
KÖNYVISMERTETÉS. 

Emlékkönyv Négyesy László hetvenedik születésnapja alkalmából. 
Budapest, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 1931. N. 8-r. 213 1. 1 arckép. 

Négyesy Lászlónak, a tudós magyar tanárnak alakját állítja elénk 
írásban és képben ez az ízléses kötet. Ha nem ismernök is személyesen, 
ebből az Emlékkönyvből megrajzolhatjuk lelki képét. Férfias, bátor tekintet 
néz ránk arcképéről, mély figyelőm, biztos nyugalom ül a szemében, s 
benne borong még 70 magyar év. Emberi méltóság sugárzik róla, tekintély 
és erő, szerelet és lágyság harmonikusan egyesülve jelenik meg vonásaiban, 
s bennük a jóság mellett valami szomorú magyar harci kedv kér helyet; 
tiltakozik, mintha azt mondaná : nem adom, nem engedem. Szelídség és 
harcos jellem, a legsajátosabb Négyesy-vonások, adják meg az utolsó vona
lakat a kép teljességéhez. 

Nemes méltóságával Négyesy László tudományos életünk tiszteletre 
legméltóbb egyéniségei közé tartozik ; zárkózott kedély, mégis vonzó ; csön
des, de, ha az igazságért kell síkra szállania, finom fegyvereinek pengését 
jobban halljuk, mint ellenfeleinek csatakiáltásait. 

Az Emlékkönyv gazdag anyagából minden kikerül. Gulyás Pál állí
totta össze Négyesy életének legfőbb adatait és irodalmi munkásságát 
(Négyesy László élete és munkái)- Kár, hogy gondos összeállítása második 
részében csak időrendi csoportosítást ad, teljességével azonban így is értékes. 

Négyesy László tudós egyéniségének első megnyilvánulása, alakulása, 
irányszabása Egerben indult meg, a ciszterci-rend egri főgimnáziumában; 
annak volt tanulója, majd később tanára. Brisits Frigyes (Négyesy László 
egri évei), írta meg az egri évek történetét, Négyesy első kísérleteit, lelkes 
szárnypróbálgatásait, igazgatójának, Szvorényi Józsefnek, szerepét szellemi 
élete irányításában. 

Az egri évek történetét adja Badics Ferenc is (Négyesy László közép
iskolai tanári pályája), de kissé tömörebben, és tovább halad Szolnok állo
máson át Négyesynek a budapesti gyakorlóközépiskolai tanári működése 
ismertetésével egyetemi tanári kinevezéséig, 1911-ig, Részletesen beszéli 
el a Gyakorlóiskola történetet úgyszólván a megszervezésétől 1872-töl 1911-ig. 
Ebbe a keretbe illeszti bele Négyesynek mint vezető-tanárnak a működését. 
Ezt a mozgalmas külső történetet Császár Ernő tanulmánya (Négyesy 
László a tanárképzés szolgálatában) belső képpel egészíti ki: Négyesyröl, 
a vezető-tanárról ad plasztikus, eleven képet, s nemcsak azt mondja 
el, mit nyújtott Négyesy jelöltjeinek, hanem azt is, hogyan. Négyesy 
«az iskola hagyományainak nem volt kritikátlan tisztelője: ahol jónak 
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látta, eltért tőlük;» önálló egyéniség volt, «sokat elmélkedett azon, hogy 
miért és hogyan tanítson s ránevelte a gondjaira bízott ifjú tanárokat az 
elmélkedésre.» 

A vezető-tanárból 1911-ben egyetemi professzor lett. IViár 1893 óta 
mint magántanár tartott előadásokat, tanszékfoglaló előadásával mégis 
mintha új stílus indult volna útjára egyetemünkön «az alföldi magyar 
tehetségek csöndes mérsékletével lemondott a ragyogás s a feltűnés olcsó 
eszközeiről» — írja róla Hankiss János (Négyesy László, az egyetemi 
tanár). Jól rajzolja Hankiss Négyesy alakját, a kedves, tudós tanárét, akitől 
minden igazi tanítványa sokat tanult, megemlékezik a nevezetes stílus
gyakorlatokról, kiemeli frisseségét, tudásának «sokrétüség»-ét és talán a 
legnagyobb értéket : «a tökéletesen jó embert.» 

Ugyancsak a tanárt, a nevelőt mutatja be Pitroff Pál is (Négyesy 
László, a pedagógus). Szerinte Négyesy «belülről» pedagógus, tehát igazi 
nevelő. Nemcsak gyakorlatban, elméletben is szolgálta a magyar pedagógia 
ügyét. Különösen a tantervek és utasítások szövegén látni meg Négyesy 
pedagógiai munkássága nyomát. Pedagógiai munkásságával kapcsolatos a 
tankönyvírás terén kitejtett buzgalma. Zlinszky Aladár (Négyesy László, a 
tankönyvíró) mutat rá értékes tankönyvírói munkásságára. 

Irodalmi munkásságának, a tudós munkájának bemutatásával többen 
foglalkoznak az Emlékkönyvben. Négyesy tudományos pályáját mint nyelvész 
kezdte meg, s nyelvtudományi készsége — bár ritkán — később is meg
szólalt (Tolnai Vilmos : Négyesy László, a nyelvtudós). Alszeghy Zsolt 
Négyesy László irodalmi tanulmányaivói ír, Szász Károly Négyesy László 
akadémiai drámabírálatait ismerteti, amelyeket a drámabíráló bizottság 
előadójaként készített. Ugyancsak kritikusi működését állítja elénk Császár 
Elemér (Négyesy László, a kritikus). Ritkán írt kritikát, de mindig nagy-
értékűt, bírálatai sokszor mélyebben járók mint maga a megbírált munka, 
pedig csak «nagyjelentőségű irodalmi mű vonta magára figyelmét.» Egy-egy 
nagyobb tanulmányszámba menő bírálatában megtalálhatjuk «egyéniségének 
művészi reliefjét, . . . tudományos és emberi valóját,» Pintér nagy könyvéről 
írt bírálata pedig egyike a legjelentősebb magyar tudományos kritikáknak. 

Irodalomtörténeti munkássága egész irodalmunkra kiterjedt. Vizsgálta 
költészetünk eredetét és ez alkalommal őstörténeti kutatásaink újabb irá
nyát mintegy megsejti (Kristóf György: Négyesy László és őstörténeti kuta
tásaink) ; de a középkori és újabbkori irodalmunk kérdései is foglalkoz
tatták (Szinnyei Ferenc : Négyesy László és középkori irodalmunk ; Dézsi 
Lajos: Négyesy László és XVI—XII. századi irodalmunk; Gálos Rezső : 
Négyesy László és XVIII. századi irodalmunk ; Borbély István: Négyesy 
László és XIX. századi irodalmunk; Sik Sándor: Négyesy László és XX. 
századi irodalmunk), mindenfelé találunk egy-egy mély, találó megjegy
zésre dolgozataiban. Négyesyt, az irodalomtudóst, összefoglaló képben 
Horváth János tanulmánya mutatja be (Négyesy László). Irodalomtörténet-
írásunk fejlődésében előkelő helyet jelöl ki számára elméleti és gyakorlati 
téren. Szerinte Négyesy az irodalomtörténeti «szintézisben a szisztematikus 
töiténeti elem teljességét» kívánja látni, «az egész irodalmi életnek mint 
evolúciós egységnek felfogását,» más szóval «fejlődésrajzot óhajt.» Kiemeli 
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Horváth Négyesynek a forma és lényeg viszonyáról szóló tanítását is, 
végül pedig megállapítja, hogy «á nemzeti irodalomtörténet, mint nyelvproble
matikával kifeljesült szaktudományi típus, Négyesy László tudós gyakor
latában és elméleti tanításában jutott el máig leghatározottabb öntudatra.» 

Van még egy területe Négyesy tudományos működésének: a magyar 
verstudomány. Nagy és maradandó hatást ért el, ezen a téren Arany János 
után neki köszönhetünk tegtöbbet (Horváth Cyrill : Négyesy László és a 
magyar verstudomány). 

A tudományos életben Négyesy már korán nagy szerepet játszott, az 
Akadémiának már 1896-ban levelező tairja lett, s tevékeny részt vett az 
akadémiai bírálóbizottságokban —Viszota Gyula (Négyesy László a Magy. 
Tad. Akadémiában) állítja össze működését. Kéky Lajos Négyesy László a 
Kisfaludy-Tár'saságban címmel ad érdekes tanulmányt Négyesy tudományos 
ambícióinak egy részéről. Pintér Jenő (Négyesy László a Magyar Irodalom
történeti Társaságban), Sajó Sándor (Négyesy László az Országos Közép
iskolai Tanáregyesületben) és Várdai Béla (Négyesy László a Szent István 
Akadémiában) dolgozatukban egyéb tudományos működéséről adnak számot. 

Az Emlékkönyv többi dolgozata (Baros Gyula: Négyesy László és a 
magyar köziélek ; Farkas Gyula: Négyesy László külföldi kapcsolatai; 
Morvay Győző : Négyesy László, a szónok ; Pap Károly : Négyesy László 
és Beöthy Zsolt barátsága ; Zolnai Béla : Négyesy László és középiskolai 
tanítványai ; Zoltvány Irén : Emléksorok Négyesy László ünneplésére) is 
hozzájárul •— bár egyik-másik kissé erőltetett — Négyesy lelki arca teljes 
kiképzéséhez. Talán még Pap Károly tanulmánya érdekel bennünket leg
inkább, a két nemes lélek összefonódását rajzolja ; az ivazi, áldozatos barátság 
képe ez, Négyesynek sorsa, Beöthynek egyik missziója elevenedik meg előt
tünk. Négyesy kereső lelke ideálra talált, Beöthyé gazdag talajra ; ritka 
találkozás, fehér hollók. 

Örömmel olvastuk ezt az Emlékkönyvei, elismeréssel és hálával adóz
hatunk a szerkesztőnek, Pintér Jenőnek, a közrebocsátónak, a Magyar Iro
dalomtörténeti Társaságnak. Szeretettel rakosgattuk össze a vonásokat, s a 
magyar tudományos életnek ezt az előkelő, tudós professzorát, akinek 
nevére a közelmúltban fölfigyelt az egész ország, s aki a tanár, a tudós 
nevet a nagyközönség előtt .is tisztes magaslatra emelte — mi is «egész 
emberként» látjuk Kéky vei. «Egyéni kiválóságainak tiszteletet parancsoló 
hatásán kívül idő folytával egyre inkább a múlt legszebb és legnemesebb 
hagyományainak képviselőjét is kell látnunk tiszteletreméltó személyében 
s úgy éreznünk, hogy az ő ajkán szólal meg legbátrabban a nagy múlt 
kritikai lelkiismerete.» (114—115. 1.) 
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Dr. Kristóf György : Esztétikai becslésünk a mai közszellem hatása 
Matt. Kolozsvár, Minerva Rt. 1928. K. 8-r., 149 1. 

Nagyon tartalmas kis könyv ; komoly tudás, higgadt ítélet és becsületes 
magyar érzés dolgoztak rajta. Főtárgya az a szomorúan időszerű kérdés, 
van-e értelme a magyarországitól elszakadt sajátos célú és eszközü erdélyi 
vagy épenséggel székely irodalomnak. Kristóf határozott wemmel felel. 


