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Séta nyári lapszámunk témái között 
 

Júniusi számunk egyik fő témaköre a nyár: a nyarat idézik az Irodalomban 
Kányádi Sándor és Jancsik Pál gyermekversei, történetei, a Nyelvművelőben Baka 
Judit a nyári hónapokkal kapcsolatos mondókákból, névcsúfolókból, kiszámo-
lókból és találós kérdésekből válogat, a Néprajzban pedig a jeles napok a pün-
kösdi ünnepkörrel kezdődnek és a Szent Bertalan-nappal, a széki Birtalannal 
zárulnak. Öt jeles napunkhoz Móser Zoltán fotóművész, néprajzkutató küldött 
névszokásokat, a névhez és a naphoz kötődő népi hagyományok, rigmusok, 
dalok leírását. 

Lapunk első része ismét a „tudományosabb” témáké: a Tanítástan bekö-
szöntőjében Németh Mária közös felelősségünk kapcsán Csere János mesterünket 
és egy 356 évvel ezelőtti eseményt idéz fel, melyhez bátorság, alázat, hit és erő kel-
lett, a Tanulmányokban arról olvashatunk, hogy a jó iskolához pénz kell, ezt Albert 
Sándor tanár úr állítja, Ritter Andrea írásában a személyiségjegyek fontosságát 
emeli ki, mellyel a pedagógusnak rendelkeznie kell, az újvidéki Szőke Anna az 
azonosságtudat nevelésének lehetőségeit vizsgálja, Szilágyi István egri pszicho-
lógus pedig a játék fontosságát hangsúlyozza, hisz nincs a gyermeknek olyan 
élménye, amelyből ne alakíthatna ki játékot.  

A Gyakorlatban Réz Anna néhány nyelvi gyakorlatot, Rupertné Hutás 
Kinga pedig egy tanítástervezetet mutat be. 

A külhoni régiók műhelyei közül ezúttal a stockholmi magyar iskolával, 
illetve az ott tanítók gondjaival ismertet meg minket Stuber György, akinek írá-
sából megtudhatjuk, hogy az elmúlt tizenkét évben több mint ötven diák tanult 
a Magad uram, ha szolgád nincsen módjára civil kezdeményezésként létrehozott 
hétvégi magyar iskolában. 

Őze Géza és Veréb Ilona is a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium 
és magyarországi középiskolák partnerkapcsolatairól ír. Reményeink szerint a 
jövőben olyan testvériskolai kapcsolatokról is olvashatunk, melyekben kárpátal-
jai, erdélyi vagy délvidéki iskolák a „keleti” partnerek, hiszen a gazdasági hely-
zetek eltérő volta mellett az oktatási feladatokban és helyzetekben talán több 
hasonlóság is fellehető. 

Az Eseményekben ismét szavalóversenyekről számolhatunk be, és ez így van 
rendjén, hisz a magyar lírának kiemelkedő szerepe van nemcsak az anyanyelvi 
oktatásban, hanem az azonosságtudat fejlesztésében is. Ezt szeretnénk mi is 
segíteni az Irodalom rovatban olvasható gyermekversekkel. Ebben a rovatban két 
olyan költőnk is „megszólal”, akiket ebben az évben jelentős magyar kitüntetés-
ben részesítettek: az immár nyolcvan esztendős Kányádi Sándor, akit Sólyom 
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tüntetett ki, illetve Benedek Elek, akinek Budapesten, az MTA székházában 
március 21-én a Magyar Örökség-díjat ítélték oda. Ezen az ünnepségen Szabó 
Zsolt, az erdélyi Művelődés c. folyóirat főszerkesztője olvashatta fel a laudációt, 
megillette őt ez a lehetőség azért is, mert az elmúlt évtizedekben szorgalmasan 
kutatta, gyűjtötte és közreadta Elek apó levelezését. Olvasóink az Irodalom 
rovatban az elhangzott laudáció mellett egy rövid részletet is olvashatnak Szabó 
Zsolt előszavából, melyből megtudhatjuk, miért tér haza Elek apó éppen akkor, 
mikor sokan inkább kifelé igyekeznek Erdélyből. 

Az Irodalommal már ki is nyitottuk a Kincsesládánkat, abban a reményben, 
hogy kicsik és nagyok, tanítók és tanítványok egyaránt találnak számukra tetsze-
tős kincset. 

A Nyelvművelőben Zimányi Árpád tanár úr hasznos gyakorlataival igyek-
szik „helyesejtésünket” pallérozni, Fazakas Emese azoknak a fránya igekötők-
nek használatában igazít el minket, melyek néha befurakodnak oda is, ahol 
semmi keresnivalójuk sincs, Baka Judit gyermekeink nyelvét edzené nyelvtörői-
vel és kiolvasóival, Málnási tanár úr pedig a latin nyelvet már csak hallomásból 
ismerő fiatal diákok számára mutatja be a korabeli diáknyelvet, melyet éppen 
165 éve, egy országgyűlési határozat nyomán kezdtek „kiszorítani” a köznyelv-
ből. Talán megérjük, hogy egy újabb országgyűlési határozat kitiltja nyelvünk-
ből a ma futótűzként terjedő idegen nyelvi hatásokat. 

A néprajzi írások között folytatjuk a Magyar népi kultúra című tankönyvből 
kiragadott részletek közlését. Keszeg Vilmos ezúttal a nép és a népi kultúra 
fogalmára tér ki, miközben fölteszi a kérdést: „…egybeesik-e a nép fogalma a törté-
nelem- és társadalomtudomány által használt parasztság fogalommal?” 

A paraszti és a népi kultúra fogalmával találkozhatunk Szenik Ilonának a 
népzenekutatásról szóló írásában is, melyben felidézi Herder gondolatát: „… a 
civilizáció alacsony foka egy népnél nem akadálya az eredeti, értékes költészet létrejöttének, 
mely  népi költészet a népek lelki alkatának tükre …”, és Puskás Tivadar módszer-
tani bevezetőjében, ahol „a ‘nép‘ diktatórikus rendszerek által devalvált fogalom”-ként 
jelenik meg mint „ürügy és hivatkozási pont, óriások tenyerében lapuló, hol kenetesen 
simogatott, hol összeroppantott massza.” A tanulmány szerzője szerint „Bartók tudatos-
ságára jellemző, hogy túllép a látszaton. Felismeri, hogy az általános értelemben vett népnek 
(heterogén közegként) nincs, nem lehet közös tudatalattija, de a parasztnak (pontosabban: a 
magyar parasztnak) igen.”  

És ha a sokfajta elmélet az olvasót kíváncsivá teszi, hogy milyen is az a 
népi, paraszti kultúra, akkor ajánljuk, hogy lapozza föl Daloskönyvünk második, 
befejező részét, és gyönyörködjék a magyar népdalkincs néhány valóban időt-
álló értékében. 

Honismeretünk bemutatása előtt kérem olvasóinkat, próbálják kitalálni, 
hogy melyik az a hely a Kárpát-medencében, ahol a magyar történelmi, irodal-
mi, zenei, oktatási és általában művészeti emlékek oly nagy nevekhez fűződnek, 
mint a Mátyás királyé, Apáczai Csere Jánosé, Pázmány Péteré, Kemény Jánosé, 



Jósika Miklósé, Apor Péteré, Báthory István fejedelemé, Mikes Kelemené, Sütő 
Andrásé, Reményik Sándoré, Áprily Lajosé, Kós Károlyé, Jékely Zoltáné, hogy 
csak néhányat emeljünk ki a legnagyobbak közül, ahol elsőként állt kőszínház 
magyar földön, ahol elsőként játszották Katona József Bánk bán-ját, ahol a mai 
napig  többszáz éves híres magyar skólák működnek, ahonnan a múlt század 
első felében egyetem költözött Szegedre, ahol az 1373-ban magyar szobrászok 
által megálmodott lovasszobor áll, ahol a betűmetszés Hollandiából hazatért 
művésze, Misztótfalusi Kis Miklós nyomdát vezetett? 

A kolozsvári Farkas utcáról van szó, mely kissé tágabb értelemben a 
Szabók bástyájától a „Szentjóskáig” húzódik, és ilyenkor, júniusban a hárs 
virágzása idején talán az egyik legszebb és legillatosabb utcánk, melynek nem-
csak története, hanem magyar iskolái és egyeteme révén talán jövője is van. 

Kedves Olvasóink, látógatóink! Sétáljanak végig lapszámunk írásaival 
ezen e rövid utcácskán, melynek történetét és jelenét igyekszünk rövidesen 
több friss és korabeli fotóval is kiegészíteni, és írjanak nekünk saját térségük 
történetéről, oktatóiról és diákjairól, kisebb és nagyobb skóláiról, melyekre ma 
is oly nagy szükségünk van, mint Apáczai uramék korában. 
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