
Négyesy László a Szent István Akadémiában. 
í r ta : VÁRDAI BÉLA. 

Négyesy László érdemkoszorújának egy saját színpompájú 
részlete az, mely a Szent István Akadémiához való kapcsolatát, 
ez intézmény körüli érdemeit jelenti. H a nem lehet kétség 
afelől, hogy a magyar szellemet az európai kultúra színvona-
lára a kereszténység emelte, s hogy e kettő irodalmunk leg-
becsesebb emlékeiben elválaszthatlan egységképen jelentkezik, 
akkor a kultúrának eszközeit revideáló szellemnek előbb-utóbb 
rá kell jönnie egy oly intézmény szükségességére, mely e g y -
felől a magyar és keresztény szellemnek a múltban való együt-
tes nyilvánulásait különös gonddal vizsgálja és méltatja, más-
felől hitet tesz és atmoszférát teremt amellett, hogy ennek, ha 
a nemzet egészségesen a k a r továbbfejlődni, a jelenben és a jövő-
ben is így kell maradnia. Erre, tehát tulajdonkép a magyar 
tradíciók ápolására vállalkozott, a Szent István-Társulat tudo-
mányos és irodalmi osztályából 1915 végén alakult Szent 
István Akadémia, melynek III., nyelvtudományi és szépiro-
dalmi osztálya mindjár t megalakulásakor, 1916 február jában, 
megválasztotta osztályelnökéül azt a Négyesy Lászlót, aki való-
ban a magyar irodalom tradicionalizmusának legjellegzetesebb, 
legkimagaslóbb alakjaihoz tartozik, mindazok közül, akik csak 
forgat ták az irodalomelmélet tollát valaha minálunk. 

Az osztály első felolvasóülésén, 1916 őszén az ú j elnök félre-
érthetlen tanúvallomást tett elnöki megnyitójában nemcsak 
amellett, hogy a kereszténységet a magyar szellemből immár 
ki nem disputálható alaptényezőnek és hatóerőnek kell tekinte-
nünk, de egyúttal abban az irányban is, hogy éppen a keresz-
tény szellemen alapulása az intézménynek magában foglal ja a 
minden tudomány egyedül életadó forrásának, az igazságnak 
feltétlen, megalkuvásnélküli szolgálatát is. Konkretizálva most 
már e két vezérelvet, feladatokul tűzte ki egyfelől „a keresztény 
magyar szellem bámulatos, örökértékű alkotásainak felkutatá-
sát és méltatását", másfelől „a pártszempontokon felülemelkedő 
önérzetes és meggyőződéses kritika ápolását — az elfogultság 
veszélye és látszata nélkül." 
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Négyesy László azonban az íí.j intézménynek nemcsak a 
határozott és helyes célkitűzéssel, sőt nemcsak az általános fel-
adatnak időnkénti specializálásával tett szolgálatokat — melyek 
közül különösen szívén fekvő és időről-időre nyomatékosan han-
goztatott kedvenc terve a katholikus énekköltészet századokra 
visszamenő kincseinek összegyűjtése —, hanem magában a célok 
szolgálatára irányuló munkában példaadóan résztvevősével is. 

í gy mindjá r t a Szent I s tván Akadémiának Shakespeare 
és Cervantes emlékezetére 1917 elején tar tot t ünnepi ülésén ő 
tartotta az egyik előadást Shakespeare és a magyar költői lélek-
rajz címmel. Egyike ez Négyesy László legfmoinabban elemző 
és megállapító esztétikai dolgozatának. Első felében Shakespeare 
nagyságának összefoglalását adja , főkép lélekrajzai mindenkor 
összetett, szerves és helyiszínezetű jellegét emelve ki, hogy 
aztán i rodalmunkra gyakorolt hatására térve, itt főkép Katona 
t ragédiájának lélekrajzi szempontból való fejlettségét származ-
tassa Shakespeare-ből. Gyönyörű végső eredményt hoz ki: köl-
tészetünk csúcsain találkozunk Shakespeare igazi hatásával, 
ennek eredményét tehát nem utánzások, hanem a legeredetibb 
remekművek, így főkép még Kemény, Arany alkotásai, jelzik. 

Ä Pázmány Péter születésének 350 éves fordulója alkalmá-
ból 1920 végén tartot t ünnepi osztályülésen elnöki megnyitójá-
ban körvonalozza Pázmány nagyságát, irodalmi jelentőségét 
kitűnően sűrí tve bele abba a megállapításba, hogy ő „a magyar 
beszéd világosságát, ritmusát és megérzékítő természetét egye-
temes nagy minták (főkép Cicero) hatása alatt a retorikai mű-
vészet magas fokára emelte." 

Petőfi születésének centennáriuma éppúgy megszólaltatja 
vezérlőhelyén, mint a Jókaié. A Petőfi emlékének szentelt ünnepi 
ülésnek 1922 végén ő az ünnepi szónoka, aki előadásában főkép 
Petőfi költészetének közvetlenségét, élményszerűségét emeli ki, 
a példák és magyarázatok egymással vetekedő megkapó gaz-
dagságával. Jókairól szólva az 1925 őszén tartot t ünnepi osztály-
ülés elnöki megnyitójában, Jóka i költészetének különösen 
erkölcsi értékét méltatja, hangoztatva, hogy mily szerencse és 
áldás reánk, hogy Jókai az ő megbabonázó hatalmát általában 
az eszményiség, az erkölcsiség szolgálatába állította. Ez a meg-
nyilatkozása Négyesynek ellenhatás volt azokra a törekvésekre, 
melyek akkor tá j t Jókai bizonyos helyi botlásainak, elszólásainak 
összefűzésével egy túlzó megítélés, sőt elítélés alapját próbál-
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"iák ránézve megcsinálni, nem tekintve Jókai költészetének, 
Irányának, etikájának egészét, sem azt a nagy történelmi sze-
repet, melyet mint nemzetének vigasztalója, biztatója a sza-
badságharc után évtizedeken keresztül halhatatlan érdemes-
séggel betöltött, amely érdeme akkor is üdén ép, romlatlan érté-
kül marad a történelem könyvébe bejegyezve, ha az idők jár-
tával népszerűsége egy más észjárású olvasóközönség előtt még 
úgy megcsappanna. 

De sűrűn vannak bejegyezve a Szent István Akadémia 
•annaleseibe Négyesy Lászlónak szorosabban ez akadémia bei-
életével kapcsolatos, egyéb nagybecsű ténykedései is. Mind-
egyiken r a j t a van bélyegül hitének szelleme: az embertől nem 
rettenő férfias szókimondás, az éleslátású jellemző erő, mely 
az ú jonnan jöttek elébe valami atyai jósággal társulva siet. Az 
•elnöki székből távozó Gieswein Sándornak a Szent I s tván Aka-
démia alapítása és vezetése körül szerzett nagy érdemeit 
Négyesy felszólalása alapján és szavaival örökítik meg 1921 
májusában jegyzőkönyvileg, oly napokban, amikor a hangulat 
szinte sugalta a sokban félreértett idealistával szemben az el-
ítélő, megfeledkező napirendretérést. 

És ott olvassuk az annalesekben rendre azokat az- elnöki 
beszédeit, melyekkel osztálya ú j tagja i t : költőket és tudósokat 
székfoglalójuk után rendre köszöntötte. Az igazmondás, buz-
-dító jóindulat és műgond egyesült kis ötvösremekei ezek, melyek 
nemcsak az illető í rókra nézve örökítenek meg becses vonáso-
kat, hanem amelyekből valahogy magának a recipiálónak érde-
met és igazságot egyarán t kereső és megtaláló nemes egyéni-
sége is kirajzolódik. Installáló beszédei, melyeket a költők közül 
például Domonkos Istvánhoz, Sík Sándorhoz, az elmélet embe-
rei közül pl. Szinnyei Ferenchez, Zlinszky Aladárhoz, Alszeghy 
Zsolthoz, Voinovich Gézához, Badics Ferenc tiszteleti taghoz, 
Pitroff Pálhoz stb. intézett, bizonyára nemcsak az aposztrofál-
tak, hanem a hallgatóság szívébe is vissza-visszacsengően, mert 
az igazság erejével vonultak be. 

Négyesy László ezidőszerint a Szent István Akadémiának 
az alelnöki székben egyik fő reprezentánsa. Erről a helyről 
hangzott el ajkáról nemrég az a mély számvetésű, igazságtevő 
emlékbeszéd, amellyel a magyar konszolidálás legnagyobb új-
kori fejedelmének, a kiegyezés utáni évtizedek jószándékú és 
szerencsés, ám végül is oly t ragikus építőjének, I. Ferenc 
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Józsefnek emlékezetét méltatta. De gyakorolja alelnöki mivol-
tában régi tagsági jogait is, az i f jabbakat megelőző készséggel" 
vállalva a mult év végén Virág Benedek, Kisfa ludy Károly és-
Katona József százados emlékének együttes megkoszorúzását, 
az essayista és szónoki művészetnek azzal a finom, egymást 
nem rontó összeolvadásával, mely oly jellemzője Négyesy László 
egész alkotási módjának. 

* 

A kereszténység, bár lealkudhatlan parancsokkal áll elénk,, 
nem gúzsbakötője, legyalulója azért sem a nemzeti, sem az. 
egyéni liziognómiáknak, inkább a legszerencsésebb értelemben 
való kifejlesztőjük. Innen van aztán, hogy támadnak külön-
böző hőfokú protagonistái. Olyanok, akik Chateaubriand-szerű 
lángoló hévvel já rnak elől, akiket az a meggyőződés hajt, hogy 
eszményeik megvalósításán dolgozva, azokkal is jót tesznek, 
azoknak is valót alkotnak, akik most esetleg még más malom-
ban őrölnek, vagy éppen farkasszemet néznek veliik, s a világ 
alighanem csakis az ilyenek ha tása alá kerülve lódul vala-
melyest előre. De vannak olyanok is, akik a kereszténységnek 
inkább a kiegyensúlyozó, embereket és intézményeket az igaz-
ság harmóniá jára vezérlő hivatását töltik be, ami talán keve-
sebb zajjal járó, de azért szintúgy értékes, szükséges és vég-
eredménykép dicsőséges művelet. Négyesy László ez utóbbiak 
közül való, egy oly időben, amikor az igazság és méltányos-
ság csak tűr t súlyok a kor hajójában, melyeket értékesebbnek 
vélt portéka kedvéért habozás nélkül repítenek ki az átlag-
emberek belőle. 

Négyesy Lászlónak a Szent Is tván Akadémiába bekapcso-
lódása és ottani működése klasszikus bizonyság arra, hogy a 
hitünkhöz ragaszkodás, annak nyi l tan megvallása, helyesen á t -
élve nem az elfogultsághoz, pártoskodáshoz, hanem éppen ellen-
kezőleg az igazság fokozott kultuszához vezet. 


