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Gárdonyi Géza – az idıseknek nyugalomházat! 

 
Dr. Vértes László1 

 
 
Gárdonyi Géza az egyetemes irodalom egyik legjelentısebb alkotója, 

gyermekkorom óta az egyik legkedvesebb íróm. Korábban nem tudtam: kitőnı 
esszéi vannak a szociális gerontológia fontos területén. Érdemes a figyelem 
érdekkörébe vonnunk javaslatát – ma is érvényes, idıszerő. 

A Szépirodalmi Könyvkiadó 1965-ben kiadott kötete: Gárdonyi Géza – 
Tükörképeim. Önéletírások, karcolatok, esszék. A 187-189. oldalon: Állítsunk az 
elaggott néptanítók számára országos nyugalomházat! Már a cím is megkapó, az 
ajánlott intézménynév mélyen humánus: nyugalomháza! Akik a nagy író 
életmővét ismerik, tudják: munkássága egyik fı vonulata a néptanítók 
helyzetének javítása. 

Íme a szöveg: 
 

„ALAPITSUNK AZ ELAGGOTT NÉPTANÍTÓK SZÁMÁRA 
ORSZÁGOS NYUGALOMHÁZAT 

 
Gondoskodtunk már a néptanítók özvegyeirıl és árváiról, vannak segélyzı 

egyesületeink is, de mindeddig nem jutott eszünkbe, hogy azon elaggott 
néptanítókat, kik gondviselı nélkül nyomorogják át hátralevı éveiket, 
visszatartsuk az elzülléstıl. 

Vannak néptanítók, kik nıtlenek maradtak; vajon minı gondviselés vár az 
ilyenekre, ha megıszülve, elaggva a népnevelés nehéz munkája alatt, hátralevı 
napjaikat nyugalomban akarják eltölteni? 

Vannak olyanok is, akik mellıl elhal a nı, s elhalnak a gyermekek. A szeretı 
gondviselés és az öreg-napok nyugalma helyett tovább kell küzdenie a megélhetés 
gondjaival. 

Vajon elég-e az ilyennek az a sovány nyugalomdíj, amelyet az állam kegyesen 
engedélyez?! 

Terheket ugye róttok reánk?! Kötelességeink teljesítését ugye szigorúan 
megkívánjátok?! De vajon teljesítitek-e ti kötelességteket, midın fáradt 
kezünkbıl kihull a szerszám, s az elaggott test nyugalom után kívánkozik? 

                                              
1 Geriátriai f ıorvos, a Preventiv Gerontologiai és Geriatriai Társaság tagja, a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság tagja 
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Persze: ki gondol akkor a szegény néptanítóra, midın már nem veszik hasznát?! 
Az ilyen családtalan, gondviselı nélkül maradt öreg néptanítók számára 

óhajtom én a „néptanítók nyugalomházának" eszméjét megvalósítani. 
Mert lehetetlen arra megindulás nélkül gondolni, hogy a népnevelésnek 

némely elaggott munkásai öreg-napjaikra gondviselés nélkül hányódjanak, hol 
itt, hol amott, tengıdve a sovány nyugdíj árpakenyerén. 

Ott van á negyvennyolcas rokkantak menedékháza, maholnap üresen fog 
állani. Vajon nem lehetne ezt átalakítani a mondott célra?1 

A kiadások fedezésére pedig lehetne évenkint sorsjátékot rendezni, mint a 
„Lovar-egylet" rendezi a Kincsem-sorsjátékot, vagy az évenkint rendezett 
államsorsjátéknak egy részét lehetne e célra fordítani. 

Szóljunk az eszméhez minél többen, mert az tagadhatatlan, hogy egy ilyen 
országos nyugalomház az elaggott, gondviselı nélkül maradt néptanítóknak ma 
már elkerülhetetlenül szükséges. 

A múlt számban közzétett eszme, miként a hozzám érkezett levelekbıl 
meggyızıdtem, élénk érdeklıdéssel találkozott az ország minden részében. 

Sokan óhajtották, hogy fejteném ki bıvebben nézeteimet, különösen a 
berendezést illetıleg. 

A részletességig nem bocsátkozom, de azt nem tartom fölöslegesnek 
megemlíteni, hogy az országos nyugalomház eszméjét a jövı ısszel megnyíló 
Maria Dorothea intézet mintájára össze lehetne kapcsolni egy humánus 
intézménnyel. 

Régi bajunk ugyanis, hogy a nyarankint feljövı beteg néptanítók nem 
részesülnek a fıvárosban semmi kedvezményben, nem kapnak olcsó szállást és 
élelmezést, és emiatt sokan vissza is tartják magukat az eljöveteltıl. Ezek 
számára kell az országos nyugalomházban olcsó lakást és élelmezést biztosítani, 
sıt a szegényebbeket ingyen ellátni. 

Továbbá az átutazó néptanítók megszállási helyét is képezhetné ez a ház. 
Kollégákra, otthonra találna itt a vidéki néptanító. 

Az itt nyugalmazott tanítóknak pedig a szokásos háló-, étkezı- és 
társalgótermen kívül olvasótermet kellene nyitni, és pedagógiai könyvtárt 
berendezni számukra. 

A fiatalabb tagok, kik nem öregség, hanem valami baleset folytán kerülnek a 
nyugalomházba, bizonnyal elvállalják, hogy ezen könyvtár segítségével a vidéken 
levı kartársaknak a hozzájuk intézett levélbeli megkeresésére, a pedagógiai 
kérdésekre kimerítı választ adnak. 

Meg kell itt említenünk az Egyetértés címő napilapot, melynek tanügyi 
rovatában rövid megjegyzéssel volt kísérve az országos nyugalomházról szóló 
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indítvány. 
Ezen megjegyzés így hangzott: 

„Azt hisszük, egyelıre elég volna a honmentı eszmékbıl. Erısbítsük inkább 
a fennálló, de még mindig nem elég erıs intézményeket: Eötvös-alapot, árvaházat 
és tanítónık menedékházát." 

Mi igen tiszteljük rovatvezetı úrnak tudományát, de ilyen megjegyzést tıle 
mint komoly pedagógustól nem vártunk volna. Az Eötvös-alap és az árvaház 
vagyoni alapja annyira már biztosítja e két intézmény fönnállását, hogy az 
országos nyugalomház eszméjét fölvetni nem fölösleges; mire megvalósulhat, 
úgyis évekbe kerül, addig pedig az árvaház és Eötvös-alap megerısödhetik; a 
tanítónık menedékháza bír annyi vagyoni alappal, hogy novemberben már 
megnyithatják. Az a megjegyzés pedig, hogy elég a honmentı eszmékbıl, ha élc 
akar lenni, roppant erıltetett és éretlen, ha pedig komolyság, úgy rovatvezetı úr 
hazafiságáról nem a legjobb bizonyítvány, mert minden eszme, amely a haza 
javát célozza, megbecsülendı, s miként Pellico Silvio mondja: „A jó hazafi 
tehetsége szerint megtesz mindent, ami hazája javát elımozdíthatja."  

A könyv 692. oldalán olvashatjuk az igen fontos írásmő eredeti 
megjelenésének adatait: Tanítóbarát, 1886. 93. és 109. oldal. 

A csaknem 125 éve megfogalmazott sorok az idıs nemzedék iránti 
elkötelezettség bizonyítékai.  

Adalék a XX. század második felébıl: rengeteget küzdüttünk – a sorok írója 
is – az „öregotthon”, „öregek otthona”, „szociális otthon” nevek ellen 
antihumánus, anyanyelv-ellenes voltuk miatt. Milyen találó, tökéletes a 
„nyugalomház””!. 

 
 
 
 
 


