
Tanárbeiktatás.* 
I. Kozma Ferenez f e lügye lögondnok megnyitó beszéde . 

Tisztelt Közönség! Egy szép szokásnak hódolunk, midőn 
főgymnasiumunk hivására összejöttünk, hogy egy ifjú tanár 
beiktalása ünnepélyén tanúságot tegyünk arról a nagyrabecsü-
lésről, a melylyel a társadalomnak az iskola munkássága iránt 
viseltetnie kell. Mert bármilyen hangossá is lett az a kritika, 
a melyet ma az iskolai nevelés és oktatás fölött gyakorolnak, 
magát az iskolát mégis az emberiség leghasznosabb és nélkü-
lözhetetlen intézményének tekint jük. Azt muta t ja az a fokozott 
törekvés is, a mely annak külső és belső szervezete tökélyesí-
tésére irányul — s a miben a haladás kétségbevonhatlanúl 
szembetűnő. 

Nem is hallszott — tudtom szerint — még hang, a mely 
az iskolát eltörölni vagy annak helyébe egyebet állítani taná-
csolta volna. 

Egyes ténykedéseit reformálni, azt azonban nem épen 
indokolatlanul hal l juk. Egyesek ós társas-körök, egyházi és 
polgári hatóságok már évszázak óta foglalkoznak is azzal. S 
hogy a társadalom és állami élet fejlődése a hozzásimulást e 
téren is szükségessé teszi, az kétségtelen. Székfoglaló érteke-
zésének cziméből következtetve — valószínűen e felfogást osztja 
if jú t anár barátunk is, a kihez midőn ez intézet elöljárósága 
nevében üdvözletet intézek, elképzelem azokat a komoly érzel-
meket , a melyek lelkét e pi l lanatban betöltik. 

Arra szánni életét, hogy istenadta tehetségének, kiművelt 
képességeinek és erkölcsi egyéniségének teljes tar talmát i f jú-
ságunk nevelésének és oktatásának szentelje, hogy a fejlődés-
ben levő gyermekif júság jó és rosz tulajdonságainak, korlátol-
tabb vagy nyíltabb szellemi erőinek, nemes becsvágytól sarkal t 
vagy lomhaságra haj ló szorgalmának mindig mértéket tartó 
bölcs bírája és at}^ai irányitója legyen, hogy annak tudásvágyát 
nap-nap után fokozza és kielégítse, keze alatt a jóban és szép-
ben gyarapodni lássa, hogy a szellemi munkát jó módszerével 
könnyűvé, a nevelést az i l lem- és valláserkölcsi törvények 
magas ra helyezésével és sajá t egyéniségében megtestesített 
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példaadásával vonzóvá és hatályossá tegye, hogy önmaga köte-
lességeinek, tet teinek és szándékainak szigorú, növendékeinek 
igazságos és mél tányos birája legyen s az azokat befolyásoló 
összes körülményeket megismerni, a kedvezőket fokozni, a ked-
vezőtleneket ellensúlyozni igyekezzék, hogy még pihenő és 
üdülésre szánt óráiban is hivatásának magasztossága lebegjen 
szeme előtt s annak érdekében kényelmét és nyugalmát is fel-
áldozni mindig kész legyen s munkakedvét és annak fokozását 
ne a jutalom nagyságával , hanem lelkiismeretének szavával 
tegye mérlegbe, hogy még magán és polgári élete is követésre 
méltó például ál lhasson az i f júság előtt, a mely nemcsak tanul 
és engedelmeskedik, hanem figyel, fürkész és Ítélkezik, a mi 
alól magunkat kivonni nem áll ha ta lmunkban, de nem is áll 
jól felfogott érdekünkben, s mind e sokféle tekintet és jogosan 
támasztható igény következtében az én megszűnjék magában és 
magáér t létezni, hanem emberi, vallási és hazafiúi eszményekbe 
oldódva fel, a jó ügy mindenütt nyomát és ha tásá t érezze. 

A ki a tanári pályára lép, körülbelő] erre szánja életét. 
S lelkében ilyen tanáreszményt állítva fel és követve, áldása 
lesz az intézetnek, a melyben működik, büszkesége elöljáróinak, 
a kik bizalmukat beléhelyezték és atyai ba rá t j a az i f júságnak, 
a mely majd poraiban is áldani fogja emlékét. 

E szép, e nemes hivatás küszöbén lá t juk állni Márkos 
Albert i f jú tanárunkat , a ki abban a mértékben láthat maga 
előtt egy szép jövőt feltárulni, a mily mértékben töltötte be 
lelkét a hivatás érzete. Adja a gondviselés, hogy ő pályáját és 
mi benne a tanárt szerencscsen választottuk legyen. 

S midőn ennek reményében őt bizalommal köszöntöm s 
működésére Isten áldását kérem, beiktató ünnepélyünket ezzel 
megnyitom s székfoglaló értekezésének előadására felkérem. 

II. Márkos Albert tanár székfoglalója . 

Non scliolae, sed vitae . . . 

„Rég, hogy kolégyomba jársz, prédikálj immár egyet 
hadd lássuk, mit tudsz", ilyen formán szokták rendszerint fogadni 
a hivő atyafiak a fa lu jába vakációzni térő diákot. És a ipák 
— mit tegyen ? — eléáll s szónokol több-kevesebb ügyességgel. 
De soha sem annyira ügyetlen, hogy kollégiumi tudományát 
megmutatni akarván, a szószékből a másodfokú egyenletről, a 
szabad esésről avagy más efféléről próbálna beszélni. Én is, 
a mikor ide s tova kilencz esztendei munkálkodásom után a 
régi jó uzus szava r á m parancsol : „Prédikálj egyet, hadd 
lássuk, mit tudsz", n e m akarok ama diáknál élhetetlenebbnek 
látszani. Hogy mit tudok, arról rég számot kellett adnom erre 
hivatott forum előtt. S ha azóta a tudomány egén újabb csiila-




