
ZICHY ANTAL EMLÉKEZETE. 

A Magyar Pmclagogiai Társaság 1900 január 20-dikán tartott évi nagy-
gyűlésén elmondott emlékbeszéd. 

Tisztelt nagygyűlés! 
Nagy elmék sorsa, hogy alkotásaikra visszatekintve, azok 

értéke felett tépelődnek. A dicsőséggel befutott életpályájuk vég-
eredményének éppen ezért korántsem tulajdonítanak oly értéket, 
minővel az, minden hivalkodás nélkül, dicsekedhetik. 

Elte alkonyán Zichy Antal is magába száll s végrendelkezésé-
ben, eredményekben gazdag tevékenységét analysálva, Hamlet-
szerü gondolatokkal illustrálja azt. 

«Obajtom — úgymond végrendeletében —, hogy porhüve-
lyem korábban elhunyt szeretteim közelében, a köztemetőben 
csendesen, minden pompa mellőztével, takaríttassák el. Sírkövem 
egy derékben eltört gránitoszlop legyen, jelképeül a legjobb szán-
dékkal megkezdett, de czélt tévesztett földi pályámnak." 

A mikor a megsemmisülésre gondol, egy meddő élet fagyasztó 
köde nehezedett az emberszerető, mások baja iránt érző szívvel 
viselkedő nagy férfiúra, a ki egész életében a nemzeti ügy előbb-
vitelében és embertársainak viszonyaikhoz illő boldogításában 
folytonosan közrehatott. 

Yajjon mi jogosította fel Zichy Antalt erre az önvádra? Talán 
ősei örökét pazarolta el, vagy testi-lelki erejét hiú tobzódásokban 
merítette ki, avagy szibarita-életmódjával csak saját kényelmének 
kialakításával foglalkozott, vagy magánéletének szerencsétlen sza-
kadékai nyelték el földi boldogságát? Valóban méltó tárgya lehet 
ez elmélkedéseinknek. Avagy puszta frázis ez a kettétörött gránit-
féle kifejezés ? Talán az elcsigázott test verte békóba Zichy örökké 
vidám, nagyratörő szellemét ? Hiszen a kik ismertük, a kik érint-
keztünk vele, azok benne élete utolsó napjaiban is a folyton vidám, 
tervelő, minden izében gavallér, de ma már pusztuló táblabírák 
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egyik maradékát láttuk. Családi életének jellemzésére pedig legyen 
szabad felemlítenem végrendeletéből, hogy nejében, a gyászoló 
özvegyben, őrző angyalát, élte megmentőjét tisztelte s "nélküle — 
úgymond — már rég ott porladnék a hűvös földben®. És ez a sze-
rető szív, mely benne lakozott, keserűséggel lett volna tele? Ő, a ki 
vagyonából igen sokat a fővárosnak s az akadémiának hagyott, 
meghasonlott lelki állapotban vergődött volna? 

Nem, nem, ez lehetetlenség! Zichynek végső kijelentése, 
melylyel élte folyását mintegy megrögzíti, páratlan szerénységre 
vezethető vissza. 

Őt nem nyugtatta meg annak tudata, a mi a nagy czélokért 
küzdőknek balsiker esetén vigaszúl szolgál. Őt nem elégíthette ki 
annak tudata, hogy in magnis et voluisse sat est. 

A midőn a halál árnya ráveté dermesztő fátyolát, akkor 
számon kérte életének minden mozzanatát. A végleszámolás nem 
elégítette ki. Szellemi és testi tevékenységének tanúbizonyságai 
arra a meggyőződésre vezették, h gy azokat a nagy terveket, a 
miket ifjúkora óta szőtt elméjében, nagyrészt nem teljesíthette. 

Ámde pesszimizmusában nem mérlegelte azokat az ered-
ményeket sem, a melyekre joggal hivatkozhatott volna! Mert nem 
áll az, hogy Zichy Antal lidérczfény után járva, útvesztőbe jutott . 

I f jú éveiben máris jelentkezik a közművelődés iránti érdeklő-
dése. A szülői ház fenkölt szelleme, magyar érzülete és ember-
szeretete lelkületének alapvetéséhez örökbecsű adalékot nyújta-
nak. Az igazi honszerelem, az önfeláldozó, an ja i szeretettel páro-
sulva, benne a nemes kedély érzelmeit állandósítják. 

Költői lelke szárnyra kel s dalban és szép prózában figyelmet 
keltőleg nyilatkozik meg. 

A szerencsés véletlen úgy hozza magával, hogy eleinte a 
hires viczispánhoz, Szentkirályi Móriczhoz, majd az előkelő gon-
dolkozású és nagyműveltségű Somsich Pálhoz kerül ju rá tusnak; 
.szemtanúja lesz a legnemesebb politikai versengésnek, mely a haza 
üdvét szabadelvű törekvésekkel igyekszik biztosítani. Széchenyi 
korát átélte. Folyton maga előtt látja azt a férfiút, a ki a közjó 
•emelését nem a saját anyagi romlásával igyekszik előmozdítani. 

Környezetében Anglia fejlődéséről beszélnek, sőt irnak is 
arról. Széchenyi hatalmas jellemének impressiója alatt Zichy is a 
közügyek terére lép, s a minden izében magyar, liberális eszmé-
nek esküszik hűséget, hogy esküjét végső lehelletéig megtartsa. 
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Kerüli az erőszakos, felforgató és rombolva nagyratörő irá-
nyokat. 

Küzd az absolutismus és ultramontanismus hivei ellen, s a 
józan haladás szolgálatába áll. Reflectál a művelt külföld vív-
mányaira s azokat értékesíteni akarja akár közgazdasági, akár 
•culturális szempontból, azonban mindezek mellett első sorban 
megmarad magyarnak úgy a parlamentben, mint a közéletben. 

A szabadságbarcz befejeztével visszavonúl a közpályáról, ott-
hont alapít, gazdálkodik és elmélkedik a haza sorsán. Beáll az iro-
•dalom művelői közé, czikkez a «Pesti Napló»-ban s minden oly 
•eszmét, mely a haza sorsán lendíthet, melegen felkarol. 

Itt látszik meg rajta a táblabírák ősi, örökké aranyos kedélye! 
Mindenüvé oda áll, a hol tenni vagy segíteni kell, s teszi ezt 

nem önzésből, hanem ügyszeretetből, s a midőn azt véli, hogy 
vannak mások, a kik az ügyhöz jobban értenek, azonnal félreáll 
s a vezetéstől tartózkodva, a közmunkásokhoz sorakozik. Ezért 
xigy ismerték, mint a nagy lemondót, a ki visszavonúl, mihelyt a 
legkisebb kétely fér vezetői képességéhez. 

Parlamenti tevékenységére is ez vet árnyat, s ha a minister-
•ségig fel nem vitte, az nem képességeinek csekély voltára, hanem 
érzékenykedő szerénységére vezethető vissza. 

Parlamenti sikerei közül bennünket főleg a közoktatási 
tárcza körüli szereplése érdekel. Nem azért vállalja el az előadói 
tisztet a 68. évi alaptörvényünk létesítésénél, hogy magának hírt 
és dicsőséget szerezzen, de teszi ezt főleg azért, hogy a nemzeti 
haladást biztosítsa egy szabadelvű, a nemzetiségeket és felekeze-
teket egyaránt megnyugtató törvény létrejöttének előmozdításával. 
Enged, sokat enged s hajlandó a kompromissumokra, de szembe 
száll a felekezeti supremátiával s ezt a magyar államnak bizto-
sítja, mire legjobb eszköznek az állami tanfelügyeletet mondja. 
Azonban nem feledkezik meg a tanügy munkásairól sem. 

Tőlük várja a magyar culturának hajnalhasadását. Ezért 
élükre áll, és lángoló kitartással közrehat mint tanfelügyelő a fő-
város tanügyének fejlesztésénél. Müveit tanítókat sürget, de segí-
teni is kiván mostoha sorsukon és számos gondjai közepette meg-
alkotja 1872-ben a budapesti tanítók sególyzőegyesületét, mely 
nemes alapítója halálának évfordulóján lerótta kegyeletének adóját 
ÍI Tanítók Kaszinójában rendezett gyászünnepélyével. 

Csodálatos és a végzetnek mintegy rejtélyét képezi, hogy a 
6* 
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mikor a segélyegylet 25 éves fennállásának emlékestélyén körünk-
ben meg nem jelenhetett, oly sorokat intézett hozzám, melyek a. 
tanítókat szerénységre intik. A levél teljes szövegében így hangzik: 

Tisztelt barátom! 
Köszönöm szives tudósításodat a közelgő tanítói gyűlésről,, 

melyen azonban, valamint semmi más gyűlésen, megrongált egész-
ségem miatt, részt nem vehetek. 

Nagy megnyugvásomra szolgál, hogy Te fogod az ülést ve-
zetni : mert évek óta tapasztaltam, hogy nézeteink és felfogásunk 
megegyeznek. Úgy, mikor a tanítókkal velők kell menniök, úgy 
mikor túlbuzgóságukat mérsékelnünk s őket esetleg szerénységre-
intenünk látszik saját érdekűkben szükségesnek. 

Szives üdvözlettel őszinte barátod 
Budapest, 3. apr. 1 898. Zichy Antal, s. k.. 
Felolvastam e levelet azért, mert nincs ok arra, hogy azt el-

hallgassam. Zichy, a midőn e sorokat írta, azokra a csalódásokra 
gondolt, a melyek a tanítóságot élik, ha a legnemesebb intentiók 
mellett erejéhez nem mért feladatok megoldására vállalkozik. 

0 maga, ki mindenkor s mindenben a legnagyobb szerény-
séggel viselkedett; a ki terveinek végrehajtásánál sokszor arra. 
gondolt, hogy azok megvalósításához sem szellemi, sem anyagi 
erővel elegendőkép nem rendelkezik; a ki érezte, hogy halsiker 
esetén a csalódás fájdalmai milyenek : épen ezért ezektől a keserű 
tapasztalatoktól akarta megkímélni figyelmeztető szózatával azokat, 
a kik iránt oly meleg rokonszenvvel és szeretettel viselkedett. Kü-
lönben legjobban jellemezte önmagát Zichy a II. egyetemes gyű-
lésen, a mikor azt, hogy tiszteletbeli elnökké megválasztották, a 
következőleg köszönte meg: «Nemcsak az önök kegyeletének és 
irántam oly gyakran tanúsított jóindulatuknak kifejezését látom a 
rólam való megemlékezésben, hanem egyúttal lélekemelő jelét és 
jelenségét annak is, hogy önök, a kik ilyen csekély emberről sem 
feledkeznek meg, a ki semmi sikert sem mutathat fel, a ki csak jó 
szándékára, akaratára hivatkozhatik, még ezt a csekély jóakaratot 
is méltányolják . . . » 

Zichyben szerénységénél csak nemes szive volt nagyobb. 
Érzelmeit, gondolatait az a bárom kötetre terjedő irodalmi 

hagyatéka fogja feltárni az utókor előtt, melynek jövedelmét a 
segélyzőegyesületnek szánta. Jellemző, hogy irodalmi hagyatéká-
nak kiadási költségeit Zichy hagyományosai által kívánta fedez-
tetni, de a jövedelmet már a tanítóknak biztosította. 
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íme, az a nemesen érző és gondolkodó férfiú tette, a ki 189S 
m á j u s hó 19. óta szülőhelyén nyugszik, dicsőséges küzdelmek után. 
'Talán ne is zavarjuk örök álmát azzal, hogy emlékét, tetteit mun-
kás életéből újból felidézzük! 

A classicusok jeleseik emlékét nem azért őrizték meg, hogy 
kőbe vagy érczbe véssék arczaikat, de tették azért, hogy a succres-
•centiának követendő példákkal szolgáljanak. 

Zichy Antalt is olybá vehetjük, a kinek élete okulásúl és : 

követésül szolgálhat, ha annak főbb eseményeit emlékezetünkben 
felújít juk. 

-x -x * 

Zichy Antal életéből azokat a mozzanatokat, a melyek már 
* tőlünk, a tanügygyei foglalkozóktól, távol állanak, csak rövidre 

fogva említem fel. Mindnyájan úgyis tudjuk, hogy a Zichy-család 
-ősi fészkében, 1823-ban született, a somogyi Zala helységben. 

Atyját korán elveszítvén, édes anyja szerető gondjaira volt 
bizva, ak i őt és nagy festő testvérét, a legkörültekintőbben nevelte 

fe l . Régi módon Veszprémben gymnasiumot, Pesten jogot végzett, 
m a j d a mint említem, Szentkirályi Mór és Somsich Pál mellett 
patvarista volt. A 47—48. cziklusban, mint Moson vármegye tiszti 
ügyésze, követté választatott és igy a parlamenti karriér előtte is 
megnyílt. 0 a béke párthoz csatlakozott. 

Irogatni korán kezdett, lyrai költeményei és hírlapi czikkei 
már a 48-as években is feltűnést keltettek, ámde a szabadságharcz 
után azok már komoly tanulmányok jellegével birnak, s a «Pesti 
Napló»-ban és a «Szemlén-ben jelentek meg leginkább. A 60-as 
-években politikai röpiratai mellett angol tanulmányokkal foglalko-
zott, sőt a szépirodalom művelése körül (Cromvell) szerzett érdemei 
fejében a Kisfaludy-Társaság 1866-ban tagjává választotta, a mit 

=az Akadémia 1870-ben követett. A szónoklatról írt értekezéssel 
foglalt helyet a Kisfaludy-Társaságban, Horatius szatíráival az 
Akadémiában, a hol idővel az I. osztálynak elnöke lett, s mint 
-Széchenyi István iratainak kiadója és életrajzának megirója s pie-
dagogiai eszméinek közlője szerzett nagyobb érdemeket. Mint bí-
ráló ismeretes volt lelkiismeretes eljárásáról, mert még a bot-
lásokat is felsorolta jelentéseiben — kijavítva. Bennünket termé-
szetesen Zichy tanügyi munkássága érdekelhet leginkább, noha 

:még meg kell jegyeznem, hogy a parlament is kellően méltányolta 
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köztevékenységét, a mennyiben 1872-ben tagja lett a eodifikáló-
bizottságnak és ebbeli karrierjét mint a szabadelvű törekvésekért 
bátran síkra szálló főrend fejezte be. 

Irodalmi tevékenysége különben számottevő, noha Vaclnay,. 
a Kisfaludy-Társaságban elmondott emlékbeszédében,* azt állítja, 
bogy Zichy nem hagyott maga után költői remeket, minőt csak 
lángész hatalmas ereje alkothat, sem a tudományt előbbrevivö o ly 
szakmunkát, minőt csak egy czélra összpontosított búvárló elme 
hozhat létre, ekkép az ő szellemi értékének becsléséhez nem egy 
vagy két kimagasló műről vagy eredményről vehetünk igaz m é r -
téket, hanem hosszú életének és sokféle munkásságának ritka össz-
hangjáról. Ha müvei nem példányok is, de élte példa, mely azt-
hirdeti, hogy az eszmények hűséges szolgálatával nyomokat hagyó-
érdemeket lehet szerezni, még ha a természet ritka kegye nem is-
áld meg valakit azzal a teremtő lánglélekkel, mely az életben 
könnyű szárnyalással érheti el a dicsőséget, holta után pedig a-
halhatatlanságot. Péterfy, paedagogiai szempontok szerint, Zichyt,. 
mint a kölcsönös engedmények hirdetőjét, ismerteti, a ki azonban 
a magyar állam vezető befolyását soha fel nem adta. (Néptanítók 
Lapja, 98. évfolyam.) 

Zichy maga e tekintetben oda nyilatkozik, hogy «az elsa 
magyar népoktatási törvényünk nem elvont elméletek, hanem az 
élet gyakorlati kívánalmainak szülöttje és két ellentétes á ramla t -
nak,-kölcsönös engedmények út ján, kiegyenlítéséből származott, 
úgynevezett kompromtssum. Az egyik fél az iskolát az egyház a lá -
rendelt közegének s mintegy kiegészítőjének, a másik fél az á l lam-
hatalom föltétlen eszközének óhajtá vala tekinteni, s mind a kettő-
jogot- tart reá, s erős érvekkel támogatja azt. A magyar törvény-
hozás a két szélsőség között a középútat keresé és az ügynek javára. 
nagyrészt meg is találta azt. Elnyomni a hitfelekezetek iskoláit 
szintoly nagy hiba volna, mint korlátlanul s minden ellenőrzés-
nélkül kezökbe adni azokat. A jól szervezett állami felügyelet foly-
tonos éberségben tartja őket s üdvös versenyre, előhaladásra ser-
kenti, másrészt magát az államot is erkölcsileg kényszeríti, bogy 
az általa , ápolt és fen tartott intézetekben mindig magasabb szín-
vonalra emelt s a bírálatot megálló, igazi mintákat mutasson fel». 

Ennek az eszmének állott szolgálatában a parlamentben é s 

* Budapesti Szemle. 1898. 
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pedig oly sikerrel, hogy a mikor Eötvös báró a népoktatási tör-
vény végrehajtásához fogott és oly tanfelügyelők után nézett, a 
kik a törvénynek nem betűit, hanem annak szellemét volnának 
képesek végrehajtani, Zichyre, hü munkatársára, a népoktatási 
törvény létrehozatalának előmozdítójára gondolt első sorban. 

Jól tudta ugyanis a nemes szellemű báró, hogyha valahol, 
lígy a fővárosban ehhez oly férfiúnak gondos, irányító keze szük-
séges, a ki az iskolafentartók és felekezetek, valamint a nemzeti-
ségek között a jó egyetértést ugyan fentartani, de az állami supre-
matiát is teljes épségben megőrizni és emelni tudja. 

Erre Zichy Antalt szemelte ki, a ki már a parlamentben 
nemcsak európai műveltségének, ideális hazafiasságának adta fé-
nyes jelét, hanem a differentiáknál előzékenységével és türelmével 
a felekezeti szempontból féltékenykedő kedélyeket nemcsak meg-
nyugtatni, hanem magának az ügynek is megnyerni tudta. 

A ((NéptanítókLapja» 1869 május hó 6-án közölte legelőször 
a magyar tanfelügyelők kinevezésének első sorozatát, a kiknek 
élére ugyanez év április hó 24-én 0 Felsége Zichy Antalt, a Kis-
faludy-Társaság tagját állította. 

* 

Tanfelügyelői tevékenységét és az ezt irányító alapelveket 
legjobban jellemezhetni a budapesti iskolatanácsban 1869. évi 
augusztus hó 14-én az alakuló ülésen elmondott beszédével, a 
melyből álljon itt a következő részlet: 

Minden törvény és minden intézmény, legyen bár magában a 
legtökéletesebb, holt betű és irott malaszt lesz, úgymond Zichy, ha 
nincs meg az érdekeltekben azon buzgóság, a nemzetben azon 
szellem, mely a törvénynek, az intézménynek életet ad. Mit az 
oktatásról rég észrevettek a gondolkodók, hogy t. i. a táplálékhoz 
hasonlít az, melynek nem annyira mennyisége, mint minősége s 
teljes megemészthetősége ad életerőt, miáltal az, mint a magyar 
mondja, vérré válik, szintoly találó a hasonlat a törvényekre alkal-
mazva is, melyekkel az arra hivatottak, vagy hívatlanok egy nem-
zetet időnként új és üde életre keltenek, vagy hosszabb tespedésre, 
sorvadásra kárhoztatnak. A magyar törvéDynozás, midőn az 1868. 
évi XXXVIII. törv.-czikkét megalkotta, ezzel nemcsak a szomszéd 
Ausztriát, hanem nagymesterünket Poroszországot is egy lépéssel 
megelőzte. Az alapelv, melyből e munkájában kiindult, s melyet 
következetesen végigvinni törekedett, a szabadság s önkormány-
zat elve volt. 
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Zichy ennek a két vezéreszmének szolgálatába állította az 
oktatást. Tudta és érezte, hogy a legjobb torvény mit sem ér, ha 
nincsenek meg az ahhoz értő végrehajtók. A főfelügyeletet nem 
abban találta, hogy a meglevő állapotokat eompromittálja, ő nem 
akart azokhoz a photographokhoz hasonlítani, a kik, főleg e talál-
mány első korszakában, élethűen adták ugyan vissza mindenkinek, 
de csak rút és visszataszító vonásait és árnyékkal fedték el sokszor 
a legkellemesebb női arcz szépségeit. Az oktatásnak — szerinte — 
végczélja nem lehet más, mint az emberi nem tökéletesbítése és 
Istenhez való felemelése a kölcsönös bizalom és testvéri szeretet 
meghonosításával. 

Épen ezért megnyitó beszédében rögtön tiltakozott az ellen, 
mintha az új iskola a vallásos érzés ápolását elhanyagolná és csak 
az ész kifejtésére fektetné a súlyt. 

A saját tanfelügyelői eljárásáról abban kiván tájékozást 
nyújtani, hogy ő azokhoz sorakozott, a kik a létező hibák elleple-
zését, vagy épen az öndicsőítés tömjénfüstbeburkolását bűnnek 
tartják, és a jobb útra való lépést attól teszik függővé, ha a töké-
letlen állapotok kényelmetlen érzetét élénken éreztetik. Elismerés-
sel adózik nyomban Pest városának a közoktatás érdekében hozott 
áldozatokért, ámde ráutal azonnal a számos teendőre, az iskola-
épületek kevés számára és azok czélszerűtlen voltára. ((Sajnála-
tomat kell kifejeznem —úgymond — némely újabb, költséges épít-
kezésnek annyiban való czélszerűtlen volta felett, hogy épen a leg-
zajosabb utczákat és térségeket, melyeket minden áron kerülni 
kellene, választották ki a csendet igénylő tantermek számára." 
A jegyzőkönyvnek sárguló lapjaiból ez napjainkban valóságos 
tetemrehívás! 

Időm nem engedi, hogy részletesebben is jellemezhessem 
Zichyt tanfelügyelői működésében, mindazonáltal egy pár adalékot 
fel kell sorolnom e tekintetben. 

Az iskola feletti főfelügyeletet a fővárosban régebben egy 
külön főigazgató intézte. Ennek hatáskörét azonnal megszüntetni 
igyekezett s a közvetlen felügyeletet a mostani iskolai igazgatói 
intézmény létesítésétől várta, s e végre az igazgatók számára külön 
utasítást dolgoztatott ki, azonban az iskolai igazgató főtámaszát 
főleg az iskolaszékekben vélte megállapítani. 

«Az iskolaszékek, úgymond, a közjóra irányozott törek-
véseinkben nemcsak derekasan segédkeztek, de mint a tör-
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vény végrehajtó közegei folytonos, lankadatlan működésben 
voltak, i) t> 

Az- iskolaszékek tagjai, szerinte, csupa hazafiasságból és ~ 
ügyszeretetből egy igen sok munkával, fáradsággal, áldozattal 
járó valóságos hivatal terheit viselik és osztják meg maguk között • 
és végeznek temérdek teendőt egy fillérnyi jutalom vagy kárpótlás 
nélkül! 

A közigazgatás ez ága az államnak és községnek semmibe 
sem kerül, sőt a mi több, minden alkalommal még meg is adóz-
tatják magukat s hol egy, hol más alkalommal hoznak kisebb vagy 
nagyobb, de gyakran ismétlődő, pénzáldozatokat is, mely példa 
aztán számos utánzóra talál. 

Zichy érezte és tudta, hogy az iskolaszékek önzetlen tevé-
kenysége a legnagyobb elismerésre méltó. Megszívlelhetnék e ki-
jelentést azok, a kik tisztán hatalmi szempontból az iskolaszékek 
hatáskörét megnyirbálni, sőt azt végkép megszüntetni törekszenek. 

Az iskolai felügyeletet tehát Zichy az iskolai igazgatói intéz-
ménynyel nem ellentétbe, de összhangzásba kívánta hozni, mely-
nek kiegészítését, illetőleg befejezését az iskolatanács (most köz-
igazgatási bizottság) képezné. Mint a közoktatási tanács egyik 
vezetője különben később a tanfelügyelői intézményt bővebben 
kifejteni törekedett és segűőtársakul vezető tanítókat kivánt meg-
nyerni, a kik 20—30 iskola felett gyakorolnák a psedagogiai fel-
ügyeletet. 

Hogy a tanfelügyelet gyakorlását miként szándékozott ki-
alakítani, azt legjobban jellemzik zárójelentései és az iskolatanács-
tól való elbucsuzása. 

-X -X -X 

Első jelentése az 1868/69. tanévről szól és három részre osz-
lik, ú. m. statisztikára, tényleges állapotra és tervbe vett refor-
mokra. 

Szerinte az iskoláról először a számok beszélnek, másodszor 
a mi van s harmadszor a mi lesz. 

Zichyt már akkor is az a gondolat bántja, a mi utódait, liogy 
t. i. egy csomó gyermek van a fővárosban, a ki iskolába nem jár. 

Számításai szerint akkortájt Pesten 1889 tanköteles volt 
olyan, a ki iskolába nem járt. 

A midőn e felett kesereg, nem mulasztja el kijelenteni, hogy 
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«félö azonban, sőt bizonyos, bogy az iskolába nem járók számát a. 
tanköteles gyermekek kipuhatolása sokkal nagyobbra fogja emelni". 

Beismeri, hogy a számítása ingatag alapon áll, a mennyiben 
a városi összeírás megbízhatatlan, sürgette tehát ennek megbíz-
hatóvá tételét. 

Harmincz éve sürgetjük azt azóta, de talán a jövő században 
jó Zichy indítványa, valahára mégis csak realisáltatni fog. 

Zichy különben ezzel a kérdéssel behatóan foglalkozott és 
nem kevesebb mint 15,864 tankötelest tartott olyannak tankerü-
letében, a kiknek, mint iskolát nélkülöző szerencsétleneknek, ne-
veltetéséről gondoskodni kellett volna. 

De hát tekintsünk el ettől és nézzünk utána, hogyan ítélte 
meg az akkori iskolai állapotokat. 

Kifogásolja, hogy az elemi iskolák átlag csak négy osztály-
hói állottak, s a tanítók nem a felszálló, hanem a maradó rend-
szert követték. 

Kidicséri a kath. tanítóképezde mintaiskoláját, a hol a fel-
szálló, vagyis váltakozó rendszer dívott. 

A tankönyveket olyannak minősíti, melyek egy megbukott 
politikának állottak szolgálatában s örömmel jelezte, hogy miután 
a bilincsek lehullottak, a tanítók buzgalmával a szabadságnak és 
bonszerelemnek a zsenge szivekbe való beoltása kezdetét vette. 

Az iskolai épületeket erősen megkritizálja s azt mondja, bogy 
azoknál inkább a külfényre, mint a czélszerűségre voltak tekintet-
tel. Indítványozza, hogy a tantermek ne az ntezára, hanem az 
udvarra nyíljanak. Sürgeti a világosságot és szellőztetést s a tan-
termek túltömöttségének megszüntetését. Felemlíti, hogy a kecs-
keméti utczában, a Terézvárosban és Budán 100—190 tanulóval 
biró tantermeket talált, és ezekben, eltekintve attól, hogy a taní tó 
annyi gyermeket oktatni nem képes, még az az aggodalom is meg-
szállja a lelkét, hogy a túlzsúfolt iskolákban a miazmák és ragá-
lyos betegségek tenyésztője található fel. Sürgeti a külvárosi iskolai 
építkezéseket, s utal arra, hogy a külvárosi lakók jobbaknak tart-
ják a belvárosi iskolákat s aristokrata hajlamuknál fogva restellik 
gyermekeiket egy mezitlábos fiúval egy padba ültetni. Szabad-

" elvű felfogását az iskolakerületek létrehozásával érvényesíti. 
Humoros felfogásának Zichy különben szintén ad kifejezést. 
A legidyllibb benyomást — lígymond — teheti Budán a gel-

lérthegyi iskola, a hol a látogató útközben veszett ebbel találkoz-
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hátik, de kárpótlásul vidám gyermekeket, s a növényzet némi 
ismeretével bírókat fog látni. Kár, hogy magyarul keveset tudnak 
Budán ; a többi között egy eddig felfedezetlen müveit tolvaj is 
akadt itt, a ki a tantermek térképeit, ha hozzá fér, elviszi. 

Zichy a tanítókat ezúttal érdemeik szerint osztályozni magát 
képesnek nem érezte, a mennyiben őt erre az idő rövidsége fel 
nem jogosította, de dicsérettel emel ki olyanokat, a kiknek iskolá-
jába egy idegent, a kiben jó véleményt akarna ébreszteni, elkalau-
zolhatna. 

Különben már ekkor sürgeti a helyettes tanítók behozatalát, 
a mennyiben a tanítókat akkor sokszor egyes helyeken a tanulók 
helyettesítették. 

Bizonyos költői lendület ömlik el sorain, a mikor a főváros 
tanügyi jövőjéről emlékszik meg. 

Utal a lázas mozgalomra és lelkesedésre és jóslatszerű ihlett-
séggel a következőket mondja : «így haladva, a tökély azon fokát, 
mi szerint fővárosunkban egy iskolázatlan gyermek se legyen, a 
népesség folytonos növekedésével lépést tartva, közelítjük meg». 

Bizik abban, hogy a sok keserűséggel megvitatott igazgatói 
utasítás a közokiatás érdekeit biztosítani fogja s felemlíti, hogy a 
főváros áldozatkészségétől eltekintve, az iskolaszékek közreműkö-
désének fogjuk köszönhetni, ha megbízható statisztikai adatokra 
lehet szert tenni, mely a tervszerű haladásnak fogja básisát képez-
hetni. 

* ¥ * 

Bövid t anfe lügye lő i m ű k ö d é s é b ő l Déhány m o z z a n a t a n n a k 
i n t en t i ó i t k ü l ö n b e n eléggé megvi lág í t j a . 

Sürgeti az igazgatói pragmatikát. Bizik a tanügy vezetőiben, 
az igazgatókban, de nem kívánja a tanítókat kiszolgáltatni azok 
önkényének. Biztosítja tehát az egyes tanítók jogait. Különbséget 
tesz a községi és felekezeti tanítók között annyiban, a mennyiben 
kimondatja, hogy a községi tanító akadályoztatás esetén a hit-
oktatót nem tartozik helyettesíteni. 

Tisztán humánus és szabadelvű felfogását jellemzi az is, 
hogy a tanító a saját személye elleni vádat vagy fenyítést, mint 
iskolaszéki jegyző megfogalmazni nem tartozik. 

A tanítógyülések fontosságát példaadással dokumentálja, s 
örömmel utal arra, hogy a községi iskola intézménye folyton hódít 
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a tanítók köreiben, de egyúttal sajnálkozását fejezi ki, bogy a tör-
vény jótéteményeit a felekezeti tanítókra kellő mértékben nem 
lehet kiterjeszteni. 

Melegen üdvözli a Népnevelők Egyesületének a tanszer-
múzeum létesítését czélzó kezdeményezését és a tanítóegyletek 
számára helyiségeket sürget. Hogy a tanítóknak milyen jóakarója 
volt, azt bucsúzólevele documentálja legjobban. 

Körlevél. 

Buda-Pest összes képezdei, polgári iskolai és népiskolai nyilvános és 
magántanáraihoz, tanítóihoz és tanítónőihez. 

Meghatva nyúlok a tollhoz, midőn Önöktől kell elbúcsúz-
nom szeretett pályatársak! 

A legjobb törvények, a legüdvösebb intézkedések hiába vol-
nának, ha nincsenek buzgó végrehajtói, ügyes és tapintatos életbe-
léptetőik. 

S ha igaz, bogy csak művelt népek tarthatják fenn magukat 
s érvényesíthetik hatalmi állásukat: úgy nem merész állítás az, 
hogy hazánk jövendő nagysága, jólléte Önök kezeibe van letéve, 
mint a kik minden lehető művelődésnek, emelkedésnek első alap-
jait vetik meg. 

Míg mások kevesebb erőfeszítéssel s csekélyebb szellemi 
tőkével, a vagyoni jóllét után törekedve, különböző életpályákon 
aránylag rövid idő alatt érik el czéljokat: Önök teljes önfeledés-
sel, szeretette], véghetetlen béketűréssel és kitartással szentelik 
magokat nemes hivatásuknak, melyet betöltve hosszas fáradozá-
saiknak vajmi sokszor saját lelki nyugalmukon s önérzetükön 
kivül semmi egyéb jutalmát nem látják. Sőt hajló korukra s hátra-
hagyott árváikra csak szivszorulva gondolhatnak. 

Ez okból, ha bármely emberbarát, vagy érdemes hazafi előtt 
kalapot emelek, nincs senki, a kit egy hivatásának élő, lelkes tanító-
nál többre becsülhetnék, s ki iránt magamat és a nagy közönséget, 
hála és főleg anyagi elismerés dolgában mélyebben eladósodottnak 
érezhetném. 

Köztünk, együttműködésünk három évi időszaka alatt, jó 
egyetértés, barátság uralkodott, egymás törekvéseit megértettük, 
fölkaroltuk, előmozdítottuk. 

Midőn ama hivatalos pályától, mely ruinket összehozott, egy 
időre visszavonulok: hiszem és remélem, hogy7 a szellemi kötelék, 
a rokonszenv és barátság, mely minket összefűz, ezentúl sem fog 
meglazulni köztünk. 
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Közművelődésünknek s különösen népnevelésünk emelésé-
nek fogom szentelni bármely állásban ezentúl is legjobb erőimet, 
számot tartok jövőre is Önök lelkes támogatására. 

Nem örökre mondok Önöknek «Isten hozzád®-ot s miután 
szívben-lélek ben Önökkel egy maradok: köszönöm irántam min-
den alkalommal kitüntetett eddigi szívességüket s azt ezutánra is 
kikérve maradok Önöknek szeretett pályatársak őszinte barátjuk, 
tisztelőjök 

Pesten, 1872 julius 9-én. Zichy Antal. 

A mi az oktatást illeti, Zichy nemcsak a törvény követelmé-
nyeit tartja szem előtt, hanem melegen érdeklődött a felnőttek, 
mint az ismétlő tankötelesek sorsa iránt is, felkarolta a vasár-
napi, a tanoncz- és ismétlőiskolák ügyét, de nem kivánt ingyen 
munkát a tanítóktól, hanem sürgeti azoknak honorálását. 

Lelkes hive a polgári iskoláknak és ő szervezi először azokat 
szeretettel, körültekintéssel. 

Nagy figyelmet fordít a tanítók önképzésére és azt pályázati 
hirdetésekkel igyekszik emelni. Az 1869. évi augusztus hó 1-ső 
napján közzétett felhívásában azt állítja, hogy «tanulni mindig 
kell és én megvagyok róla győződve, hogy ifjú barátaim, a kezdő 
néptanítók, lerázván magukról az iskolai port, édes üdülést fog-
nak találni egy-egy jótékony könyv olvasásában». E nézetéből ki-
indulva pályázatot nyitott egy «Pestalozzi életét és hatását röviden, 
tanulságosan és népszerű nyelven tolmácsoló társadalmi műre®. 
A 100 frt fő és 20 frt mellékdíj elnyerésére csak a fővárosi altaní-
tók és képezdét végzett prseparandisták pályázhattak. Zichy tehát 
a fiatal nemzedékre vetett ügyet, mert azé a jövő. Sürgeti is a 
tanítóképesítésnek kizárólag az állam által való intézését, a képző-
ket pedig nagy előszeretettel gondozza. 

Jó szívéről tanúságot tesznek úgy az iskolaszékeknél, mint 
az Eötvös-alapnál és a Segélyzőegyletnél tett alapítványai. 

Magával a fővárossal, mint iskolafentartóval, a legjobb 
viszonyt igyekszik cultiválni, a mikor csak módját és szerét teheti 
ráutal arra, hogy a főváros egy iskolaalapot létesítsen, mely a fej-
lődésnél az esetleges tartalékalapot képezné, viszont az államot is 
figyelmezteti, hogy a fővárost teendőiben anyagilag is támogassa, 
a minek eredménye volt a fővárosi államsegélynek az országos 
költségvetésbe való beállítása. 
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Zajtalan, de sikeres tevékenységével Zichy ismét felkölti a 
személye iránti közérdeklődést, a politika visszaköveteli. Szép 
sikerei, a melyeket a tanügy terén szerzett, nem tartóztatják vissza 
attól, hogy állásától meg ne váljék. 1872 április hó 20-án jelenti 
ezt be a tanácsnak. Az erre vonatkozó jegyzőkönyv 42. pontját 
egész terjedelmében közöljük, mert ez zárókövét képezi tanfel-
ügyelői működésének. 

"Elnöklő tanfelügyelő úr az ülés befejezésével emeltebb han-
gon jelenti az iskolatanácsnak, hogy ő, hosszabb idő óta táplált 
szándékához hiven, állomásáról lemondott, s hivatalát már csak 
addig folytatja, míg utódának kineveztetése felsőbb, illetőleg leg-
felsőbb helyről, reménye szerint, már a legközelebbi hetekben 
megtörténend; ünnepélyesen kijelentvén, hogy őt állomásának el-
vállalására főleg a népnevelés oly szent és legnagyobb fontosságú 
ügye, részint azon tisztelet és baráti szeretet késztette, melylyel a 
szabadelvű népoktatási törvénynek alkotója, művével egy szebb 
korszakot hirdetett néhai dicső emlékezetű br. Eötvös József val-
lás* és közoktatásügyi m. k. minister személye és fenkölt szelleme 
iránt viseltetett; a főváros köznevelési ügyének örömmel és büszke-
séggel szentelte szerény munkásságát, a törvényértelmébeni új 
szervezések s így a nehézségek közegyetértéssel,, s különösen Pest 
város törvényhatóságának a tanügy terén óriási áldozatkészségével 
és példás tevékenységével legnagyobb részben elháríttáttak, s végre 
elértük azt is, hogy a fővárosi közoktatásügy újabb föllendítéséhez 
az államhatalom is egy nemzet méltóságához illő nagyobbmérvű 
segélyösszeggel járul hozzá, ezentúl a megkezdett mű folytatását 
szívesen engedi át avatottabb tehetségnek, magával vivén azon 
tudatot, hogy a reábízott hivatalnak csekély ereje és tehetségéhez 
képest, úgy ezen díszes testület, valamint a t. fővárosok törvény-
hatóságainak, nemkülönben a magas kormány és az összes buda-
pesti tanári és tanítói testületek szives és hathatós támogatásával 
lehetőleg megfelelni iparkodott. 

De midőn visszavonulását ily ünnepélyes hangulatban nyil-
vánítja, nem fejezheti ki eléggé szavakkal azon mély hálaérzelmet, 
melylyel ezen t. testületi hatóság s ennek érdemes tagjai iránt 
viselkedett és viseltetni fog ezután is, mivel becses emiéköket 
továbbra is szivében hordozni, s a legbensőbb tiszteletet, melyet 
irántuk érez, kebelében ezentúl is fentartani fogja; nem felejtheti 
el szívélyes és meleg köszönetét kifejezni azon kegyes elnézésért 
irányában, azon tapintatos eljárásért, melyet a t. iskolatanács min-
den tárgyalás alkalmával tanúsított, s azon mindenoldalróli támo-
gatásért, melylyel személyét és jóakaratú tevékenységét istápolni 
kegyeskedett. Még néhány szívélyes búcsúszó után az iskolatanács 
nevében Csengery Antal iskolatanácstag vevé át a viszonzó vég-
szót, fájdalmát jelentvén ki a felett, hogy Zichy Antal tanfelügyelő 



ZICHY ANTAL EMLÉKEZETE. 9 5 

és kir. tanácsos Ö nagysága, ki e testületben s ennek támogatása 
mellett történt három évi tevékeny és eredményes munkássága 
után tanfelügyelői székét elhagyja s hivatalától megválik, hol annyi 
tapintattal, szak- és tárgyismerettel s erélylyel párosult gyöngéd-
séggel vezeté az ügyeket s az iskolatanácsnak kivétel nélkül min-
den ülésében az elnökséget, s hajtá végre a tanács határozatait, 
viszont szívélyes köszönetet szavaz neki, s az iskolatanács részéről 
jegyzőkönyvi elismerést indítványoz eddigi sikeres működéséért, s 
az iskolatanácsot becses emlékezetébe a jánl ja ; szintén néhány 
mély jelentőségű benső szó után, s meleg kölcsönös kézszorítások 
után az iskolatanács ülése azzal fejeztetik be, hogy ezen testület 
elismerésének e kifejezése, s a mindkét részről történt búcsúszavak 
a jegyzőkönyvben megörökíttessenek s ezek szövege a távozónak 
emlékül kézbesíttessék.» 

Súlyt fektetett távozása alkalmából Zichy még arra is, hogy 
áldozatkészségével a jótevés szükséges voltára rámutasson és azzal 
a tudattal távozott fényes helyéről, hogy úgy a tanítóság, mint az 
iskolai ügy vezetői részéről mindenkor támogatásban részesült. 
Nem csekélyebb egyén, mint Csengery Antal volt az, a ki a távozót 
biztosította, hogy úgy tapintata, mint szakismeretei és gyöngéd-
sége mindenkit, a ki vele érintkezett, lekötelezett. 

* * * 

íme egy tanfelügyelő, a kit az önzés hétköznapi küzdelmei 
és intrikái nem szorítanak le a közpályáról s a ki önkényt távozik, 
magával vivén az idealismust, a tanügyért való lelkesedést és a 
tanítók iránti tiszteletét! Különben Zichyt a fejedelmi kegy is 
többrendbeli kitüntetésre, a közvélemény pedig bizalmára mél-
tatta, úgy hogy az elismerés koszorúja is még életében bőven ki-
jutot t és nem érdemetlenül. 

* * * 

Zichy emlékét azonban talán mégis csak az az egyesület fogja 
leghálásabban megőrizni, mely neki köszönheti nemcsak lételét, 
hanem eddigi jótékony • hatását is. Ez a fővárosi tcműók segély-
egylete. Sántba Lajos, annak költői lelkű titkára, Evkönyveink 
lapjain megörökítette azokat a küzdelmeket, a melyeket a fővárosi 
tanítóság anyagi gondokkal terhelve, az ügy szentségében bizva, 
végigharczolt a 60-as években Zichy oldala mellett. 

A nemzeti föllendülés időszaka ez. A hosszú mulasztás pót-
lásából a tanítóságnak is nagy rész jut ki. Tanítóink is ép úgy-
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mint vezérük, mindenütt ott vannak, a hol baj van és a hol annak 
megszüntetése kerül napirendre. 

A tanítóság ezen eszményi törekvései közepette azonban 
anyagi romlás felé sodortatik. 

Zichy ezt észreveszi és a végzetessé válható csapást azonnal 
igyekszik a tanítóságtól elhárítani. 

1872. évi julius 15-én a nagy közönséghez, illetőleg a nem-
zethez fordul, hogy önkéntes adakozásokkal segítsék előmozdítani 
egy olyan egylet létesítését, mely az uzsorások körmei közül ki-
szabadíthatná a tanítókat s segíthetné a sors csapásai által sújtot-
takat. 

Nem alamizsnát kért a tanítók számára, a melyet azok be-
csületérzése kénytelen lett volna visszautasítani, hanem oly alapot 
kivánt létesíteni, melyből olcsó kamat mellett kölcsönt nyerhetné-
nek a tanítók a visszafizetés kötelezettségével. E mellett megbete-
gedések vagy halálozások esetében azoknak, a kik erre reászorul-
nak, rögtöni segélyt kiván biztosítani. 

Zichy Antal szerencsés keze, a sajtó és emberbarátok támo-
gatásával, tényleg megteremtette az alapot. Nemzetünk kiváló fér-
fiai közül többen azonnal átadják szeretetadományaikat, ügy hogy 
az akkori tanév kezdetével máris 1000 frt áll az egyesület rendel-
kezésére, a mit a főváros vagy 6000 frtra tehető adománya követ. 
Az egyesület létesítése körül nagy elismerést érdemlő buzgalmat 
fejt ki a tanítóság, de mégis Zichy az, a kihez nemcsak a kezde-
ményezés, hanem az eredmény emléke fűződik, mert a mikor az 
elnöki tisztről lemondott, 16,000 frt egyleti vagyonnal számolt be. 
Mostanában pedig, noha 60,000 koronánál többet fordítottak 
jótékonyczélokra, az alapvagyon a 110,000 koronát meghaladta. 
Ezek a koronák bevilágítják a múltat és örök fénynyel övezik* 
körül Zichy emlékét. 
< • ; Es e fény tartós, mert az érdemek ama gyémántkövei ragyog-
nak bennök, melyeket a közpályán hasznosan eltöltött, önzetlen: 
munkásság fejében nyújtott a közelismerés. 

* * * ' 

• De vájjon társulatunkkal szemben az elköltözött milyen 
állást foglalt el s mit köszönhetünk közrehatásának. 

Zichy tiszteletbeli tagunk volt s örömmel üdvözölte társula-
tunk létesülését, mint folytatását azoknak a törekvéseknek, á. 
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melyeket régebben ő is elősegített. Alapítványt is tett, résztvett 
több ülésünkön, sőt 1897-ben a tanítói nyugdíjtörvény érdekében 
felszólalt, Széchenyiről pedig felolvasást akart tartani, de az idö-
közileg beállott betegeskedése ebben megakadályozta. Ha közvet-
lenül nem is hatott közre czéljaink elérésében, ernyedetlen mun-
kálkodásával ügy a tanügy gyakorlati mint elméleti részének 
előbbvitelében ós a Széchenyi-irodalom művelésével örök időkön 
fenmaradó sikereket ért el. Ennek tudatában igyekeztem a fenneb-
biekben ezeket a sikereket méltatni, melyek különben tanúbizony-
ságot tesznek arról, hogy az elhunytban az irodalom egyik önzet-
len művelőjét, a psedagogia pedig a hatvanas évek egyik reformá-
torát tiszteli. Társulatunk e pillanatban pedig fenkölt szellemű 
tiszteletbeli tagja iránt rótta le kegyeletének köteles adóját. 

Zichynek nemesen gondolkozó, érző és cselekvő alakját csak 
rövid vonásokban állíthattam lelki szemeink elé, de azért talán 
mégis sikerült kimutatnom, hogy mily sokoldalú és közhasznú ' 
tevékenység jellemzi munkálkodását. Rekapituláljuk azt a követ-
kezőkben : 

Mint politikus a béke párt híve, 'de a nemzeti aspiratiókat 
fel nem adja és élte alkonyáig a szabadelvűséget szolgálja. Utolsó 
szereplésével a főrendek házában is azt a szilárd meggyőződését 
documentálja, hogy a magyar szabadság megköveteli a vallások 
egyenrangúvá tételét. Az 1897-iki budget tárgyalásánál a főrendi-
házban mondott beszéde a culturpolitikust annyiban jellemzi, a 
mennjdben őszintén bevallja, hogy míg a közoktatás alsó fokán 
perhorreszkálja az államosítást, addig az egyetemeknél ezt a leg-
szigorúbban megköveteli,-mert az oktatás legmagasabb fokán az 
államnak az egyháztól való elválasztásának szüksége forog fenn. 
A középiskoláknál az alsó fokon az osztályok egységesítését, a felső 
fokon a nemzetiségek nyelveinek tanítását sürgette. A polgári isko-
lának előnyül tudja be elasticitását, a nőnevelés modern áramla-
tát, hogy a nőket a kenyérkereseti pályára viszi nagy tömegekben, 
elitéli, mert ez a természet rendjének felforgatására fog vezetni. 
A népiskolai törvénynek revisióját csak is fentartással fogadta el, 
a mennyiben abban oly szép elvek vannak lefektetve, a melyeket 
«valóban kár volna vigyázatlanul a mosdóvízzel együtt kiönteni.® 
Mint író, nem yolt ultramontán, de atheista sem, hive a modern 
eszméknek, de a classikus formát és gondolatmenetet tekinti a 
cultura fundamentumának. Magyarország jogi fejlődésében — per-

Magyar Píedagogia. IX. 2. 7 
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horreszkálja az állami omnipotentiát. — Mint paedagogus a- nép-
oktatás fontosságát elismeri, a szakirodalom tanulmányozását és 
művelését sürgeti, a tanítók egyesülésének nagy jelentőséget tulaj-
donít s a törvény és kormányrendeletek végrehajtásánál épen úgy, 
mint azok megalkotásánál kompromissumra hajlandó, de azonnal 
megtagad minden engedményt, a mikor a magyar állameszme 
suprematiáját látja veszélyeztetve. Mint tanügyi administrator tar-
tózkodik az állapotok kompromittálásától, kerüli a napjainkban 
sűrűn jelentkező öndicsőités tömjénfüstjét és zajtalan tökéletesedés-
sel kivánt a létező bajokon segíteni. A tanítókban kartársait látja, 
de egyúttal folyton sürgeti azoknál az önművelődést. Kerüli a 
konfliktusokat, de oppugnálja a főváros téves intézkedéseit, kifogá-
solja a czélszerütlen iskolai építkezéseket, constatálja az iskola-
kerülők nagy számát, szigorúbb nyilvántartást követel. Nem he-
lyesli, hogy a tanítók nem vezetik fel osztályaikat, kifogásolja a 
rossz tankönyveket, a gépies oktatást, ennek ellenőrzésére az igaz-
gatókat akarja megnyerni. A tanítók anyagi helyzetének javítását 
nemcsak sürgeti, de tehetségéhez mérten elő is mozdítja. A nép-
oktatást az elemi iskolával" korántsem tekinti befejezettnek, hanem 
komolyan foglalkozik az ismétlő és továbbképző oktatással. A nép-
nevelés biztos fejlődését a szakszerűen képzett lelkes tanítóktól 
várja, a kiknek két vezéreszmét jelöl ki : a szabadságot és önkor-
mányzatot. És Zichy ezeket az eszméket nemcsak felveti és ter-
jeszti szóban és írásban, hanem azokat, a hol csak teheti, realisálja 
is. Benne nemcsak az elméleti, hanem a gyakorlati vezérférfiút 
bírta nemzete. 

Működése nem volt meddő, mert hatása nem szűnt meg éle-
tével. — Szellemétől, eszméitől áthatva folyik a népnevelés nehéz 
munkája fővárosunkban napjainkban is, és azokban a pillanatok-
ban, a mikor annak lelkes munkásai erőt gyűjtenek a tervszerű 
haladáshoz és visszapillantást vethetnek a múlt ra ; mindenkor fel-
u ju l Zichy alakja, ki az áttörés nehéz munkájából elismerést ér-
demlő részt kért és hog.y nem érdemetlenül és nem siker nélkül, 
erről tanúbizonyságot tesz e mai napon Társulatunk is, a mely 
elismeréssel adózik Zichyvel szemben, a kiben tiszteletbeli tagjaink 
egyik jelesét gyászolja. 

És most búcsút veszünk tőled jó Zichy Antal! Az idők rend-
jén bekövetkező fejlődés — dicsőségedre árnyékot vethet, láng-
elmék és hazafiak egész sorozata jeleseink körében elsőségedet 
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kétessé tehetik, ámde beláthatatlan időkön át hirdetni fogja párat-
lan jóságodat az az egyesület, mely tanítóink családjait éltük leg-
szomorúbb pillanatában vigasztalja meg akkor, a midőn a rava-
talon fekvő fentartó mellett zokog a bánatos özvegy, elhagyott kis 
árváival. Ezért áldani fog a tanítóság még nyugvó poraidban is, 
mer t a soha meg nem szűnő hála az ércznél tartósabban fogja 
megőrizni nemes emlékedet! Úgy legyen! 

A GYENGETEHETSÉGÜEK ISKOLÁZT 

(Befe jező k ö z l e m é n y . ) 

Az elméleti tantárgyak közöl első rendű fontosságúak: a 
szemléleti oktatás egybekapcsolva a beszéd gyakorlásával, és a 
számtan, eltekintve az anyanyelvtől, melybe az írás, olvasás, nyelv-
tan van belefoglalva; erre azonban nem térek ki, minthogy semmi-
ben sem üt el a népiskola anyagától. Az elsővel annyival inkább 
foglalkozom, mert sok olyan ismeretet, a mit rendes eszű gyermek 
már a szülői házból magával hoz, a gyengetehetségiieknek előbb 
az iskolában kell megszerezniök: a leghasználatosabb tárgyak 
neveit sem tudják, részint, mert gyenge megfigyelőképességük miatt 
a körülöttük lévő tárgyakkal és eseményekkel nem igen törődnek, 
részint, mert emlékezőtehetségük is felette rövid. Hozzájárul a 
beszédíogyatékosság. Wintermann szerint a külön-iskolák tanulói-
nak 11 %-a = 475 hebegő volt, 4%-a pedig = 164 dadogó, hat-
további gyermek még beszélni sem tudott, és 10 siketnéma volt. 
Hogy nehézhallású hány volt, a mit pedig ezen szempontból felette 
•érdekes lenne tudni, arról Wintermann statisztikája nem szól. Fisler 
zürichi tanító értekezésében, melyet a «Zentralschulpflege der Stadt 
.Zürich» 1895-iki jelentése számára megírt, közöl ily példákat a he-
begésre : például a gyermek azt mondja Síu e i fi -s-s — Eleistift, Pusse=-
Suppe, Dind=Kopf, Maurn—Tanne. Milyen pedig a mondatkép-
zés, élénken mutatja a példa: «L>as Bett ist ein Zimmertheil, das 
•der Nachts schláft.» Minden lehetőséget és módot fel kell tehát 
használni, hogy a tárgyak helyes megnevezését és a nevek helyes 
kiejtését a tanító elérje, hogy később a mondatok képzésére áttér-
hessen. E ezélra fel kell használni a Fröbelt, he kell mutatni a 
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