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Mélyen tisztelt Közönség l 

Kedves Tanulóifjúság! 

Már két tavasz nyitott ibolyát és uefalejeset a Kincs Gyula 
slrJa felett ; már a második tanév bezárása előtt állunk, mióta ez 
intézat kiváló érdemü igazgatója örök álomra húnyta szemeit : és 
még mindig adósok vagyunk a kegyeletes emlékiinneppel, amelyre 
lelkünk folyton ösztönözött, amely érdemeit méltán megilleti. 

Nem a kegyelet hiánya, nem a könnyelmü megfeledkezés, 
vagy a holtakkal való nem törődés volt az oka e késedelemnek, sőt 
inkább az intézetünkre torlódó sok gyász és a nehéz idők súlya 
nyomta el lelkiinkben az ünneplésre - még · a gyászünneplésre 
való készséget is. 

Mert m{lgsokasodva nehezedett reánk a veszteség, a gyász! 
Derék igazgatónk elhunyta után csakhamar egy nagy teményekre 
jogosító, fényes jövőt igérő ifjú tanárunk, Gretzmacher Viktor ál
dozta életét a hazáétt, majd az érdemekben gazdag, a fényes multra 
visszatekintő nagynevű főgondnokunkat, W esselényi Miklós bárót 
szólitotta el az élők sorából a· gondviselés. Az intézetiinket közvet
lenúl sújtó eme gyásznak sötét hátterét alkotják a rémes világbá
borunak minden lelket fogva tartó nagy aggodalmai, türést, nélkü
lözést parancsoló szenvedései és az árvák s özvegyek· könnyeitől 
gyászossá lett világhangulat 

Vártuk volna e hangulatnak kedvezőbbre fordulását, szetettük 
volna, hogy Kincs Gyulának, a munka és alkotás emberének em
lékét egy remélt, szebb jövőnek hajnalfényénél, a zavartalan munka 
és hasznos alkotások idején ünnepelhettük volna meg. De a béke 
csalóka fényének fel-feltűnésa végre is megingatta á közelgő baj
naiba vetett reménységünket. Tudjuk, érezzük, bo·gy közelednie kell 
e hajnalnak, még sem várunk már tovább : a kolléJl'iumi eiüljáró
ság egyik közelebbi ülésében kimondotta, hogy még ezen tanév 
folyamán megtartja a Kincs Gyula emlé'kének szentelendő ünnepet 
és e határozat alapján, most ime, összejöttüak, hogy megemlékez
zünk Kincs Gyuláról. 
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Nekem jútott a fájdalmas, de mégís megtisztelő köteiesség, 
hogy emlékét, egyéniségének képét ez ünnepélyes alkalommal fel
idézzflm. Köszönöm a Méltóságos Eliiljáróság bizalmát, mellyel e 
tisztet reám ruházta. A feladat fontosságát ismerem, nehézségét ér
zem, de egyben érzem azt is, hogy vannak körülmények, amelyek 
számomra e nehézséget enyhítik, mert tanári pályájának majdnem 
egész folyamán a Kincs Gyula sikerekben gazdag rounkásságának 
figyelő tanuja, elismerő szemlélöje, nem egy területen igénytelen 
munkatárs gyanánt részese voltam. Egész élete nyitott könyvként 
áll előttem, amelynek bármely lapjáról olvashatokj munkássága, egész 
lelki egy~nisége tiszta képben él az emlékemben s ha olyan mes
tere volnék a tollnak és a szavaknak, mint a festömúvész volt az 
ecsetnek és a színeknek, éppen olyan megkapó képet írhatnék róla, 
mint amily megszólalásig híven ábrázolja eme szépen díszített fest
mény az ö nemes, markáns arcvonásait. 

S ha mégis halvány, elmosódott lesz a kép, az csupán az én 
gyarlóságomat jetentse, amiért elnézést kérek 

• * * 
. A Kincs Gyula életpályájának figyelmes áttekintése megerő

siti azt a g:yakran hangoztatott igazságot, hogy az ember sorsát, 
életét' a körülmények irányitják Dé csak figyelmes, mélyreható át 
tekintés vezet ennek meglátásához, mert a Kincs Gyula határozott 
egyénisége, erős kitartása, egyéni életének majdnem szabad irányi
tása, s életének sikerei első tekintetre ink;íbb azt a közmondást jut
tatják eszünkbe, hogy .. maga volt a. szarencséjének kovácsa" . De az 
eg·yén nem szakithatja ki magát a tömegből s a tömeg lélek, amely a 
társadalmak s az egész emberiség életének hordozója, irányitója, 
megteszi hatását az egyesre minden időben, -- de legfőként a nag·y 
időkben. 

Most pedig nagy időket élünk, tisztelt Hallgatóság. Mindeuki 
érzi, a nagy gondolkozók tisztán látják és hirdetik, hogy világvál
ság előtt állunk, amely nemcsak egy-két nemzet, de az egész em
beriség sorsát van hivatva eldönteni. Új történelmi korszak mes
gyéjén járunk, ahonnan a jövőt legfeljebb csak sejtjük, de a multra 
tekintve megállapíthatjuk, hogy a most befejezett ember;iJtő csak
ugyan egy nagy átalakulás előkészítésében, az emberiség lázas 
munkájában telt el. 

A történelem világosan mutatja, hogy minden IJagy átalaku 
lást az emberi szellem nagy erőfeszítései, a tömeglélek nagy aka 
rásai, s a tudományos haladás nagy eredményei előztek meg·. Va
lamikor a puskapor, a könyvnyomtatás, a szabaddá lett gondolat, 
a vallásszabadság, s a tenger távolságaink legyőzése kapcsán az 
új világ felfedezése, együtt és egyszerre, nagy lökést, lendületet, új 
korszakot adott ,volt a. világnak . .Most 400 év multán -- talán ez 
lesz a világtörténelem új Jusztruma - ismét egész törnEigét hal
mozta fel az emberiség az új találmányoknak, hogy azokat a világ
~üzdelemben a maga érdekei wellett érvényesitse. Ura az ember ma 



már a vizek méiységének, a levegő magasságának s a hatalma alá 
hajtott természeti erők felhasználása mellett vívja a gigászi harcot, 
amelyet mindannyian lélekzetfennakadva szemlélünk, mert érezzük, 
hogy. mindnyájunk, az egész emberiség sorsa függ a döntéstóL 
Érezzük, hog·y a döntést amaz anyagi és erkölcsi erők hozzák meg, 
amelyeket összegyűjtött, raktározott a lefolyt emberöltő. 

Kincs Gyula is ennek az emberöltőnek volt a fia s a nagy 
munkában, mely ezen emberöltóra kötelességként nehezedett, neki 
is része volt. Hiszen a tömeglélek korszakokat csináló nagy aka
rásai csakis az egyesek utján nyilatkozhatnak és nyilatkoznal{ ki
csinyekben és nagyokban, mindenkiben a maga módja és mértéke 
szerint. Benne is megnyilatkozott e kor tevékenységének szelleme, 
nem olyan módon, hogy a nagy felfedezések érdeméből valamit is 
kivánhatna magának, de úgy, hogy istenadta erejével a maga kö
rülményei között s a rendelkezésre álló eszközökkel meg tett min
dent, amit tőle a nemzet, haza és emberiség kivánhatott. Igy az 
élete két irányú tevékenység gyakorlásában telt el. Az egyik : 
munka az egyéni élet emelése, az egyéni sikerek céljából ; a má
sik : munka a közjó érdekében a nAmzeti és magasabb emberi cé
lokért. Megáilapithatjuk, hogy amannak területén sikerrel ková
csolta szerencséjét, emitt pedig szép hivatást, nagy eredményeket 
juttatott számára vég·zete. Ez a meg·állapítás adja a kulcsot mun
kás életének csarnokához és a mértéket munkássága értékének 
megállapításához. 

*. * 
Annak a nevezetes emberöltőnek kör·ül-belűl az elején, az 1866. 

évi szeptember első napjainak valamelyikénlépte át Kincs Gyula első 
ízben ez iskola küszöbét, midőu a zilahi református "fótanóda" 
első elemi osztályába beíratták. Az apró játékaitól elszakított gye1·
mek élete ekkor kapcsolódott össze ezzel az ősi iskoláv.al s ez a 
kapcsolat - a felsőbb tanulmányokra fordított r;~ehány évi meg
szakitással - fenn is maradt állandóan. 

Az új növendék, a Kraszna-utcai iparos fiú, Kincs Gyula, aki 
ekkor még senkitól sem sejtve haza jött ebbe az iskolába, apró 
kis emberke, nyilt tekintetű, kemény fejű gyerek volt. Ha véletle
nül a Platon ideális államában született volna, a gyermekek számára 
pályát jelölő testület ott is a tanítók rendjébe sorozta volna. De 
nem a modern, nem is a római értelmezés szerint az "istenek gyü
löletével sujtott" tanítók közé, hanem abba a legfelsőbb rendbe, a 
mely tanításra, vezetésre, bölcs kormányzásra van hivatva. Mert a 
g·örög filozofJ.ls által legföbb erénynek nevezett ész, . értelem sugár
zott a szemeiből. 

Már gyermektársai között, az iskolában megkezdette vezető 
szerepét ; ,mint eminens tanuló végezte az elemiosztályokat s ugyan 
így a gimnázi,m;not. Az 1877- 8. tanévben, mint a bölcselmi tan
folyam II. osztályó,nak - ,a mai VIli. . g .-o.-uak növendéke, tör
ténelmi pályadíjat nyer s az évi :értesítő úgy ernUti a nevét, mint 



aki az önképzőkörben áz egész év folyamán Íegttibb szorgalommai 
és sikerrel mfiködött. 1878-ban az érettségi vizsgát kitünő siker
rel letevén kedvező auspiciumok mellett ment felsőbb tanul
mányokra a kolozsvári egyetemre. Életcéljáúl a tanári pályát, annak 
keretében a történelem-földrajzi szakcsoportot választotta. 

A kolozsvári egyetem akkor még fiatal korát élte s falai kö
zött a csekély létszám mellett a tanároknak és hallgatóknak olyan 
benső jó viszonya fejlődött ki, amely azután egész tanárnemzedé 
kekre áldásos hatással volt. Különösen a bölcsészeti karnál a túl
nyomó számban kálvinista tanárok mintha az ős kollégiumok kipró
bált tradicióit halmozták volna össze. Ezek közül Szabó ·Kárelyt és 
Ladányi Gedeont hallgatta Kincs Gyula. Mind a kettőt ragaszkodó 
tisztelettel környezte s mind a kettőnek kedvence volt maga is. La
dányi az események történelem-filozófiai felfogása mellett különös
képen az európai finom modor terjesztése és a humánus érzések 
fejlesztése által hatott tanitványaira. Mind az igazi művelt ember, 
a historikus számára való javak, amelyekből Kincs : Gyula igyeke
zett az egyetemi évek alatt egy egész életre szóló mennyi-ségel el
sajátítani. A tudós Szabó Károlynak, a régi századok a1akjaira em
lékeztető tipikus ős magyarnak tanításai pedig osak meger-ősítették, 
a chauvinismusig fokozták lelkében a ö öklött fajszeretetot Így 
végezte felsőbb tanulmányait, ilyen irányitás mellett készült pályá
jára és ilyen készültséggel indult neki az életnek. 

Az egyetem elvégzése után nem jut azonnal álláshoz. A kö 
zépiskolák akkori rendezetle állapota, a csekély tanári létszám, fe 
lekezeti iskolákban a nyugdíJ teljes hiánya eléggé megmagyarázza, 
hog-y éppen az a korszak - a közép iskolai törvény idejét (1888) 
megelőző egypár év - volt a legkedvezőtlenebb a tanári pályát. 
végzett ifjaha nézve. De Kincs Gyulát ez a nehéz kor sem sokáig 
tartotta távol választott élethivatásátóL Alma mátere, a zilahi kollé
gium, mihelyt alkalma került, sietett őt, mint végzett tanárjelöltet., 
1883. augusztus 31.-én segédtanárnak meghívni, az 5. és 6. osz
tályban latin és görög· nyelvtan tanításával bizván meg, egyben 
reá FUházván a tanári gyülések jegyzőségét, a tanári könyvtár ke-
2ielését. 

V életlen, de minden esetre érdekes véletlen, hogy éppen a 
középiskolai törvény meghozásának évében 1883-ban, tehát eg-y 
külsőleg is koFszakot jelző esztendőben kezdi meg Kincs Gyula az 
ősi kollégiumban tanító munkáját. Az új korszak kezdetén végkép
pen összekapcsolódik az öreg kollégium és az ifjú tanár élete, any
nyira elválaszthatatlanúl, hogy a Kincs Gyula . életrajza ·egyben a 
koltégium ezen korszakra vonatkozó monografiája is ·volna ; viszont 
e monográfiát nem lehetne megirni a Kincs Gyula életének ismer
tetése nél-kül. 

A megöwgedett, elgyengült, a támogatásra szoruló ·kollégium 
és az erőtől duzzadó, munkakedvvel megáldott ifjú timár együtt in
dulnak a fejlődés útján. A fejlődés gyors, de csakhamar a miuö
ségek kicserélésére vezetett. Az öreg kollégium megifjodva, meg·-



izmosodva áll előttünk, az ifjú tanárból csakhamar öreg professor 
- aztán csendes halott lett, akinek most emlékét magasztaljuk. 

Az 1883-84. tanév folyamán megszerezte szaktárgyaiból, a tör 
ténelemből és földrajzból a tanári oklevelet, de iskolai működésének 
tárgya továbbra is a görög és latin nyelvek tanitása maradt. Működé
sének első évei alatt a jeles öreg tanárok, a kollégium oszlopai gyorsan 
dülnek ki mellőle . Kerekes Sándor igazgatót t 885. nyarán súlyos 
betegség, Török Istvánt 1886-ban a halál szólítja el a munkától. A 
Török latin-görögnyelvi tanszékét Kincs Gyulával tölti be az elűl
járóság, de mivel oklevele nem azon tanszék tárgyaira vonatkozott 
s az ö tárgyaiból pedig tanszéküresedésrEJ még kilátás sem lehetett, · 
egyideig még helyettes tanári minőséggel kellett beérnie. 

Csak a címe és a javadalma volt fogyatékos, egyébként a mun
kából, még a rendes tanári állásokhoz fúzött intéző munkákból is 
bőven jutott számára. A tanl.tás terhes munkája mellett végezte 
továbbképzését, elkészült a classica philologi~i vizsgálatokra, meg
szerezte e tárgyból is a tanári oklevelet, melynek alapján az egy
házkerjileti közgyülés az 1888. év őszén rendes tanárrá választotta. 

Erdekes, hogy a rendes tanárrá való előlépése ismét az iskola 
történetének korszakot alkotn időpontjára, arra az évre esik, amely
ben a. kollégium az államsegély folyósítása rendén új szervezés.t 
nyer, a polgári iskolától elszakadva teljes nyolc osztályú gimná
ziumot kap. , 

* * * 

Kincs Gyula sziiletett tanító, igazi hivatásos, még sok tekin 
tetben a régi fajtából való, de e mellett a hivatottságot elméleti ké
szűltséggel is összekapcsoló kálvinista tanár volt. Nem a Pláton 
ideális államában, hanem a magyar káh·inista kollégiumban növe
kedvén, természetes, hogy az utóbbinak a módt>zere prédesztinálta, 
vezette őt a tanári foglalkozásra. De nem hátrányára. 

Hiszen a Pláton államelmélete még ma is csak a képzelődés 
játéka; a kálvinista tanárkiválasztás módszere pedig egy évszázados 
gyakorlattal kipróbált és jól be vált eljárás volt. A bban állott, hogy 
a kollégiumok a maguk csekélyszámú taná:r-szükségletét maguk 
látták el, midőn legkiválóbb növendékeiket az egész iskolai életen 
át e pályára készítették elő, aztán kiilföldre, felsőbb iskolákra• kül
rWtték és amikor hazajöttek, az éppen üresedésben levő tanszékre 
alkalmazták Kincs Gyulát is igy képezték jeles tanárai, így bocsli
tották felsöbb tanulmányokra s így alkalmazták. A régi hagyomá:
uyok örökségeként ő már az egyetemre tá1vozásakor magával viszi 
a tanári pályán való működés képességét, viszont onnan vissza
kerülve magával hozza a modern haladás követelte elméleti isme
reteket, a rendszeresen fegyelmezett tanári működésnek tudományát 
s az ezekről szóló oklevelet, illetve okleveleket. Igy áll ő a kornak 
határáuál, mint simbolikus áthipalója, összekötője a régi és új 
iránynak . .Ylert lelke magába fogadta a kálvinista ősi kollégiumok 
megszentelt tradicióit, értelme elsajátította a modern pedagogia tu-
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dományos elveit s az iskolák s:~:ervezetének és adminisztrációjának 
gyakorlati ismereteit ; egész tanári, igazgatói működése harmonikus 
egybeolvadása volt a régi és új irány minden jó tulajdonságának . 

Tanitása, katedrai működése rövideu e két szóban jellemez
hető: értelem-fejlesztő ismeret-közlés, vagy talán még inkább így : 
értelem-fejlesztés ismeretközlések útján. Mert előtte nem a lecke 
anyaga, inkább ·a szellemi izmosodás, az értelmi erők fejlesztése 
volt a fő-cél. Felvételi és magánvizsgálatoknál egy-két kérdéssel az 
értelem mérlegére állította a tanulót. Ha értelmi ereje, ítélőképessége 
korának és osztályának megfelelő volt, a lecke-anyagban való fo
gyatkozásoktól könnyen eltekintett, mert azt jó vezetés mellett köny
nyen pótolhatónak tartotta. 

A fegyelmezésben éber és szigoru volt. Tanítványai féltek 
tőle és szerotték őt. Kolerikus temperamentumából kifolyóan lobba
nékony természetű . Mint tanár- és mint igazgató is .,in Jlagránti ~ 
nem egyszer alkalmazta a testi fenyítéket is. De ez a büntetés so
hasem hagyott életre szóló kescrü emlékeket a lélekben. Mamen
tán ható testi érzést keltett, amelyet nlindig enyhitett :i.Z igazságos 
apai szivnek a büntetés percében is kiérezhető melegsége. Ne ves
sen hát árnyat ez a köriilméuy a modern, a testi fenyítéket elitélő 

pedagognsok szemében a Kincs Gyula emlékére. Bölcsen, óvatosan 
alkalmazta ő ezt a régimódi eszközt, mint az orvos a mérget. Mint 
igazgató az apai jogra s a házi fegyelmezés jogára hivatkozott és 
kifejezetten szü. ségből élt a joggal, de ugyanakkor tanát-társait, fő
ként a heveseb vérű fiatalokat, hathatósan. leintette a fegyelme
zésnek ilyen módou való g-yakorlásáról. 

A tanítás anyagát, a mondani valóit a növendékek előtt egy
szerűen , világosan adta elő. Találó példák, a d0lgok kö:~:ött mutat
kozó kapcsollltok felderitése tették ér·dekessé, níaradandó hatásuvá 
tanításait. Kerülte a bőbeszédű terjengősség-et. Mivel minden dolog
nak azonnal a lényegébe tudott tekinteni, mindennek a lényegét 
látta és láttatta tanítványaival is. Sohasem törekedett arra, hogy a 
lecke órákon magas sz í u vonalú, tudományos előadásokkal a nagy 
tudós képét öltse fel tanítványai előtt és mégis a volt tanítványokat 
is magában foglaló nag-yközönség, az egész köz\·élemény tudós pro
fessorként emlegette. ~s méltán, mert több volt a tudósnál ; tudo
mányosan képzett nagymíiveltségll ember volt. 

Nem tartozott a hivatásos tudósokn ak ama csoportjához, akik 
az ismeretszorzás írtó munkájával a tudományoknak, az ismeret 
anyagoknak rengetegeibe hatolnak s -- ott elvesztik szemeik elől 
a világot, a közönséges dolgok között 1·aló tájékozódást. Az ilyen 
szoblltudósok tiszteletreméltó ámbicióval a tudományt, mint öncélt , 
magáért a tudományért művelik. De Kincs Gyula nem ilyen volt ! 
Megszerezte bizonyos tudományágakban az ismereteknek azt a mér
tékét, amely az elvont tudományos működésre képesítette őt. de 
hajlama élethivatása nem erre az elvont munkára irányította. Ö az 
élet számára tanúlt és az élet számára tanított. Tanulmányai alap
ján magasztos életbölcsességre tett szert ; a szellemi rnunkával tar-
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talmassá tett és szelid örömökkel fűszerezett életben látta a legfőbb 
jót ; tanítása, példaadása pedig azt célozta, hogy tanítványait a ma
gáéval megeg·yező életfelfelfQgásra irányítsa és vezesse. A tudomá
nyok közü'l első választottját, a történelmet kedvelte volna legjob
ban, de a körülmények úgy hozták, hogy egész tanári pályáján 
alig juthatott e tárgy tanításához. Sorsában azonban könnyen meg
nyugodott. Kiváló képességei mellett minden nagyobb megerőltetés 
nélkül szerezte meg a klasszika-filologiai oklevelet és könnyü sziv
vel csapott át a klasszikus nyelvek tanításáh oz, nem csak azért, 
mert szerette és meg tudta szerettetui a klasszikusokat, de főképpen 
azért, mert ez az anyag is bőven szolgáltatta a nevelésre fontos 
jellemfejlesztő elemeket. Ilyen módon a kincsek, malyeket a tör-: 
lénelem tanulása folyamán, a történelem tanítása céljából magának 
összegyűjtött, teljességgel értéke~íthetők maradtak. 

A nevelés céljából első teendőnek tartotta a kötelességtelje
sítésre való reávezetést, reászorit;i.st. A kezc!ő fokon való tanításnál 
az értelmes olvasást és a napon~énti csekély leckeanyag lelküsme
retes elsajátitását tartotta fontosnak. Azután fokozatosan a vallásos, 
erkölcsös élet, a humánus gondolkozás, a hazafias érzés voltak a 
jelző eszmék, amelyek felé a növendékeit irányította, vezette. A ta
nári foglalkozásnak ezek azok a szint és belső értéket adó rész
letei, amelyekről sem a tananyag-kimutatás, sem az állandó tan
menet · be nem számolhat, amelyek teljesen a tanár egyénisége sze
rint érvényesülnek. Az 6 ronokájában fényesen érvényesültek a ne
velői törekvések : miként tanítása az értelmet, oly intenziv hatással 
fejlesztette nevelő munkája a jellemet. A kisebb erkölcsi hibákra 
jó lelkének humánus érzéséből kifolyólag - mint a jó kertész a 
fák sebeire -- alkalmazta a gyógyító eszközöket, de hogyha a 
gyógyító eljárás eredményre nem vezetétt, vagy sikerrel nem biz
tathatott, a csemete eltávolításával sem késett. 

Ilyen elvek mellett folytatott tanári működése teljes sikerü 
volt. Ilyen tanári mnnkásságra hivatkozva, bármely tanár önérzet
tel mondhatja : "Megtettem kötelességemet". Az ilyen munkával 
szemben az elismerés el nem maradhat. 

* * * 
De Kincs Gyula ezzel a munkával be nem érte. Az ö nagy ro unka

ereje számára sz ük munkakört adott az iskolai katedra. Vezetésre hiva
tott kiváló egyénisége az iskolai életnek a tanítás és nevelés kö · 
rein túl eső területein talált méltóbb munkát, megfelelőbb hivatást. 

Egyébaránt a kálvinista tanárokat maga a tanári hivatásuk is 
az élet felé irányítja. Nem lehetnek tisztán a katedra számára rle
kötött munkaerők. Iskoláinknak az autonomiában gyökerező külön 
élete, ez élet irányitása a tanítás és nevelés munkájau túl terjedő 
kötBlességeket ró a kálvinista tanárra. És ha áll ez általában a 
kálvinista tanárokra, még azok közül is legfokozottabb mértékben 
áll az erdélyiekre, mert az erdélyi református kollégiumok aatono
miája -~ legalább i(; akkor még - teljeseob, f'lzélE:laebl) ~örii volt1 
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mint a többi egyházkerületekben. Az a köriilmény pedig, hogy a 
fejlődés céljából a kollégiumok anyagi segélyre szorultak s ezt a 
segélyt az államtól meg is kapták, nem csökkentette, sót még fo
kozta az ügyek intézésében részt vevő tanárok munkáját. 

Ezekből a munkákhól is bőven kivette Kincs Gyula a maga 
részét. Még mint segédtanár 1886-ban bízatott meg a kollégium 
könyvtár kezelésével. Egy szűk mérotű szobácskáhan felhalmozottÍ _ 
könyvcsomó volt akkor ez a könyvtár. Már abban a helyiségbeií 
megkezdte a rendezés mnnkáját, miután a kollégium megbízásából 
a Kolozsvári Mózeum könyvtárának rendezését tanulmányozta. Az 
első · éJ:ntési segély folhasználásával bővült a könyvtári helyiség, szé
pen f }i'yt a rendezés úgy, hogy már a mai nagy épűletben a Kincs 
Gyula r-endező munkájának eredményeképpen egy nagy értékű és 
szakkatalogússal rendezett könyvtárt lehetett átköltöztetni 

Még nem volt rendes tanár, amikor 1887. nyarán már részt 
vesz az államsegély ügyével kapcsolatos új szervezés munkájában. 
Midőn az oklevélkiegészítés okából a klasszika·filológiai tanszékre 
még rendes tanárrá uem választhatják, az ideiglenes segélyből ja
vadalmát pótolgatják és 188~. február 3·ától kezdve, miut helyet
tes tanárt, az elíiljáróságba kouzultativ joggal és jegyzői megbí
zással behívják. Ebben a miuöségébeu 1888. junius 10.-én az első 
államsegélyszerződés megkötésénél a kollégium új korszakának elő
készítésénél fontos szerepe van. Arnint 1888. szeptember 19,-én 
rendes tanárrá · lett, csakhamar a kollégium gazdasági ügyeinek ve
zetőjévé, g-azdasági felügyelőtauárrá lépett elő. Ebben az álllisában 
1889-től 1894-ig öt év alatt az intézet gazdasági iigyeinek vezetése, 
az első államsegélyből teljesitett építkezések ellenőrzése körül szer
zott bokros érdemeket. Azután 1894-töl 1"897 -ig, rnint pénztárnok, 
mintaszerü pontosságával érdemelte ki az elismerést. 

1897 -ben a többféle irányban addig megszerzett érdemeinek 
elismerése gyanánt tauát·társaiuak s az elüljáróságnak bizalma az 
igazgatói székbe emelte. 

Ez az állás volt az, amely az ö kiváló munkaerejének, kirne
rülhetetlen munkakedvének megfelelő munkakürt nyújtott. Az állás 
tekintélyt és súlyt adott egyéniségének, maga pedig- ki váló ráter
mettségével díszt adott ez állásnak, amelyet nagy ambícióval, fé
nyes eredményekkel halála napjáig viselt. 

Igazgatói tisztének teljesítésénél a szorosan vett ig-azgatás, az 
iskolai adminisztráció vezetése nagy rátermettsége mellett látszól~tg 
kevéssé vett~ igénybe munkaerejét. Soha sem volt sok dolga, rnert 
mindig dolgozott. Tervszerű munkabeosztás és lelkiismeretes pon
tosság voltak az effajta teendőinek sAgitöi. Felesleges munkát nem 
végzett soha, a szükségest mindig elvégezte. Fontosabb teendőit ál 
gondolás után gyorsan és teljes batározottságg·al végezte. Kapko
dás, ingadozás működésébeu elő uem fordult. Az apró teendőket 
sem unta maga elvégezni ; inkább elvégezte, minthogy a megbiza
tással veszödjék s esetleg mégis hibás legyen az elintézés. M unk át 
általában csak olyanra bízott, akiről tudta, hogy végezni képes, az 
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ügyetlen, tudatlan kézből föiényes gesztussal vette ki a munkát. 
Elve volt, hogy a kézbe kerülö munkáuak lehetőleg azormal kell 
letenni a gondját. Ezt - miként a Szilágyság tárcájában megírta 
- még Bánffy Dezső bárótól tanulta. 

Ez.en tulajdonságai alapJán mintaszerü igazgató volt, aki mü
ködésével nemcsak kartársainak s közvetlen olüljáróinak elismerését, 
de az egész magyar tanártársadaio:nnak s ennek körében főkén t a 
kálvinistar tanárságnak tiszteletét tudta kié.rdemelni . 

A•z admin.isz.trációval kapcsolatos, rle annak magasabb érto
lemben vett gyakorlása volt az a- nagyfontosságú tev·ékenység, a 
melyet az államsegély-felemelések, az újabb építési segélyek kiesz
közlése és a kollégium újjáépítése körül kifejtett. 

Az 1888. év folyamán l.:ötött államsegély-szerződés s az an
nak alapjáu folyósított áHa.msegély csakhamar változtatásokra szo· 
rúlt. Az igények és szükségok fokozódtak és 1897 -bon, már· a 
Kincs Gyula igazgatósága alatt, 4000 forint felemeléssol 11000 fo
rintban állapíttatott meg a fenntartási segély összege. Majd az el
helyooés tarthatatlansága folytán építési áNamsegély elnyer·ése iránt 
indult mo.zgalom és az 1900. év folyamán e címen 170.000 koro
nát kapott intézetünk. 1909-ben successive folyúsítandó 47 ezer ko
ronára emeltetett fol az államsegély. Végül az 1912. évi állami 
költségvetés ismét 250.000 korona beruházási segélyt biztosított kol
légi'umunk részére. Ezek közül az utóbbi még olyan, amely előbb 
a pénzviszonyok nehézsége mia.tt, majd a háború okából még min 
dig• nincsen folyósítva . 

Egészen természetes, hogy mindezeknek kieszközlése, majd a 
folyósítottaknak felhasználása, az építkezések végrehajtása köriil 
fontos szerepe volt Kincs Gyulának, az intézet igazgatójának. 

Hogy milyen volt e szerep, hogy mi mindent végzett, hogyan 
buzgólkodott e fontos célok érdekében, annak teljes kifejtését egy 
rövid emlékbeszéd kerete bo nem fogadhatja, de legyen elég oz 
ünnepélyes alkalommal annak megállapítása, hogy eg·ész élete nnm
kásságának ez volt a tulaJdonképeni koronája. E unek a korotuinak 
legszebb gyöngye maga a kollégium épülete, amely els(í sorb1m az 
ő érdemeinek emlékét van kötelezve megörökíteni. Nagyratörö lel
kének mind külön-külön örömöt okozott, amint ez alkotáshoz újabb 
meg újabb részletalkotásokat kapcsolhatott ; amint egymást követ
ték az internátus, a konviktus, a felszerelések, az ártézi kút és viz
vezeték és még több. mint megvalósítottak és még egy egész se
reg olyan terv , amelyek má.r a megvalósulás küszöbén állottak. A 
megvalósultakhoz kapcsolódó, felemelő öntudat és nemes ldki ki
elégülés volt az az ajándék, amellyel a sok munkáért önmagát 
meglepte, megörvendeztette. 

Igazgatói működése kapcsán alkalmat talált tudományos íro· 
dalmi munkásságra is . Mert nem nagy torjedelm ü, de nagy értékíi , 
tisztán tudományos igényű munkái mallett a tudomány céljait szol
gálták l í é\·i igazgatósá.ga. alatt tartott évmegnyitó és évzáró be
szédei is. Ezek már kötetet kitevő mennyiségben sz.intén ig·en ér-
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tékes és magas irodalmi színvonalon álló művek, amelyekben a tu 
dós pl'ofesszor éles megfigyelései, tanításai a gyakorlati életmcster 
hasznos irányításával egyesülnek. 

E beszédek tartalmában az a vezető gondolat, hogy az élel
nek és nem az iskolának tanulunk. Osak egy nehánynak ernli
tern meg a tárgyát, hogy megmutassam, miként igyekezett Kincs 
Gyula a vezetése alatt álló iskolát az élettel kapcsolatba hozni ; 
nemzeti nevelés céljából hozzáférhetővé tenni az iskolát (konviktus) . 

- Testi nevelés. - Megrovás a szülők ama szokására, hogy 
jobb kalkulusért kunyorálnak. - Tankönyvkérdés, tankönyvápo
lás. Biztatás az ipari pályákra. - Bíztatás férfiasságra. - Madár· 
védelem az iskolában. - Gyakorlati pályák ajánlása. - Gyümölcs
kertészet a gimnáziumban. - A háboru tanulságai. 

Mind alkalmi, mind az P.let felé irányuló és az életre irányító 
témák, amelyeket nemcsak szóban bírdetett, ·de mcgvalósitimi is 
törekedett. Hogy a kor szellemét nemcsak megérezte, de meg is 
értette, hogy a háborura való erőgyujtás szükségét teljes mértékben 
fel tudta fog11i, mutatja az az intézkedése, - amelyre utóbb büsz
kén is hivatkozott, - hogy a zilahi kollégium az ors2ág iskolái 
klizött legelsóként vette programmjába és valósította meg a tanu· 
Iók katonai lövészképzését már az 1903. évben. 

A liberális irányú újítás terén látjuk őt akkor is, midőn a 
leánynövendékeknek rendes tanulókként való felvétele mellett foglalt 
állást. Ez a kérdés is az ő iskolájában nyert - noha csak ideig· 
lenes érvéuyu, de mégis rendszeres - megoldást. A leányok egyült 
tauúJbatását mint igazgató, mint református egyházkerületi igazgató
tanácsi tag, mint konventi előadó teljes buzgósággal, az autonom 
jogok fegy vertárának minden védő eszközével életének utolsó nap
jáig védelmezte. Leánynövendékei hálával viseltettek iránta s' l{llkes 
pártfogójuk halálakor kettős mártékben érezték a \'eszteséget. 

* .. * 
Az iskolai munk,a még az igazgatói teendőkkel megsd}:>Oritva 

sem ruerítette ki munkaerejét. A lelkében felhalmozódott energiából 
még mindíg bőven maradt a közéleti és társadalmi tevékenység 
számára is. Az ilyen irányú tevékenységgel valósággal kinőtt az 
iskola körébő!. Mint hu és hálás fia egyházának, készséggel áll 
rendelkezésre az egyház szolgálatában is. A zilahi ref. egyházköz
ségnek éveken át buzgó szám \'evője volt s utóbb is az egyházta
nácsban a nagyobbjelentőségu kérdésekben, mint amilyen a templom 
építése, a lelkészi javadalom rendezésének ügye volt, értékes szol
g-álatokat tett egyházának. Ugyanigy az egyházmegyei tanácsban s 
még fokozottabb tevékenységg·el muködött az egyházkerületi köz
gyülésen, ahol mindjárt rendes tanárságának első esztendejétől 
kezdve évnken át viselte a jegyzői tisztet. Utóbb, igazgatóság·a ide
jén, a tanügygyel kapcsolatos állami és egyházi törvényekben és 
rendeletekben való jártassága nemcsak nevének szerzett tiszteletet, 
de az egyháú közélet magasabb területein is helyet biztosított a 
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számára. Az erdélyi református egyházkerület az 1907. évben igaz
gató-tanácsába választotta be, utóbb 1909-ben konventi taggá, aztán 
a konvent tette meg tanügy i előadójává. Mind díszes, tekintélyt adó 
állások. Mindenikben fontos munka vár reá és mindenikben úgy 
végezte .a reá bízottakat, hogy az egyikben szerzett érdAmei emel
ték a másik, a magasabb, a mind több és több díszt hozó állásokba. 

lgy \'Olt ez a közélet egyéb területein is. A városi, vármegyei, 
a politikai közélet hasznos munkást és csakhamar vezérlő alakot 
nyert személyében. Erős judiciuma, a dolgok mélyére való látás, a 
közélet minden ágában való tájékozódott jártasság képessé tették 
arra, hogy bármely kérdéshez rögtönözve is talpra esetten, mindíg 
a szeg fejére ütve szólhasson hozzá. Ha pedig az alkalom és a 
szükség úgy kivánta, tudományos apparátussal készült . elő felszó
lalására, amelyet mindig figyelemmel honorált a hallgatósága. Utóbbi 
időben alig- merült fel fontosabb közéleti kérdés, amelyben állás
pontját, véleményét irányítás céljából ne hangoztatta volna . Hozzá
szólása mindíg az értelmi erőn alapuló tekintély súlyával esett a 
tanácskozás mérlegébe. Nagy kérdések vitatásábau, a politikai ,·é· 
Jemény-tisztázásokban erős vitázó szónokuak. kemény ellenfélnek 
mutatkozott. Elfoglalt álláspontja, meggyőződése, politikai elvei mel
lett temperamentumának teljes szivósságával kitartott. Tempera men
tumának e sajátságával függött össze, hogy akit megszerctett, azt 
a végletekig védelmezni tudta, viszont szoretetét, jóindulatát el ,·e
szíteui nom volt tanácsos dolog. Elveit soha, érzéseit, rokonszen vét 
csak nehezen változtatta meg. Az ilyen változtatáshoz a benyom á
soknak hosszu sora volt sziikséges. 

Közéleti munkásságának kapcsán említem meg és csak rövi
den érintem ujságírói működését A képen, amelyet festek, csak egy 
odavetett színfolt lesz ez is, pedig u~agában is méltó lenne a bo
ha~ó tárgyalásra. Még- tanári működésének magkezdése előtt, mint 
fia~al tanárjelőlt ott van a Szilágy alapítói között. Ettől kezdve, e 
lapnak, amely később a "Szilágyság·' címet vette fel, hol rnint 
szerkesztő, hol mint belső munkatárs, állandó munkása, lelkes ve
zetője, irányitója volt egész haláláig. Mint a toll és a stílus kiváló 
mestere, rnint a közélet ismerője, mint a közüg-yek felkarolója -
mondhatni - valósággal prcdestináhra volt erre a pályára is. Ki
váló ét·zékkel tudta megválasztani a formát és a mértéket, amely 
az egyes dolgokat, eseményeket jelentőségiik szcrint megillette. 
Irásai mindig klasszikus példái maradnak ama két•dés eldöntésének, 
hogy egy vidéki lapban mit kell és hog·yan kell megírni ? Maga 
szargalmasan írt a lapnak minden rovatában. Pár soros kiilönfélé i
től kezdve a ktinnyed tá.rcacikkig és a súlyos tartalmú vezető cik
kig minden írását a tiszta stílus, a kerekded szerkezet jellemzi , a 
lEighatározottabb elkerülésével annak a tulajdonságnak, amit általá
bau journalistai felületességnek neveznek. Miként a gyülésaken sza
\'ával, úgy a lapban a tollal is erős ellenfele volt a más \'élemé
nyen lévőknek. A közügyek fontos kérdéseiben erős meggyőződésre 
vagy a lelkében wegcsontosodott elvekre alapította á.llásfog·lalá-;át 



s ezt aztán heves kitartással, majdnem türelmetlenséggel v~dte. 
Ilyenkor, ha szavát felemelte , vagy tollát megsuhintotta, fényes ér
velésével s It gúny . fegyvereivel sebeket is osztogatott. 

De ez általában véve ritka eset volt. N em os lelkének, humá
nus gondolkozás-módjánák nem a sebek osztogatása, sokkal inkább 
azok gyógyítása, általában a közjólét emelése volt a megfelelö 
irányú munkakör. Ezt bizonyitja az eddig felson!ltakon túl még az 
a nagy kiterjedésű , nagy jelentőségű és nagy ereoményú munkás 
ság, amelyet Kincs Gyula e város társadalmi életében kifejtett. Nem 
volt e városban az utóbbi évtizedek alatt egyetfen nemes célt szol 
gáló társadalmi mozgalom, amelyben részt ne vett volna. Nem ala
kult, nem működött se közmüvelődésü, se közgazdasági, se jóté
konysági egyesület, amely az ő munkaerejét, segítségét, támogatá
sát ki ne használta volna. Ha az ilyen egyesületek valamelyikének 
életében hanyatlás , pangás, visszaesés állott be, ott csak az ő ki
válóan arra termett egyénisége hozta meg a gyógyulást, az újabb 
fellendülést, mert a közjóért munkálni mindrg készen állott s amire 
vállalkozott, azt mindig sikerrel végezte. 

Életénok a munka nemcsak eleme, vezérlő eszméje, de áldása 
is volt, midőn a legnagyobb csapással suj.totta a sors. rnidőn egyet
len gyermekét, élte reménységét elvesztette, a lesujtó gyász fájdal
mát, kétségbeejtő bánatát csak a munka, a szokottnM is fO'kozottabb 
munka tudta enyhíteni. 

Ennek a 'sok területen végzett, sokféle munkának a láttára 
önkénytelenűl támadhat a kérdés : hogyan lehetett annyit elvégezni? 
Csakis az ő módszerével, ami abban állott, hogy az egyik munka
kör fáradságát a másikban teljesített új mnnkában piheEto ki. A 
változatossággal, a cserélgetéssol könnyítette a munka terhét. Mint 
az ínyenc az ételfogásokat, úgy válogatta össze a kiilöuféle tendő- · 
ket, hogy a munkában telhetetlen nemes lelke mentí'!-1 többet tudjon 
feldolgozni - a közjó számára. 

Mert nagy rnunkássága csak csekély mértékl:reu szolgálta 
egyéni céljait és sokkal inkább a közérdeket. 

S ha felvetem a kérdést, hogy mi volt jutalma e sok nmn
káuak, arra a következőkben felelhetek, 

Legelső és mindenekfelett való jutalma volt a munlm sikere 
utá11 érzett l~lki kielégülés, ez a pénzre be nem váltha:tó, de a ne
mes lelkek előtt nagyértékű ajándék. 

Jutalma volt , kétségtelenúl, a pályáján való emelkedés is . De 
ezzel a jutalommal csak mérsékelten élt. Becsülte és megbecsülte 
a muukát, a másét is, ~ mag·áét is . ·Es elvárhatta másoktól is a 
munka megbecsülését. Ambiciózus ember is volt, dc csak a legmo
dernebb, nemes értelemben : állásért, kitüntetésért egy kézmozdu
latot sem tett volna, de a munkát, a sikereket halmozta úgy, hogy 
végűl is nem ő maga, de a sikerek követelték ki számára at elis
merést. A sikerekkel megszerzett állás megtartását ujabb sikerei 
biztosították. J ól ismerte s lelkében magáévá tette a W esselényi · 
család híres jelmondatát : "N unquam retro". Mivel az illetékes té-



hyezők is !felísmerték e helyzetet, hallgatólagos megállapodással 
"állandó igazgató"-nak tekintették őt akkor, amikor az állandó igaz
gatóság intézményes rendezésének kérdése az erdélyi református 
egyházkerületben felmarült és - megbukott. Egyébként Kincs 
Gyula reális ember volt s inkább kevésre mérte vágyait, minthogy 
elérhetetlenre törekedett volna. Halála után a kolozsvári sajtóban 
hírlett, hogy magasabb tanügyi állásra volt kiszemelve. Viszont az 
is megállapítható, hogy a politikai élet terén" is nyitva lett volna előtte 
az út, amelyen fényes pálya kecsegtette. O mindezekre nem nagy 
kedvet mutatott. Szivesebben volt és maradt egyszerü igazgató Zi· 
lahon, mert lelkének minden szála a zilahi kollégiomhoz fűzte . Kü
lönben is valami ős, a zilahi úgynevezett bennszülött polgárokat 
jellemző konzervativizmus tapadt lényéhez. Egész életén át zilahi 
polg·ár maradt, aki sohasem vágyott el hazulról. Jól érezte · magát 
itthon. 

Jutalma volt a külsó elismeréseknek az a ·sorozata is, amely
ben tanártársai, elüljárói, felettes hatóságai, volt tanítványai, a tár
sadalom, a nagy közönilég és a legfelsőbb holyről a királyi kegy 
részesítette. Több alkalommal s különböző módon nyilatkozott meg 
ez az elis.merés. Én most csak a fontosabbakat említem meg. Az 
1908. évi j unius 25 -én tanári szolgálatának 25.-ik évfordulójánál itt, 
e teremben róttuk le érdemeivel · szemben az elismerés adóját. Ta
nártársai és a kollégiumi eiülJáróság ebből az alkalomhól az elis
merés tolmácsolása mallett arcvonásainak megörökítése céljából a 
most is itt függő arcképet adták a kollégiumi gyűlésterem szá
mára. Az ünnepély díszét emelte a városi, vármegyei hatóságok és 
hivatalos testületek küldötteinek sorra elhangzó üdvözlése. Ugyan
ebből az alkalomból az elismerést kifejező nagyközönség, beleértve 
ebbe a tanítványoknak és volt tanitványoknak sereg·ét, egy szép 
alapítványt adtak össze, melyet a Kincs Gyula intézkedése szarint 
"Kincs Margit alapítvány" címen kezel a kollégium. Az alapitvány 
ezidőszarinti összege 1924 K. 

19 J 3-ban legfelsőbb helyről, a királytól jött a Kincs Gyula 
érdemes munkásságának elismerése, midőn a királyi tanácsosi cím
mel tiintette ki őt a királyi kegy. Az általános öröm, a közvéle
mény egyhangú helyeslésa mutatta, hogy méltó egyénre szállott a 
kitüntetés. 

Az érdem elismerése volt, - de már csak az emlékének szó
lott, mert nagy lelkének tudomására nem jutott - az a nagy si
kerű mozgalom, amely ruindjárt halála után indult egy, a Kincs 
Gyula emlékét megörökítő alapítvány létesitése céljából. Ez az ala
pítvány, amelyn0k gyújtésa még folyamatban van ma 6320·50 K-t 
teszen ki, Igazán megható, valósággal az érdemeknek megfelelő az 
a bőkezű áldozatkészség, amellyel siettek a barátok, a tisztelők , az 
ismerősök, a tanitványok és volt tanítványok ottbonukból, ·vagy a 
lövészárokból elküldeni adományukat a Kincs Gyula-alapra. 

Van még ezeken túleső jutalma is munkásságának. Ilyen ju
tahnat látok én ama szépségekben, malyeket életpályájára halmozott 
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a sors. Szép volt a pályafutása, mert élete folyása egy intézmény 
életével kapcsolatban és párhuzamban szakaszokba osztva klasszikus 
szépségű kialakulást mutat : 

Milyen szeréuyou vonult be egykor az igénytelen iparos-fi(, 
az egyszerű külsejű iskolába és ha felidézzük emlékünkbe a nagy 
pompájú temetést, midön a díszes kollégiumi épűletböl, az ö mun
káján épűlt palotából kisérik ki a királyi kitüntetéssel felékesített 
nagytekintélyű férfiut : milyen nemes példából tanuljuk meg azt az 
igazságot, hogy : "a munka felemel" . 

Ha pedig szűkebb körre szorított pályáját, éppen tanári mü
ködésének korszakát, az ifjú tanárnak az öreg kollégiomba való be
vonulását s majd a megifjúlt kollégiomból az öreg professzornak 
kidőltét nézzük: ismét milyen szépen mutatkozik a tanulság, az "em
beri mulandóság~. 

Szép életének szép volt a vége is. Szenvedések nélkül való 
hirtelen halála a befejezett munka, a végzett kötelesség példázása
ként éppen az esztendő utolsó óráiban következett be. Megoldatlan 
problemák terhét, aggasztó érzéseket nem vitt sirj ába. .. ha talán 
egyet - a haza sorsa, a világháboru eidöltének aggasztó érzését. 
De nem, könnyü halálát ez sem nehezítette meg. Maga mondja az 
1914. évi megnyitó beszédében s mondását még most is találóan s 
a gyenge lelküek bátoritásaként idézhetjük: "Bízunk benne, hogy 
az Igazság Istene - ha temérdek áldozat árán is - megsegíti 
fegyvereinket, megadja a diadalt s azt a felemelő tudatot, hogy a 
világ békéjét a mi fegyvereink is segítenek biztosítani ~. 

nnek a szépen leélt, szépen befejezett életpályának végénél 
megá vtt s még egyszer visszatekintve. a Kincs Gyula egyéniségé
nek tömörített, eleven képét keresem. A munka, a tevékenység volt 
életének eleme, egyéniségének egységesítő középpontja. Ezzel kap

ccsolta kiváló egyénisége az iskolát az élethez, az életet, a társa
.dalmat az iskolához. S ez a szoros kapcsolat volt az oka, hogy ta
nítványai benne már az iskolában a közéleti jelességet látták és 
utánozták, a közélet emberei pedig - mégha iskolai tanítványai 
sohasem voltak is- mesteriiket, tanítójukat tisztelték. A sok munka
körben, sokféle munkában egyesített tevékenység : ez volt Kincs 
Gyula. Ezért éreztük halála alkalmával, hogy benne nemcsak a je
les tanárt, nemc3ak a ki\ráló igazgatót, nemcsak az egyházi és tár
sadalmi élet buzgó munkását, hanem mindezeket együtt, a sok
irányú tevékenység összeforrott, megtestesített személyesitőjét vHsz
tettük el. Egyéniségének a munkakörök szerint csoportosított képei 
csak halványan álló, vetített képek. Ha ezeket egy gépbe tehetnők, 
hogy a sok munkát - miként egykor az élö Kincs Gyula végezte 
- változatos, sűrű egymásutánban mutassák : akkor adhatnák hü 
képét a folyton muukában sürgő, a fáradhatatlan Kincs Gyulának, 
akit örök pihenésre magával vitt, tőlünk elraga<,!ott az 1915. évnek 
a') örökké\·alóságba sülyedő "Szilveszter-estérr -je. 
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Tisztelt Hallgatóság ! 

Ugy érzem, hogy a Kincs Gyula emlékünnepével nem kés
tünk el, mert emléke mindnyájunk lelkében tisztán él és hiszem, 
hogy amilyen igaz fájdalommal elsirattuk, amilyen őszinte gyász
szll.l meggyászoltuk, éppen olyan hű g·onddal, kegyelettel fogj uk 
őrizni ez emléket. 

Most már nem is búcsúzunk Tőle! Hiszen emléke velünk van, 
velünk marad. Nem is s iratjuk. Hát lehet· e, kell-e egy ilyen szép 
élet emlékén sirni ! 

A gyász letelt, érzésünk, hangulatunk már felemelő, mert 
megelevenedett, felfrissült emléke nem a mulandóságra figyelmez
tet, de az érdernnek meg nem semmisitiletö fennmaradásáról biz
tosit. 

Kedves növendékek l 

Hozzátok intézek még egy pár szót, A legtöbben közveUen 
ismerői, tanítványai, növendékei voltatok Kincs Gyulának, de van
nak közöttelek olyanok is, akik csak látásból, vagy talán még úg·y 
se ismertélek őt. Most, ime, ünnepélyesen egyesültök itt az ö em
lékének lelket nemesítő felujitásábau. Legyetek és maradjatok eg·yek 
az ö cmlékének tiszteletében. Ti, nagyobbak, midőn látjátok, miként 
osztozík veletek e tisztelet érzésében az egész társadalomnak széles, 
nagy köre és mindenek felett a volt tanítványoknak az ország kii-
1önböző részeiben él() s a harcterek külöuböző lövészárkaiban küzd ö 
nagy tábora : osszátok meg magatok is ez érzést kisebb társaitok
kaL A lelketekben iránta élő rneleg szeretet alapján tanítsátok meg· 
őket is e tiszteletre. 

·'' '·. •· 

És most ünnepélyesen vegyétek át az örökséget, amit reátok 
hagyott. Vagyont, földi kincseket nem gyűjtött, do mihden anyagi 
vagyonnál értékesebb ajándékkal tűntetett ki benneteket, midőn reá
tok hagyta "dús élte kincsét", nm n kában töltött, sikerekben gazdag 
életének nemes példáját. 

Fogadjátok hálásan a szép ajándékot, kövessétek buzgón a 
nemes példát, őrizzétek meg híven az ét·tékes örökséget. Ha buz
gón követitek példáját, munkátok sikere el nerT. maradhat s cmlé
két mindig áldani fogjátok. Ha híven megőrzitek s gyarapítva utó
daitokra s azok nemzedékenként egymásra származtatják oz örök
séget : oz lesz -- s éu kivánom, hogy ez legyen - a Kincs Gyula 
nemes, munkás életének ez iskolával egyiitt fennmaradó, legmél
tóbb, legszebb emléke. 
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