült játékos és „komoly” 
nyelvművelő gyakorlatokból, bemutatunk ősi magyar mesterségeket, illetve régi 
és új mesterségekhez kötődő vetélkedő-feladatokat, kicsik számára gyűjtött 
mondókákat, és a zenei rovatban közölt énekes népi játékok közlése mellett új 
sorozatot indítunk Néprajz rovatunkban a mozgásos népi játékok leírásával. 
Reméljük, hogy kellően gazdag összeállítással az új iskolai évben lapunk 
hasznos útitársává válik tanítónak, diáknak egyaránt. 

 
Megtisztelő figyelmüket köszöni: 
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