
Négyesy László 
az Országos Középiskolai Tanáregyesületben. 

í r ta : S A J Ó S Â N D O R . 

Négyesy László húsz évig állt az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület s ezzel a magyar középiskolai tanárság élén, 
előbb, 1896-tól mint az egyesület főtitkára, utóbb, 1906-tól 1917-ig 
mint elnöke. Az egyesület immár hatvan évet meghaladó életé-
nek legküzdelmesebb korszaka az ő nevéhez fűződik. Négyesy 
László neve ma már a történelmi kritika megvilágítása és érté-
kelése szerint is mint a legmunkásabb és leglelkesebb tanár-
vezér neve él az egyesület történetében. Valóban, a tanárság 
erkölcsi és anyagi javaiért senkisem dolgozott és küzdött any-
nyit, mint ő. Vezéri voltának nemcsak díszét, hanem terhét is 
lélek szerint vállalta és viselte. E megállapítás kiváltságos 
fényt vet Négyesy László jellemére: az volt az egyesületi élet-
ben is, aminek munkássága minden terén bizonyult: gondolko-
dásban, erkölcsben, kötelességtudásban hiánytalanul egész 
ember. Ilyen ember nem sok van, de éppen ezért az ilyen ember 
a legnagyobb magyar értékek közül való. 

Négyesy László mint fő t i tkár az egyesület akkori nagy-
nevű elnökének, Beöthy Zsoltnak a jobbkeze volt, szervezője, 
i rányítója s a testületi érzést ápoló jószellenie az egyesület 
feledhetetlen emlékű közgyűléseinek; Beöthy Zsolt lemondása 
után neki kellett az elnöki tisztet vállalnia. Elnökségének évei 
az egyesület legküzdelmesebb évei voltak; a kongresszusok kor-
szaka volt ez, a tanárság szakadatlan és egészben véve sikertelen 
harca a tanári rend erkölcsi és anyagi javaiért . Négyesy 
László ezekben az években nemcsak név szerint, hanem lélek 
szerint is a tanárság élén állott: ő volt a vezér. Helyzete nehéz 
volt: egyszerre kellett küzdenie az iskola és a tanárság jogos 
érdekeiért s harcos seregének sokszor féktelenkedő túlbuzgó-
sága ellen. Azok számára, akiket a szenvedély túlzásba ragadott, 
hathatósan hirdette, hogy a tanárnak még gondolatban sem sza-
bad a gyermeki lélek fehér lap jára mást í rnia , mint amit a 
jóerkölcs, az ízlés és igazság diktál; azt a fehér lapot beszeny-
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nyezni nem szabad; az a tanár, aki e r re képes lenne, nem való 
a kathedrára. „Nem azért éltem, — úgymond — hogy életem 
delén túl ilyen irányzat pártolása egy percig is terheljen". Föl-
felé viszont, a közoktatásügyi kormánytól azt kívánta, hogy ez 
„ne vállalja a felelősséget az utókor és a kultúrtörténet előtt, 
hogy egy kulturpoziciót kardcsapás nélkül feladott". Négyesy 
László teljesen átérezte a tanárság ki nem elégített szükségle-
teit: ezért vállalta az országos tanárkongresszusok elnöki tiszt-
ségének díszét és munkájá t ; vallotta, hogy a tanártestület a 
maga egészében, amíg erkölcsi alapon áll és szellemi erőt kép-
visel, élő hatalom. Húsz esztendőn át vívta a harcot; 1917-ben, 
a harmadik országos tanárkongresszus után, megírta a tanár-
egyesületi elnökségről lemondó levelét: leínondott, minthogy 
küzdelmeivel nem érte el a hőn óhaj tot t sikert, pedig nemzeti 
és kulturális nagy célok lebegtek előtte, mikor a tanárság er-
köcsi értékének, országos egységének és társadalmi súlyának 
növeléséért, gyakran rendkívüli viszonyok közt, harcolt . . . Ily 
célokért küzdeni két évitizeden át, oly zaklatott és keserves 
körülmények között, mint Négyesy László küzdött, valóban 
csak tiszta idealizmussal lehet. 

Távozásakor, az egyesület ötvenedik évi kögyűlésén e 
sorok í rója méltatta Négyesy László egyesületi és elnöki műkö-
dését; e méltatás mai megállapítás szerint is hű és igaz: a múlt-
ból szinte szórói-szóra a jelenbe másolható. 

Négyesy László személye annakidején teljesen összefor-
rott az Országos Középiskolai Tanáregyesülettel; tanárnemze-
dékek megszokták és természetesnek találták őt látni az egye-
sület élén. Testületi érzése, a tanár i közügyekért buzgósága 
csakhamar vezérségre emelte s éppen e buzgóságával, munkára 
készségével vezérkorában is mindenfaj ta munkából közember-
ként is részt kért magának. Tisztesség volt neki maga a munka, 
jutalom a munka becsületes végzésének a tudata. Az iskola és 
a tanárság minden ügyére kiterjedt évi jelentéseinek, felter-
jesztéseinek, memorandumainak számát se tudjuk. A tanárság-
nak folytonosan harcolnia kellett társadalmi megbecsülteté-
seért és Négyesy László mindenkor vezérül vívta e harcot, ön-
zetlenül, időt és egészséget pazarolva. „Életem tragikumát látom 
benne — mondotta a második országos tanári kongresszuson —, 
hogy aki a magyar tanárság szellemi és erkölcsi emeléséhez 
akartam csekély erőmmel hozzájárulni, anyagi küzdelmeinek 
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eszközéül kellett szegődnöm. De azt hiszem, ez a magyar tanár-
ság tragikuma is ebben a két évtizedben." 

Elnöki működésében mindenkor férfias meggyőződése ve-
zérelte, határozottsága mindenkor méltósággal párosult; a gyű-
lések vezetésében mindig tárgyi lagos volt s mindig gondja 
volt a tanácskozások előkelő színvonalának megőrzésére is. 
Hirdette a tanárság személy szerint való politikai és gondolati 
szabadságát, de egyszersmind ennek szükséges harmóniáját is 
az iskola céljaival. A világnézeti harcok idején elfogulatlanul 
és szilárdan állott az ellentétek hul lámai között s nyomatékosan 
hangoztatta az egyesület igazi hivatását : „A tanáregyesület a 
tanároké; erélyes és bátor, egyszersmind méltóságos és tiszte-
lettudó képviselete a tanárság érdekeinek a kormánynál és 
minden tényezőnél, az egész tanárságot összefoglaló kortársi 
szellem, szeretet és megbecsülés alapján". Azt hiszem, e meg-
határozás mindenkorra érvényes m a r a d s amily szép megjelölése 
az egyesület céljának, épp oly jellemző fogalmazójára is. 

A nagy harcok idején támadták Négyesy Lászlót kívülről 
és belülről; válságos időkben hiszen ez szinte természetes. 
A túlzók gyöngeségnek gondolják a bölcs mérsékletet, megalku-
vásnak a békés szellemet; ez a bölcs mérséklet, békítő szellem 
nem tetszhetett oly időkben, mikor az egyesületi tagok többsé-
gének valóban oka, joga és vágrya is volt az elkeseredés hango-
sabb nyilvánítására. De akik közelebbről ismerték, akik a maga 
egészében nézték Négyesy László működését, azok ez időben is 
igaz tisztelettel tekintettek rá s növekvő szeretettel ragaszkod-
tak hozzá. 

Közügyért harcolni igen sokszor hálátlan, mindig nehéz 
dolog, a tanárságért való küzdelem fokozottan is az és erőnek, 
lelki nyugalomnak nagy áldozatát kívánja. A tanár i küzdelmet, 
mint maga Négyesy László is gyak ran panaszolta, mindig újból 
kell kezdeni: ú j meg ú j kormányokkal ú j ra meg újra vitat-
kozni kell régi követelések jogosultságáról. Ehhez nagy türe-
lem és nagy önzetlenség szükséges. Négyesy László áldozatos 
türelemmel, állhatatos önzetlenséggel vívta a hai'cot, minden 
i rányban elfogulatlan meggyőződéssel és igazmondással; erős 
volt és fáradhatat lan, lehetőség szerint békés, szükség szerint 
bátor, mindig előkelő és imponáló. Irányítója, ismert és elis-
mert vezére volt a tanárságnak a közvélemény ítélete szerint 
is, s méltán érezhette magát annak, aminek mindnyájan érez-
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tűk és vallottuk: nemcsak az egyesület, nemcsak a középiskolai 
tanárság, hanem az egész magyar tanár i rend vezérének. E tisz-
tének méltó betöltésével fölemelte magát az egyesületet s egyé-
niségének nemes veretével megnövelte ennek tekintélyét. 

A magyar tanárság hálás elismeréssel t a r t j a számon 
Négyesy László tanáregyesületi munkásságának érdemét. Har-
cok idején lehettek bírálói, ma már, érdemeinek elismerésében, 
csak hódolói vannak. Hódolat köszöntötte őt nemrégiben is, 
mikor az Országos Középiskolai Tanáregyesület legutóbbi köz-
gyűlésén öreg Toldiként megjelent s érveinek hatalmas fegyver-
zetével i f j ú i hévvel védelmezte a tanárság, az iskola s egyben 
a magyar nemzeti művelődés érdekeit. A magyar tanárság 
örömmel lá t ja : Négyesy László most is a régi még — hálás 
elismeréssel övezi a lakját és szeretettel tekint reá. Ezt a szerete-
tet adhat ja neki egyesületi, a tanárságért s az iskoláért teljesí-
tett munká ja jutalmául, lelkének áldozatos buzgóságáért, önzet-
lenségéért, a kartársi érzés példaszerű ápolásáért. Életének het-
venedik évfordulója alkalmával minden magyar t anár meleg 
szívvel köszönti őt s hálás tisztelettel szorít vele kezet. 


