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N É G Y E S Y LÁSZLÓ 
elnöki megnyitóbeszéde az Irodalomtörténeti Társaságnak 1925 december 5-én 

t a r t o t t ülésen. 

Elment a nagy hajó, már füst je sem látszik, de barázdájá-
nak nyoma még ott fodrozódik a víz tükrén, a hullámgyűrűk 
mind szélesebb ívekbe terülnek szét, anár a szemhatárt is meg-
haladják, és beszélnek a gépezet erejéről, mely mozgásba hozta 
őket. Elment Toldy Ferenc is, már egy fél százada elment, de 
még mindig működni véljük, még mindig érezzük szellemi 
életünk folyamán azt a mozgalmasságot, amelyet az ő tevé-
kenysége idézett elő. Alig tud juk elképzelni, hogy amióta meg-
szűnt élni, már annyi idő telt el, mint az ő ifjúkorától, i f j ú -
korának legdicsőbb élményétől, a Zalán Futásának megjelené-
sétől az ő haláláig eltelt. Ha tekintetünket pá lyá já ra összponto-
sítjuk, mennyivel hosszabbnak tűnik fel az a félszázad, melyet 
az ő gazdag munkássága tölt be és sikereinek hosszú sora 
tagol, mint az a másik félszázad, melyen á t élete művét mint 
befejezett egészet tekintjük. Pályája oly hosszúnak tetszik, 
mintha egy századig élt volna, s alakja oly közelre látszik, 
mintha csak egy-két évtizede halt volna el. 

Elköltözése is egészen hirtelenül történt: pályáján nem is 
fékezett előzőleg, teljes erővel robogott előre. Csak lebukott foga-
táról, a hajtó erő megtartotta sebességét. Hetven éve ellenére 
lázasan dolgozott. Halála előtt néhány héttel jelent meg a 
Magyar Költészet Kézikönyvének új, ötkötetes kiadása, készít-
gette Balassi ú jon felfedezett verseinek kiadását, írni kezdte 
a magyarországi újkori irodaiam, az egyetemes magyar iro-
dalom történetét, tehát a latinnyelvűt is beleértve, a renaissance-
tól a XVII I . század végéig, összeállította a Régi Magyar Könyv-
tár I. kötetének anyagát, (már a címlap is készen volt), és foly-
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tattá több más megkezdett munkájá t в tervezett újakat. Néhány 
év óta a 4000 forintos évi nemzeti jutalmat élvezve, minden erejét 
az irodalom történetének szentelte. Még elnökölt a Kisfaludy-Tár-
eág novembervégi ülésén (nov. 25.), még december 9-én megtar-
totta egyetemi előadását. December 10-ére viradó éjjel órakor 
meghalt. Beteg csak néhány óráig volt. Utolsó napján Damjanich-
utcai lakásáról a városba sietve egy lóvonatú kocsi után futot t , föl-
hevült, a hideg kocsiban átfázott, s valószínűleg az erős hűién 
fokozta végzetessé régi csúzos baját. Halálának híre általános 
megdöbbenést keltett. Mély részvéttel fogadták az „irodalom-
történetírás atyja", a „páter Academiae", a Kisfaludy-Társaság 
alapítója, „az irodalom kincstárnoka" vára t lan halálát. Érezték, 
hogy szellemi életünk egy legfőbb és legállandóbb mozgatója 
sziint meg működni. Felsőbb helyről életében jött kitüntetései 
közt a Lipót-rend lovagkeresztje volt a legnagyobb; de halála-
kor, tán még inkább, mint 1871-i jubileumán, a kegyelet olyan 
magasra értékelte jelentőségét, mint kormányférfiakét sem 
mindig. December 11-én az Akadémia gr. Lónyay Menyhért 
elnöklete alatt külön ülést tartott s azon elhatározta, hogy oszlop-
csarnokát n y i t j a meg a végtisztesség céljaira, mert ez a dísz illeti 
meg az Akadémia alapítói közül az utolsó tagot. A családnak 
Horváth Mihály elnöklete alatt az osztályok elnökeiből és tit-
káraiból összeállított küldöttség fejezte ki az Akadémia részvé-
tét, emlékbeszéd tartására Gyulai Pált kérték fel. Ravatalát sokait 
látogatták. Hadik-Barkóczy Ilona grófnő ungmegyei birtokáról 
csak azért jöt t fel Pestre, hogy koszorút tegyen a koporsóra. 
Koszorúi közt, a csarnok közepén feküdt, a kapuval szemben, 
arca nyugodt, mondja egy tudósítás, mintha nem a halál, hanem 
az álom ülne ra j ta . A végtisztességen, december 12-én, vasárnap 
délután, megjelent gr. Andrássy Gyula külügyminiszter, Trefort 
és Percei Béla miniszterek, Pauler Tivadar és Horváth Boldizsár 
volt miniszterek, az Akadémia és a Kisfaludy-Társaság fővárosi 
tagjai, közöttük Arany János, számos fiatalabb író is, az egye-
tem tanárai , a főváros tanácsa Ráth Károly főpolgármester 
vezetésével, az országgyűlés mindkét házának sok tagja , Maj lá th 
György főrendiházi, Ghyczy Kálmán képviselőházi elnök, Haynald 
Lajos kalocsai érsek, több tábornok díszben, főtisztviselők, a könyv-
árusok testületileg. A szertartást Ipolyi Arnold besztercebányai 
püspök végezte. Beszédeket a ravatalnál nem mondtak. A menetben 
a koporsó u tán Csengery Antal másodelnök és Pulszky Ferenc, 
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az I. osztály elnöke haladtak (gr. Lónyai Menyhért aznap beteg: 
volt). Az egyetemi i f j ú ság gyászlobogóval, babérkoszorúval 
sorakozott a menetbe, mely a komor, fergeteges időben az Aka-
démiától az egyetem központi épülete elé vonult, a téren meg-
állapodott, épen a szenvedő Deák Ferenc ablakai alatt ; az 
egyetemi templom előtt ú j r a beszentelték a koporsót, s a gyüle-
kezet meghallgatta az i f júság szónokának búcsúbeszédét. 
A Kecskeméti-utcán és az Országúton (a későbbi Múzeum-
kőrúton) át a Nemzeti Színháznak vette ú t j á t a gyászmenet, s 
úgy ért ki, már sötétben, a kerepesi-úti temetőbe. A Kisfaludy-
Társaság dec. 29-i ülésén Gyulai Pál másodelnök székéről fel-
állva jelentette be a szavait állva hallgató társaságnak és 
közönségnek Toldy Ferenc és br. Kemény Zsigmond halá-
lát, akik a Társaságnak mind a ketten elnökei voltak. Gyulai 
kiemelte ekkor, hogy Kazinczyt kivéve senkinek sem volt oly 
nagy fogékonysága a magyar szellemi élet mozgalmai iránt., 
mint Toldynak; ez volt szenvedélye, mely utolsó percéig egész 
i f j ú i hevet kölcsönzött szellemének. Emlékbeszéd tar tására 
Greguss Ágostot kérték fel. 

Talán érdekelni fog e részletek fölelevenítése ma bennün-
ket; egy kie szelvényt adnak akkori szellemi és közéletünkből. 
Az egykorú lapokból idézem őket, magam nem lehettem még 
ott; de tagja ink közt tiszteljük Badics Ferencet, aki mint első 
éves, lelkes hallgató érezte a tanítványok fájdalmas megdöbbené-
sét a mester váratlan halálán. Idősebb társai még szoríthatták azt 
a kezet, melyet egykor Kisfaludy Károly, Vörösmarty és Bajza 
szorongattak, sőt Kazinczy is szorított; még a Kazinczynál is tíz 
évvel idősebb Goethe is. Hány írói nemzedék szorította e kezet, 
s hány író éiiezte szövetkező, vezető, emelő, i rányí tó hatását, 
némelyek bizony a súlyát is! S még hány írói nemzedéket 
emelt ki a multak homályából, régi idők törmelékei alól! El-
haltak ós élők egy folytonos láncolat tá sorakoztak elméjében 
és az elhaltak is életre támadtak szíve melegétől. Szinte sze-
mélyes és bizalmas viszonyban volt a századok magyar írói-
val, Vásárhelyi Andrástól kortársainkig. Mennyi emlék, mennyi 
munka és siker esik az írókkal váltott első kézszorításoktól 
fogva az utolsókig terjedő időbe! 

H a valahol, i t t fölösleges fölsoroünoin munkásságának 
eredményeit. Hiszen a mi tudományszakunk alapjai t nagy mé-
retekben ő rakta le s az alapokra falakat , épületeket emelt, sokat 

1* 



4 TANULMÁNYOK. 

be is tetőzött. Minek elmondani, hogy maga volt az irodalomtör-
ténet kőfejtője, tervező mérnöke és kőműves-munkása? Hogy 
ő állapította meg a korszakok kereteit, az írói csoportok rend-
szerét, napfényre hozta, kiadta és kommentálta az írók mun-
káit, összeszedte életadataikat és megír ta életrajzukat, el-
végezte első esztétikai és történeti értékelésüket, és hogy 
a temérdek részletből egy egységes folyamatképet konstruált, 
a német Gervinushoz és a tudatfolytonosság eszméjét valló ma-
gya r állambölcselők, jogászok, történetírók és nyelvészek fel-
fogásához csatlakozva azzal az alapfelfogással, hogy mindez 
egy századok során át élő, fejlődő, működő személyiségének, a 
nemzetnek, a nemzet lelkiségének a megnyilvánulása. Arany 
János szavaival szólva: „a m a g y a r ész történetét" írta. Diva-
tosan szellemtörténetnek mondhatnók, azzal a különbséggel, 
hogy nem épen eszmék és eszmeáramlatok történetét nyo-
mozta, egyetemes emberi ú t ja ikon, hanem a nemzeti szellem 
történetét koncipiálta, s a nemzieti szellem életére vonatkozta-
tott mindent. E körben jól t ud juk azt is, minő kiegészítésekre, 
itt-ott helyreigazításokra volt szükség, részint a kritikai érté-
kelésben, részint a történeti beállításban, továbbá a történeti 
kép megalkotásában és az előadás művészetében. De alig van 
oly oldala az irodalomtörténetnek, melyben ő kezdeményező ne 
lett volna. Hogy az újabban annyi ra fejlett összehasonlító iro-
dalomtörténetet említsük és a Katalin-legenda példáját vegyük, 
melyről Szilády, Katona Lajos és Horváth Cyrill oly becses 
monográfiákat írtak: előzőjük ebben is Toldy Ferenc volt, az ő 
Katalin-legeiida-kiadása 1855-ből m á r oly gazdag összehasonlító 
apparátusra támaszkodik, amely abban az időben még oly tudós-
tól is kiváló munka lett volna, aki hosszabb időn át erre az egy 
tárgyra összpontosította volna erejét. Általán is rendszerint tekin-
tettel van az idegen irodalmakkal való kapcsolatokra. Attól az 
alapfelfogástól pedig, melyet érintettem, lehetetlen megtagadni a 
grandiózus jelleget. 

De bármily párat lanul nagyszabású is az ő irodalomtörté-
netírói működése, nem feledkezhetünk meg arról, hogy ez csak 
egy része volt az ő egész pályájának, ő a szabadságharc előtt 
inkább akt iv író volt, mint történetbúvár. A szépirodalom, kri-
t ika és irodalmi publicisztika terén Vörösmartyval és Bajzá-
val együt t biztosította az Auróra-kör fennmaradását és irányá-
nak diadalát , ö a nyugat i irodalmakból és sa já t irodalmunk 
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múltjából vett hatásokkal termékenyítgette kora magyar iro-
dalmát, mozgalmasságot vitt bele s éreztette történelmi és nem-
zetközi kapcsolatait. Még inkább ki ter jedt munkássága és ha- * 
tása a tudományos irodalomra. A tudományos munkát szer-
vezte, 1848 előtt létrejött tudományos intézményeink nagy részét 
ő alapította, vagy résztvett alapításukban. Egész sor társulat, 
bizottság és folyórat neki köszönheti létét. Szerette az élő tudo-
mányos munkát intézményekkel biztosítva látni. De szelleme 
is vo.lt hozzá, hogy a megalkotott intézményekbe lelket öntsön. 
Az Akadémiát Széchenyi alapította ugyan, de évtizedeken át 
ő működtette, és ő szervezte át tudománynépszerűsítő intézet-
ből tudománymívelő intézetté. Ö alapította meg a Kisfaludy-
Társaságot is, megindította az archeológiai tevékenységet, ki-
váló részt vett az Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyű-
lései, a Természettudományi Társulat, később a Történelmi Tár-
sulat megalapításában. Pá lyá ja az erők foglalkoztatása, a 
tudományos törekvések megindítása és szervezése tekintetében 
művelődéstörténeti fontosságií. Apostolkodását méltán hason-
lít ják Kazinczyéhoz; lelkessége, hi te nem kisebb; símulékony-
sága, érdeklődése, egyéniségének vonzó és ható ereje hasonló 
a széphalmi mesteréhez, de a különbség az, hogy ő a személyi 
hatásnak fennmaradásáról is gondoskodott és intézményeket 
szervezett. Lelkéből vidámság, bizalom, ösztönző erő sugárzott 
tudóstársaira és az if júságra. Öreg korában is lelkesedés és 
tettvágy töltötte el. 

Valóban igazságtalanok lennénk Toldy iránt, ha csak mint 
irodalomtörténetírót akarnók méltatni, bár az ő irodalomtör-
téneti érdemei is még mindig akkorák, mint senki másé nálunk. 
Egy fiatal magyar irodalmi elmélkedő 1903-ban kri t ikai tanul-
mányt í r t róla az Irodalomtörténeti Közleményekben. Keresi 
munkáiban a maradandó értékeket és megjegyzi, hogy Toldy 
nem let t olyan, mint Taine, aki a minden szellemi tudomány 
alapjául szolgáló lélektan újabb eredményeit magáévá téve, 
Hegel és Sainte-Beuve nyomán haladva- az irodalomtörténet 
nagy megiíjítója és tudományos megteremtője lett. Hozzáfűzi, 
hogy Toldyról szólva, reá nem szabad Taineről hímet varrni, 
nem szabad a tehetségtől zokon venni, hogy nem termett rá л 
lángész munká já ra ; egyébként igen nagyra t a r t j a Toldy telje-
sítményét, csakhogy inkább a tanulmány, mint a szellem ered-
ményét l á t j a benne. 
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Mikor engem másfél évvel utóbb az a szerencse ért, hogy 
Toldy születésének százéves ünnepén a Kisfaludy-Társaságban 
én t a r tha t t am az emlékbeszédet, a beszéd bevezetésében Kunfi 
Zsigmondnak erre a — különben derekas — tanulmányára célozva 
mondottam a következőket: 

„Mi nagyot tett Toldy Ferenc, hogy a százéves megemlé-
kezés kivételes tisztességében kívánjuk őt a nemzet színe előtt 
részesíteni, mint a legnagyobbakat? Hol vannak halhatat lan 
művei, mint írónak? Hol a gondolatok ű j tar tományait feltáró 
s az emberiség egyetemére nézve kötelező érvényű eszméi, mint 
tudósnak? Nagy író volt-e, nagy tudós volt-e! Szűkkeblű és 
jogosulatlan kérdések, tisztelt közönség, melyeket hétköznapi 
foglalkozáskép lehet feszegetni, s a k á r ellenére el is dönteni, 
akkor is csak a nagyokról véve mértéket; de ilyen ünnepi alkal-
makkor, midőn százados távlatból nézzük a tényeket és szemé-
lyeket s egynek látva Toldy Ferenc egész rengeteg munkássá-
gát, az tűnik szemünkbe, hogy ez a munkásság a X I X . század 
nagy nemzetépítő törekvései közt az elsőrendűek egyike, akkor 
tiltakozni fogunk egyéniségének széttagolása ellen, s azt fog-
juk kérdeni: vájjon a nemzeti hálát pszichofizikai erőpróbák 
eredményéhez kell-e inkább mérni, m in t a nemzet érdekében 
kielégített szükségletek arányaihoz, s vájjon a nagyságnak 
egyetlen alakja-e az eredeti produkció, nem épen oly fontos 
szükséglete-e közéletnek és irodalomnak a szervező, közlető, fenn-
tartó erők működése, mint a teremtő erőké? Maga Toldy Ferenc 
nem tűnt-e ki olyan nagyszabású lelki vonásokkal, az agy ki 
nem merülő terveléseivel és foglalkozásával, a szív csodálatos 
hitével, az akaratnak lángoló buzgalmával és kitartásával, hogy 
őt mintegy az irodalmi buzgalom genie-jének mondhassuk?" 

Húsz éve múlt, hogy ezeket í r tam, de ma tán még erősebb 
meggyőződéssel írhatom, mint akkor. Toldy Ferenc nagyságá-
nak arányai az azóta eltelt húsz év ó ta nem kisebbedtek. Toldy 
a magyar szellemtörténetnek ma is nagy alakja, irodalmunk 
egyik hérosza. És ha az újabb, sőt még újabb pszichológiai 
kutatásokra kell hivatkoznunk, épen a legújabb évtizedek 
pszichológiája hangsúlyozza nagy eréllyel a léleknek gondol-
kodó és képzelő funkciója mellett, melyet a régibb pszichológia 
kissé egyoldalúan kegyelt, az emocionális oldal jelentőségét. 
Az érzésnek és akarásnak az a rendkívül i mértéke, amely egy 
Kazinczy, egy Toldy agyá t fűtötte, a géniusznak kétségtelenül 
egyik t ípusát képviseli. Toldy alkotásai nemcsak az ő iroda-
lomtörténete, költészettörténete, életrajzai , tanulmányai, hanem 
a Kisfaludy-Társaság is, az Akadémia három évtizednyi mű-
ködése is, egész szellemi életünk pezsgésben tartása is. És bizony 
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az övé a magyar irodalomtörténet megalapítása is, melybe 
nemcsak ihletet, buzgalmat öntött, hanem egyúttal igen nagy 
szellemi erőt is. 

Ha most, két újabb évtized múlva, ismét ünnepi szózatot 
kell mondanom róla, ismét csak hódolattal, tisztelettel és szere-
tettel teszem. Hiszen szellemének erejét és szívének melegét még 
ma is érezzük. 

Ma fölkerestem síremlékét s egy igénytelen örökzöld bokré-
tát tettem rá ; úgy éreztem, mintha mindnyájunk nevében ten-
ném. Hiszen mostani szavaimat a Társaság egyenes megbízásá-
ból mondom. Az Irodalomtörténeti Társaság, mely maga is az ő 
szellemének ihletésétől származott, á l talam fejezi ki emléke előtt 
hódolatát, tiszteletét, szeretetét. 

Ez érzelmekkel, Toldy Ferenc nagy nevére áldást mondva, 
megnyitom Társaságunk mai felolvasóülését. Felkérem a t, jelen-
levőket, hogy Toldy Ferenc iránti kegyeletünk ée tiszteletünk 
jeléül egy pillanatra emelkedjünk fel helyünkből. 


