
Négyesy László 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaságban. 

írta : PINTÉR J E N Ő . 

Ebben az esztendőben lesz húsz esztendeje, hogy Baros 
Gyula, Beöthy Zsolt, Horváth János, Négyesy László, Pintér 
Jenő és Riedl Frigyes az Országos Középiskolai Tanáregyesü-
leti Közlöny 1911. évfolyamának egyik júniusi számában közzé-
tették felhívásukat a Magyar Irodalomtörténeti Társaság meg-
alapítására. December 10-én ült össze az alakuló közgyűlés s a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöki tanácstermében meg-
választotta az első t iszt ikart : 

Elnök: Beöthy Zsolt; alelnökök: Négyesy László, Szász 
Károly, Dézsi Lajos, Zoltvány Irén; t i tká r : Horváth János; szer-
kesztő: Pintér Jenő; jegyző: Kéky Lajos; pénztáros: Ágner 
Lajos; tiszteleti tagok: Szilády Áron és id. Szinnyei József. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság alapításától kezdve 
magáénak val lhat ja Négyesy Lászlót. Ott volt a Társaság irá-
nyítóinak sorában a megindulás idején, ott maradt a legnehe-
zebb időkben s itt van élünkön — vezérünk gyanánt — ma is. 

Adatokból nehéz egybeállítani, hogy egy tudományos tár-
saság mit köszön vezető egyéniségeinek. Beöthy Zsolt mellett 
Négyesy László és Riedl Frigyes volt a mi legönzetlenebb támo-
gatónk az irodalomtörténetírás tekintélyei közül. Meglehetősen 
elhagyottan indultunk útnak, mert az idősebb nemzedék tagjai, 
sőt a velünk egykorúak is, már le voltak kötve különféle társa-
ságokban s így inkább csak a távolból nézték reménytelennek 
tetsző kezdeményezésünket. De Beöthy Zsoltot, Négyesy Lászlót 
és Riedl Frigyest sikerült megnyerni ügyünknek, nagy szeretet-
tel vettek részt tanácskozásainkban, érdeklődésük nem kis mér-
tékben hatott munkakedvünkre. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság első rendes közgyű-
lésén — 1913 március 1-én — Négyesy László tar tot ta az elnöki 
megnyitó beszédet. „Tisztelt Közgyűlés! Éppen kétszáz esztendő-
vel az első magyar irodalomtörténeti munka megjelenése után 
alakult a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, amely mai köz-
gyűlésén már első évi, 1912-i működésének eredményeiről vesz 



NÉGYESY LÁSZLÓ A MAGY. I R O D A L O M T Ö R T É N E T I TÁRSASÁGBAN. 143 

számot magától és ad számot a magyar közönségnek. Bármily 
szerény volt az 1711-i kezdemény s bármily szerény az 1911-i ala-
pítás, mind a két dátum egy nagyfontosságú fejlődési folya-
matnak a tünete s a kettő közti különbség a fejlődés arányai-
hoz és természetéhez szolgáltat mértéket." Ezzel indul meg az 
első elnöki megnyitó beszéd magasröptű fejtegetéseinek fonala: 
mit jelentett a Specimen a magyar művelődés történetében, 
hogyan alakult két évszázadon keresztül a magyar irodalom-
történet, mit jelent a mi Társaságunk munkája? Most, hogy az 
irodalomtörténet számára már külön társaság szervezése vált 
szükségessé, tudományszakunk a maga történetének ú j szaka-
szához érkezett. „Bizalommal tekintünk a Társaság jövőjébe, 
nem a magunk erejének felbecsülése alapján, hanem ama foly-
tonosan ható történeti erőnek ismerete alapján, amely erő a két 
század eredményeit is létrehozta." 

Az első elnöki beszédben kitűzött irányelveket és munka-
programmot a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tag ja i lan-
kadatlan erővel iparkodtak megvalósítani. Munkájuk annál ne-
hezebb volt, mert a hatalom és vagyon birtokosai közül senki 
sem támogatta fáradozásaikat. Erről a jelenségről az Országos 
Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1913. évfolyamának egyik 
száma többek közt a következőket í r ta : 

„E gyorsan felvirágzó Társaság Közlönyünk hasábjain, az 
Országos Tanáregyesület kebelében, bontott zászlót s innen 
indult az alapítás és szervezés út jára . Azok előtt, akik eddig is 
önérzettel hivatkoztak a magyar tanárság tudományos súlyára, 
bizonyára örvendetes jelenség, hogy ez a jelentős nemzeti kultúr-
munkát végző egyesület egy év leforgása alatt ennyire megerő-
södhetett s pusztán a maga erejéből ilyen középponti jellegű 
orgánumot képes fenntartani . Mindenesetre méltán fokozhatja 
önbizalmunkat s növelheti erőnk és súlyunk tudatát, hogy ismét 
egy fontos kultúrpozícióval erősítettük a magyar t aná r i ren-
det, melynek, mint a legutóbbi hónapok eseményei mutatták, 
annyi tájékozatlan és igazságtalan ellensége van. Egy tudomá-
nyos társaság, mely ezernél jóval több tagot számlál s melyet 
úgyszólván kizárólag tanárok alapítottak és tartanak fenn: ez 
— magyar specialitás. Más országokban az úgynevezett művelt 
nagyközönség, a mágnások, főpapok, országgyűlési képviselők, 
előkelőbb kereskedők, tőkepénzesek s a történeti osztályok tehe-
tős tagja i is szívesen áldoznak efféle kultúrcélra; ná lunk — a 
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tanárok. Bizonyos, hogy a magunk szempontjából örvendenünk 
kell ezen a jelenségen, a megszállott kultúrpontok egyedüli bir-
toklásán; bizonyos az is, hogy erkölcsi és anyagi befektetésünk 
fontossága előbb-utóbb gondolkodóba fogja ejteni az ú. n. irány-
adó tényezőket: másrészt azonban jellemző, hogy mennyire ma-
gára — illetőleg reánk — van hagyatva ebben az országban a 
tudomány és a komolyabb szellemi munka." 

Társaságunk minden tagja há lás örömmel látta, hegy Né-
gyesy László milyen egynek érezte a maga személyével Társa-
ságunk és folyóiratunk sorsát. Készséggel dolgozott mindnyá-
junk javára. Tanulmányai és beszédei közül a mi üléseinket és 
folyóiratunkat díszítette: Báró Eötvös József emlékezete (1914), 
Szerzelék középkori verses emlékeinkhez (1915), A Pataki Név-
telen és Dobó J a k a b (1916), Elnöki megnyitó beszéd (1917), Be-
széde Beöthy Zsolthoz (1918). Elnöki megnyitó beszéd (1922), 
Beöthy Zsolt ravata lánál (1922), Beöthy Zsolt emléke a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság Beöthy-emlékülésén (1922), Elnöki 
megnyitó beszéd (1923), Toldy Ferenc (1926), Reális és túlcsa-
pongó Ady-kultusz (1927), Az utókor és a szellemi tulajdon (1928), 
A Bánk bán-vita (1928). 

Beöthy Zsolt lemondása u tán — 1921-ben — Társaságunk 
Négyesy Lászlót választotta meg elnökké. Amennyire fájlaltuk 
első elnökünk visszavonulását, olyan szeretettel és bizalommal 
ültet tük a vezéri székbe második elnökünket. A világháború, 
a két forradalom és az Ínséges t r ianoni idők súlyos megpróbál-
tatásokat mértek Társaságunkra; a kétségbeejtő helyzetből 
Négyesy László elnöksége idején gázoltunk ki sok erőfeszítés-
sel. Elnökünk nagy munkakedvvel állt élünkön: adja a Gond-
viselés, hogy ne veszítse el kedvét ezután sem. 

Szeretjük és tiszteljük őt. Tudományos jelentőségének mél-
ta tása nem ide tartozik, venzó egyéniségéről azonban itt is meg 
kell emlékeznünk. Született elnök ő, biztos átpillantással dönt 
minden kérdésben, finom tapintat ta l intézi el a kényesebb ügye-
ket. Az írók és tudósok között gyakori a hátmögötti megszólás 
és ironikus hang; ezt a csúnya szokást nem ismeri. Példaadóan 
előkelő és nagylelkű egyéniség. Nincsenek irigyei és ellenségei, 
mer t még a rossz természetű ember is magába száll, ha szembe-
kerül nemes személyével. 

Révai Miklós szavait idézzük: 
„Kössön drága hazánk víg népe fejedre borostyánt!" 


