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Ez a magyarság szimfóniája.
A dal elhallgat, a derék lánynak
Gellért és Walther jó éji kívánnak.
Bő ajándékkal tisztelik másnap,
S tovább indulnak új utazásnak.
Kilencszer múlt cl száz év azóta,
Hogy ott az éjben zengett a nóta, —
S mi tovább zengjük világ fogytáig
Az ős magyar nép szimfóniáit.
E költemény tárgya Szent Gellért legendájából való.
A legenda szerint Szent Gellért és Walther útközben betérlek pihenni egy házba. Különös ének ütötte meg fölüket. Megtudták később, hogy egy magyar leány őrlés közben énekelt. Nekünk különösen azért becses ez adat, mert
itt, a Szent Gellért legendában kapunk először hirt a magyar népdalról.
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Szülői értekezlet az első osztóluftan
*

Amikor gyermekük betöltötte hatodik életévét, beíratták ide az iskolába azért, hogy nevelésének egy részét mi,
tanítói vegyük át. És ezt itt jól hangsúlyozom, m i csak
gyermekük nevelésének egy részét vehetjük ált, mert a
család — de különösen az édesanya — sohasem szűnik
meg gyermeke nevelőjévé lenni. Az édesanyáé a gyermek,
ő gondozza, b á r egyre nagyobb szerep jut e m u n k á b a n
az édesapának is. A szülők nagy előnye a nevelő-hatás
szempontjából az a szeretet, mellyel gyermekeik iránt viseltetnek. Ez igen sokszor megmondja nekik, mit kell
tenniük. De sokszor éppen ez a szeretet az, amely a szülők
nevelésmódját helytelen irányba tereli. A nagy szeretet
a gyermeket nemcsak elkényezteti, de másnak láttatja,
m i n t amilyen. A szeretet a hibákat nem látja, jelentéktelennek tekinti, vagy éppen erényieknek tünteti fel. /Az
ilyen szülők rendesen csak akkor ébrednek mindennek
tudatára, mikor m á r késő.
De éppen ilyen hiba a szülői szigor, a szeretet eltitkolása is. A szülők kétségtelenül a legjobbat akarják De a
jót jól kell akarni. A gyermeket szeretni a legtermészetesebb érzés, de a gyermeket okosan kell szeretni.
Most, hogy gyermeküket idehozták, az iskolába, —
mint m á r mondottam, — gyermekük nevelésének egy részét m i vesszük át, az iskola. Az iskola nemcsak a tanítás
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helye, hanem egyúttal — sőt m a talán éppen s elsősorban
— nevelő-intézet is s minden tanitó egyúttal nevelője is
a gyermekeknek.
A gyermekekre tehát ezentúl két nevelő-hatás fog
hatni; egyrészt az erősebb szülői, azután az iskolai nevelés.
Ennek a kettőnek szoros együttműködésben kell maradnia, hiszen mindkettő egyet akar: a gyermek fejlesztését,
kiművelését, hogy megszerezze mindazon ismereteket, amelyekre az életben szüksége lesz, de ezen felül lelkében istentisztelő, hazaszerető, szüleit, embertársait szerető derék,
rendszerető, dolgos emberré, j ó magyarrá váljék.
Mikor az iskola ezt a roppant nagy feladatot magára
vállalja, feltétlenül számit a szülők hathatós segítségére,
mert enélkül félmunkát végezhet csak még a legjobb, legkiválóbb tanitó is. Iligyjék el a m. I. szülők, az iskola
oly kedvező légkör gyermekük fejlődése számára, mely
semmivel sem pótolható. Nagy előnye az, hogy itt a gyer- .
mek társas közösségben él, melynek nevelő hatása alkalmas arra, hogy a növendéket nemcsak egyéni hivatására, hanem embertársai iránt való feladataira is kellően
előkészítse.
Miben látom én a szülői ház és az iskola együttműködését?
A legelső dolog a rendszereiéi. A gyermek otthon rendszerint azt tehet, amit akar, szülei nem igen gördítenek
ez elé akadályt. Itt, az iskolában mindez nem lehetséges.
Vagy el lehet-e képzelni azt, hogy az cgv osztályban lévő
60 gyermek m i n d azt teszi, amit akar? Itt az iskolában mindent pontosan megállapított terv szerint végzünk, ez pedig bizonyos fokú rendet kiván: ezt kell megszoknia a
gyermeknek is. Jól tudjuk, hogy a rendre való szoktatás
egyik legnehezebb feladatunk, de éppen ezért kérjük e
szempontból is a szülők hathatós segitségét.
Miben lehetnek a szülők a rendszeretet szempontjából
a m i segilségünkre? Kezd jük talán ott, amikor reggel az iskolába küldik gyermeküket. Ellenőrizzék a szülők, rendesen, tisztán, illően jön-e az iskolába, tehát megmosakodott-e,
ruháját, cipőjét kitisztitotta-e. haját, körmét, stb. rendbehozta-e, megreggelizett-e, stb. Dc még ez sem elég, magával hozza-e mindazt az iskolába, amire itt szüksége lesz?
Mert ha a gyermek ezt a rend szeretetet idejekorán, tehát
m á r itt, az első osztályban megszokja, az vérévé válik, de
sok későbbi bajnak, kellemetlenségnek vehetik elejét a
szülők gyermekük részéről. A rendesen szoktatott gyermek nem késik el soha, nem felejti otthon sem az irkáját,
sem a könyvét, mindig elkészíti azt a házi feladatot, amit
éppen el kell készítenie, mind/g megtartja azt, amire utasítást kapott. Ellenben az olyan gyermeket, aki ezt nem
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sajátította cl, vagyis rendetlen maradt, ezerféle baj éri,
s az azután szomorú dolog, hogy az egyik baj rendszerint
magával hozza a többit, a nagyobbakat is. Csak egy példát
erre. A későn jövő tanuló rendesen azért, hogy a büntetést
elkerülje, különféle hazugsággal igyekszik magát mentegetni. Ezzel vérévé válik a hazudozás, ennek azután az lesz
a következménye, hogy nemcsak itt, az iskolában fog egyre
jobban hazudni, hanem otthon, szüleinek is. íme, mire vezet a rendszerettX hiánya.
Rendet kell szoknia a gyermeknek ruházatában, iskolai dolgainak rendbentartásában, játékainak, idejének beosztásában, — egyszóval mindenben, amivel rendelkezik,
feltétlenül rendet kell tartania.
A második dolog a kötelességteljesítés. Ennek is szinte
vérré kell idővel válnia a gyermekben, mert rendszaretet
és kötelességtudás nélkül soha sem lesz ember a gyermekböl, m á r tudniillik olyan ember, aki az életben boldogulni
is log. Ebben a nagy m u n k á b a n is feltétlenül számítunk
a m. t. szülők hathatós közreműködésére. Az iskolában
bizonyos feladatokat kap a gyermek, amiket otthon el kell
végeznie. Minden n a p pontosan kell iskolába jönnie, hogy
az együttes m u n k á t minden időveszteség nélkül megkezdhessük. Vasár- és ünnepnapokon istentiszteletre megyünk,
amelyen szintén minden tanulónak meg kell jelennie. Nagyon kérem itt a t. szülőket, ne igyekezzenek — még a saját
kényelmük feláldozása miatt sem
elvonni gyermekeiket ebből a közös munkából. Szoktassák rá a gyermeket
arra, hogy a kapott utasításoknak a tőlük telhető legjobban, legodaadóbban eleget kell tenniük. Áll ez a feladatok elkészítésére, az iskolában való pontos megjelenésre,
mindenre, amire utasítást kaplak.
A harmadik, amivel segítségünkre lehet a szülői ház,
a személyes jó példa. H a a gyermek azt látja, hogy
szülői is tisztelik az iskola m u n k á j á t , h a észreveszi, hogy
szülei mindenben segítségére akarnak lenni az iskola nehéz nevelő-oktató m u n k á j á n a k , h a látja a gyermek azt,
hogy szülei is komolyan veszik mindazt, amit a gyermektől
az iskolában megkívánunk, akkor lesz igazán eredményes
közös nevelőmimkánk, aminek hasznát elsősorban a saját gyermekük fogja venni.
Azért hangsúlyozom ezt a személyes j ó példaadást,
mert, sajnos, hosszú p á l y á m o n éppen ez ellen vétettek legtöbbször a m. t. szülök. Hogyan? Sokféleképpen. Talán
igv: a gyermek azzal meni haza az iskolából, hogy délután is be kell menni az iskolába, mert kirándulás lesz.
A szülök erre nem számítva, m á r más dolgot akartak végezni, például látogatóba akartak menni a gyermekkel..
Erre kijelentik a gyermeknek, hogy te nem mégy, m a j d
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m o n d u n k valamit a tanítódnak. Mit gondolnak a m. t.
szülők, helyesen jártak-e el az ilyen szülők a saját gyermekükkel szemben? Nem bizony, százszor nem: a saját
gyermekük megrontói lettek ezzel! Mert a gyermek — aki
előtt eleinte valami nagy, szent dolog volt az iskola, feltétlenül tekintély a tanitó, most r á j ö n arra, hogy azt
leire is lehet vezetni, nem feltétlenül szükséges utasításainak eleget tenni, és — adandó alkalommal m á r nemcsak szülői utasítására vagy segítségével, hanem a saját kényelme érdekében is megteszi ugyanezt — még hozzá
nemcsak mindig az iskolával, hanem — akiktől tanulta, —
a saját szüleivel szemben is. Például milyen megkönynyebbülést jelent az az igy szoktatott tanulóra, h a az iskolában valamiből nem tudott megfelelni, vagy valamityen
mulasztásáért büntetést kapott, s azt otthon, a szülei előtt
¡egyszerűén letagadja. Máskor a tanítóra fog mindent —
régi szokás szerint, s a szülők neki adnak igazat s együttesen, közös erővel szidják
megkérdezetlenül a tanítót.
Itt ugyanaz az eset áll elő, m i n t az előbb. H a a szülők segítségére vannak gyermeküknek abban, hogy a saját kényelme vagy inentegetése érdekében másokban fogja a
hibát látni, akkor először is megnehezítik a tanitó nevelő
m u n k á j á t , amit a saját gyermekük fog legjobban megérezni, de másodszor a gyermek mindazt, amivel a tanítóval, az iskolával szemben sikert ért el, előbb-utóbb a
saját szüleivel szemben is kipróbálja!
Ezek lettek volna azok a legfontosabb kívánnivalók,
amikre a m. t. szülők figyelmét fel akartam hívni azon
alkalomból, hogy első izben jelentek meg iskolánk szülői
értekezletén. Kérek azonban mást is. Tekintsék gyermekükön ál második otthonuknak ez iskolát, legyenek segitségünkre gyermekük nevelésében s b á r m i legyen az, amit
nekünk tudomásunkra akarnak hozni, vagy érdeklődni szerelnének gyermekükről, keressenek fel minél sűrűbben,
hogy együttmunkálkodva, közös erővel érjük cl a nagy
célt: gyermekeiknek istenfélő, hazafias, szüleit, embertársait szerető, derék, munkás, szorgalmas emberré, magyarrá
való nevelését!
Halász
Mátyás,

