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Négyesy László. 
ir ta: H O R V Á T H J Á N O S . 

Irodalomtörténetünk, mint ismeretes, kezdettől fogva nyomon 
követte az irodalom fejlődésszerű mozdulatait s köztük azt a leg-
elhatározóbbat is, mely a XVI I I . század alkonyán a latin le-
szorításával a nemzeti nyelvnek kizárólagos irodalmi nyelvvé 
emelését tűzte ki céljául. Szaktudományunk fejlődésében innen 
fogva kezdi félváltani az addigi „tudós-" és „tudománytörténetet" 
a voltaképeni „nemzeti irodalomtörténet". 

Első jelentkezésében alig volt egyéb, mint egyik alosztálya 
a nyelvre vonatkozó összes tudományosságnak s nem is ő maga, 
hanem e nagy egész viselte a litteratura nevet. Eévai Miklós 
Magyar deákság-a, Pápay Sámuel Magyar litteratura-esmérete 
jelzik az indulást s Kazinczy Tübingai pályaira ta is volta-
kép hasonló körű és jellemű ismeretközlés. „Deákság", meg 
„litteratura-ismeret" e könyvcímekben nyelvkultúrát, humanisz-
tikát jelent, mely eladdig csak a deáknyelvűség velejárója volt, 
de amelynek méltóságát már ezentúl anyanyelvünk számára 
tartozunk megszerezni, művelése által. Semmi kétség: a deák 
nyelv nagy műveltségi örökségét: humanista nyelvkultúráját 
készült itt birtokába venni — egyelőre csak ösztönszerű moz-
dulattal — a nemzeti nyelv. 

A Révai—Pápay—Kazinczy-féle nyelvi szempontú tudomány-
rendszer nem független idegen példáktól. De jellemző a korra, 
hogy éppen ezt a típust fogadta magáévá. E rendszer három, 
egyenrangú tagozatban tekinti át a nyelvre vonatkozó tudnivaló-
kat; első tagozata a voltaképeni nyelvtudomány (nyelvjellemzés, 
nyelvtan, nyelvtörténet); a nyelv írásbeli használatának törté-
netét ismerteti a második (irodalomtörténet!); s a „szép előadás", 
„szép toll" gyűjtőneve alatt stilisztika, poétika, retorika vala-
melyes szövedékét öleli fel az utolsó. Észrevehetjük, hogy az 
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imyanyelv oktatásának mai középiskolai tanmenete — nyelvtan, 
stilisztika, retorika, poétika, irodalomtörténet — a „litterátura-
esméret"-nek, a „magyar deákság"-nak ugyanazon összetételű, 
nemzetileg-humanista. eszményét t a r t j a szem előtt, mint legelső-
nemzeti irodalomtörténeteink. 

Amit tehát ma irodalomtörténetnek nevezünk, az ez első 
kísérletekben korántsem önálló tudomány, csak része valamely 
nyelvi érdekű tudomány-gyüjteléknek; s nem is vezér-része, 
hiszen pl. Pápay könyvében a nyelvtudományi tagozat csaknem 
háromannyi terjedelmű, mint az irodalomtörténeti. Alig is áll 
egyébből emez, mint az anyanyelv irodalmi használatának lel-
társzerű konstatálásából. Számára a nyelvi szempont csak sze-
lekciós elv, melynek alapján a niult összes irodalmi termelésé-
ből különválasztja a magyarnyelvűt s időrendi lajstromot ké-
szít róla. Az egész diszciplina-tömb különben is inkább propa-
gandisztikus, mint tudományos szellemű s irodalomtörténeti 
tagozata távol van még attól, hogy autonóm szaktudománnyá 
szervezkedvén, a többiek elemeit is felszívja magába és a kor-
szerű nyelvproblémát saját különleges szempontjai szerint tudo-
mányosítsa. 

Irodalmunk, főkép költészetünk hatalmas továbbfejlődése 
vonta maga után a nemzeti irodalomtörténet önállósulását, 
vagyis kiválását a Révai—Pápay-féle együttesből. Ezúttal is, 
mint életben és történelemben oly sokszor, az elválás élénkítette 
fel az összetartozás tudatát s az önállóság bátorított kiteljese-
désre. 

Tokly Ferenc ismert művei jelzik az önállósulás kezdetét. 
A nemzeti irodalomtörténet az ő felfogásában már szuverén 
szaktudomány, sa já t tárggyal, feladatokkal és módszerekkel. 
Öt már nem a nyelvhasználat puszta statisztikai ténye érdekli, 
hanem a művek és íróik: a szellem, mely e nyelv közvetítésével, 
attól meghatározva s fejlesztve is azt, irodalmilag tevékenyke-
dett és kifejezvén, megörökítette magát. A nyelv e felfogásban 
már „kifejezést" jelent, a nemzeti szellem megnyilatkoztató szer-
vét, a műösztön anyagát ; a „nyelv" i t t már az irodalomfogalom 
lényeges elemévé szívódott fel. Érthető tehát, hogy Toldy iro-
dalomtörténete, bár teljesen kiszakadt egykori tudomány-felei 
kötelékéből s látszólag csupán a nyelv korszakonként! állapotát 
ismertető fejezeteivel utal vissza rá juk, — lényegileg éppen az 
igazi belső érintkezést kezdi meg velük s az irodalom felfogásá-
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ban problémanemző szempontul értékesíti a nyelvbeliség jegyét. 
A „szép előadás", a „szép toll" tudományát nem írja meg külön, 
de igenis értékeli, jellemzi az írókat, műveket a „szép előadás": 
a stílus és általában a nyelvvel összefüggő alakiságok szem-
pontjából. 

A nemzeti irodalomtörténetnek a nyelvkultúra jegyében 
való továbbfejlődése nem annyira magukban az irodalomtörté-
neti szintézisekben ment végbe, mint inkább egyes részletekkel 
foglalkozó tanulmányok, essaik, bírálatok során s nem mond-
hatni, hogy irodalomtörténeteink eléggé felszívták volna azok 
szellemét és eredményeit. Arany János, Gyulai Pál és klasszikus 
társaik itt a legnevezetesebb hatótényezők s a különbség, mely 
Toldy Ferenc és Beöthy Zsolt kézikönyve közt mutatkozik, jelzi 
jótékony hatásukat 

Mind nyilvánvalóbbá vált a vázolt s i t t . tov;rbb nem rész-
letezhető fejlődés folyamán, hogy szaktudományunk, minthogy 
tárgya (az irodalom) nyelvbeli jelenség, a maga egész területén 
egy különleges nyelvproblematika légkörében mozog, minden 
lélekzetvételével arra van utalva s nemzeti jellege határozmá-
nyait is részben attól nyeri. Az irodalmi tevékenységnek nemcsak 
közege és gondolatformáló edénye a nyelv, hanem fejlesztménye 
is, mind anyagában, mind formakészletében. Az irodalom törté-
neti folytonosságának legautomatikusabb biztosítéka, történeti 
változásainak legközvetlenebb lenyomata, egyén és kollektivitás 
között szövedező hatásrendszerének legörökebb vehikuluma : a 
nyelv. Nincs közlemény, eszme, belső forma, ihlet-, gondolat-, 
érzés- és ízlésváltozat az irodalomban, mely a nyelvet megkerül-
hetné s megnyilatkozván, ne azon hagyna legelőször nyomot. 
Irodalmi és költői nyelv, próza-típus, versalak, műfaj i képződ-
mények, stílusképletek, ízlésváltozatok, az irodalmi öntudat mó-
dosulásai, — egyszóval mindazon nevezetes alaki fejlődmények, 
melyekben az irodalmi tevékenység végső, korszakonként ú j -ú j 
kollektivitást létesítő eredményeit szoktuk látni: egytől-egyig 
nyelvi, vagy a nyelvet is átható, mintázó alakiságok egyúttal. 

Nos, a nemzeti irodalomtörténetnek e nyelv-morfológiailag 
s nemzeti értelemben annálfogva humanisztikussá kiteljesedő 
ertelme, mely kezdeményezőiben még csak ösztön- és sejtelem-
ként derenghetett: Négyesy László tudós gyakorlatában és elmé-
leti tanításaiban jutott el máig legteljesebb öntudatra. 

Emlékkönyvünk közleményei részletesen feltárják az ő sok-
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oldalú tudományos munkásságát. Iménti tételünket néhány futó-
lagos utalás is megvilágíthatja. 

Mindenki tudja, hogy az ú. n. irodalmi segédtudományok-
nak Négyesy László mind a mai napig legislcolázottabb szak-
tudósa, köztük verstanunknak első tudományos rendszerezője. 
Némelyek egyoldalulag e segédtudományok — nyelvtan, vers-
tan, stilisztika, poétika, retorika — specialistájának haj landók 
őt tartani , nyilván mert ezekből tankönyveket is írt, irodalom-
történeti kézikönyvet viszont nem adott ki. Pedig e hiány mind-
össze annyit jelent, hogy meg volt elégedve az országszerte 
használt Beöthy-féle kézikönyvvel s maga is szívesen taní to t t 
annak fonalán. Kézikönyvei tanulsága (melyek egyébként igazi 
szaktudományi becsűek) ellenkezőleg az, hogy ő oly specialis-
tá ja az irodalomtörténetnek, aki másokhoz képest jobban fel-
szerelte magát az irodalom nyelvi oldalát illető szabatos isme-
retekkel s ennélfogva a szaktudományunkban oly igen fontos 
formatörténeti problémák iránt a megszokottnál hasonlíthatat-
lanul kiműveltebb fogékonysággal bír. Nem is hangsúlyozza az 
irodalom fogalmában nálánál mélyebbrelátón senkisem a nyelv-
beliség jegyét s szaktudományi koncepcióját nem j á r a t j a át 
szervesebben a nyelvbeliség tényéből következő probléma-tudat-
tal. A primitív nemzeti irodalomtörténetek nyelv körül tapoga-
tózó sejtelme őnála szellemmé, a nemzeti irodalomtörténet fo-
galmát lényeggel kiteljesítő vezéreszmévé tudatosodott. 

Hogy a nyelvi fogantatású irodalmi alakiságok nem merő 
külsőségek, hanem igazi lényeg-értékei a nemzeti irodalomtörté-
netnek, az még ma sem vált elemi meggyőződésévé az egész 
tudományos köztudatnak. Épp azért jónak látom idézni Négyesy 
Lászlónak némely idevágó, felülmúlhatatlan szabatossági! meg-
állapítását, egy igen határozott irodalom-koncepció megannyi 
alaptételeit. 

„Amit az egyes szempontjából kicsinylőleg formának ne-
vezünk, nemzeti szempontból gyakran épp az a lényeg." — 
„A ,forma' sokszor valami stereotyppá vált lényeg, oly elv, mely 
igen általános, igen állandó mintája a dolgoknak." — „Az eszme 
csak termék, melyet az anyagcsere nemsokára feldolgoz, a forma 
e termékek állandó mintája, a szellemi termelés határozott 
módja, melynek ellenállóképessége sokkal nagyobb." — „A nem-
zeti géniusz bizonyos formák összege, melyek! szerint az a nemzet 
érez, gondolkozik és cselekszik." — „A költő más versformában 
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mintegy máskép gondolkozik... a versforma nem puszta külső-
ség, hanem szerves része a költeménynek, melyből mintegy ki-
nőve látszik, s mellyel együtt fogant a költői koncepcióban. 
Ha tehát valamely költő vagy kritikus a verset csupán külső 
járuléknak tekinti, csak azt á ru l ja el, hogy a tartalom és forma 
szerves összefüggését sohasem érezte." — „A nemzeti formákban 
— értve itt nem csupán a verset — a nemzeti géniusz van meg-
kövülve; idegen formák átvétele idegen jellemvonások átvételét 
jelenti." — „A formaátvétel a kölcsönzés netovábbja, a nemzetek 
egymásra gyakorolt kulturális hatásának maximális hőmérője; 
. . . a ' ha tás . . . ott ér i el tetőpontját, hol a kölcsönzés a költői 
beszéd zenéjéig hatol." 

Mindezeket A mértékes magyar verselés történetéből, tehát 
egy már 1892-ben megjelent alaktörténeti tanulmányból idézem. 
Kiki megítélheti, vá j jon a „segédtudományok specialistája" 
szól-e ezekből hozzánk, vagy pedig a nemzeti irodalomtörténet-
nek teljes látókörű mestere. Érthető ily teljes látás mellett, hogy 
az irodalomtörténet „igazi szisztematikus anyagához" nemcsak 
az ízlés, a stílus, az irodalmi, a költői nyelv s a vers történeti 
lényeit vall ja hozzátartozónak, hanem „a magyar próza muzsi-
kájának", sőt „a technikának" a kifejlődését is. 

Az itt szóbanforgó alakiságok lényegszerűségét mi sem 
bizonyítja nyilvánvalóbban, mint az az ösztönző hatás, mellyel 
a velük foglalkozót az irodalom és irodalomtörténet mibenlété-
nek vizsgálatára késztetik. Újabban kapós portéka lett az iro-
dalomelmélet, de míg utánajárunk ott, hol legdúsabban terem, 
a németeknél: meg szoktunk feledkezni magunk itthoni termésé-
ről. Forma és lényeg viszonyáról mélyebb preciziójút és igazab-
bat ma sem mondanak, mint Négyesynek imént idézett magvas 
tételei. Tanulmányai általában gazdagok irodalomfilozófiai el-
mélyedésekben, a „tényszerű fejlődési folyamat" alapos ismereté-
ből elvont elméleti tanulságokban. De vannak tisztán módszer-
tani és elméleti hozzászólásai, egy hatalmas bírálata pedig való-
ságos programmértékű s az irodalomtörténeti szintézis elveit és 
feladatait félreérthetetlen világossággal tűzi ki. Fejlődésrajzot 
óhajt. Óhaj t ja a történeti folytonosság éreztetését, az egész iro-
dalmi életnek mint evolúciós egységnek felfogását, a fejlődést 
állandóan irányító nagy tényezők nyilvántartását, a nagy össze-
függések és áramlások rajzát. Óha j t j a látni a szintézisben a 
szisztematikus történeti elem teljességét; látni kívánja: „az 
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újabb jelenségek mikép sarjadnak a régiekből, hogyan képződ-
nek a hagyományok, hogy esnek szét, elemeik hogy kapcsolód-
nak xíj szintézisekké; hogyan támadnak eszmék, eszmények, 
ízlésformák, hogyan ömlenek be az irodalomba ösztönző hatá-
sok, tárgyak, motívumok a nemzeti élet egyéb köreiből és más 
irodalmakból". 

Tárgyszerűségére s elfogulatlanságára jellemző, hogy ő, aki 
szaktudományunk esztétikai természetű feladataira legjobban 
felkészült, óv — irodalomtörténeti szintézisben — az esztétikai 
szempont önmagáért való érvényesítésétől. Állítja e szempont 
feltétlen szükségét, „de csak a történeti szempont szolgálatában" 
s irodalomtörténetben esztétikai feladatul inkább a jellemzést, 
mintsem az értékelést: díosérést vagy hibáztatást jelöli ki. 

Nem kevésbbé figyelemreméltó latinnyelvű irodalmunkkal 
szemben elfoglalt állása. Ö, aki az eddigiekből is kitetszőleg, a 
„nemzeti" irodalomtörténetírás legteljesebb tudatú mestere, — ő, 
aki a nemzeti nyelv irodalmilag kifejlesztett esztétikumát szinte 
az irodalomszemlélet fényforrásaként becsüli: a hazai latin iro-
dalomban „szerves alkotórészét" ismeri fel a magyar szellem 
irodalmi tevékenységének. Amit ma felfedezésként kezdenek 
hangoztatni, ő régóta tud ja : „még a XIX. század epikájának 
egyes gyökerei is latinnyelvű hazai előzmények talajába nyúl-
nak alá, a XVII I . század jezsuita epikájába, melynek történeti 
tárgyai közt ott találjuk a hunok bejövetelét is". 

Elmélete tudományos gyakorlat gyümölcse s kétségkívül 
önmagával való számvetés egy magyar irodalomtörténeti szin-
tézis megvalósítása közben vagy küszöbén. A filozóflailag egye-
temes, mindennemű irodalomtörténetre érvényes elem mellett ott 
van benne a konkrétumból, az egyből, a miénkből sar jadot tság 
gyakorlatisága, amint azt „A magyar irodalom korszakai" című 
velős közleménye (1916) tanúsítja. Egyetemes, mindennemű iro-
dalmi fejlődést befolyásoló korhatárokul jelöli ki ebben a szó-
beliségről az írásbeliségre, s ez utóbbin belül a kéziratosságról 
a nyomtatásra való áttérés időpontját: ma már szükségtelen 
hangoztatnunk, mily lényegbevágó indokok alapján. Viszont a 
mi irodalmunkra nézve kifejt i a hagyományos korszakolás — 
1001,1526, 1772 — valódi értelmét: a latin betű által belépésünket 
az egyetemes európai irodalmi életbe, majd a vallás mellett a 
tudás, kritika és világiság jelentkezéseit, végül — s ez látszik 
egyik legtermékenyebb és alapvetőbb, egyébként már 189'2-ben 
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kifejtett megfigyelésének — az irodalmiság intézményes meg-
szervezkedését, az irodalom tudatosodását. 

Joggal ismétlem: a nemzeti irodalomtörténet, mint nyelv-
problematikával kiteljesült szaktudományi típus, Négyesy 
László tudós gyakorlatában és elméleti tanításában jutott el 
máig leghatározottabb öntudatra. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság méltán ha j t j a meg 
lobogóját a nemzeti humanisztika egyik leghívebb bajnoka, leg-
jellegzetesebb történettudósa, nevelő mestere és példaszerű stíl-
művésze előtt. 


