
Emléksorok Négyesy László ünneplésére. 
írta : Z O L T V A N Y IRÉN. 

Társaságunk elnökének, Négyesy Lászlónak ünneplése 
alkalmával nem könnyű az emléksorok í rójának helyzete. Sok 
mindent, amit el szeretne mondani, nehéz dolog pár sorba 
összesűríteni. Amit ugyanis a francia röviden, de nagyon 
találóan „embarras de richesse"-nek mond, az teljesen ráillik, 
ha valaki Négyesy egyéniségét akar ja jellemezni. 

Egyénisége nemcsak társadalmi szempontból tevődik össze 
számos értékes lelki tulajdonságból, amelyek nála összhangzato-
san olvadnak egybe olyan személyiséggé, amelyet talán leghíveb-
ben egyensúlyozott jellemnek lehet nevezni, hanem mint tudós 
is sokoldalú. A sokoldalúságot azonban nem szeretném őróla az 
ú. n. „polyhistor" jelentésben értetni; mert az egyetemes tudós 
fogalmát csak régebbi időben lehetett néhány kiváló szellemre 
alkalmazni, manapság ellenben ez az elnevezés többé-kevésbbé 
bizonyos fölszínességgel já r együtt, ami a tudományok mai 
előrehaladottsága mellett szinte természetszerű. 

Négyesy sokoldalúsága nem a mindenhez értésben áll, 
hanem abban, hogy istenadta nagy tehetségével, amely fárad-
hatatlan szorgalommal párosul, szaktudományát: a magyar 
szellemi életnek az irodalom tárgykörében megnyilvánuló 
jelenségeire irányított okfejtő nyomozását nemcsak behatóan 
míveli, hanem egyszersmind az e körben fölmerülő kérdéseket 
minden oldalról, összes vonatkozásaikban alaposan tárgyal ja . 
Nagyértékű tudományos megállapításai kiterjednek nem csu-
pán a szoros értelemben vi3tt nemzeti irodalom történetére, 
hanem az irodalomtörténetnek ú. 11. segédtudományaira is: a 
stilisztikára, retorikára, poétikára s ez utóbbin belül különösen 
a verstanra, továbbá a magyar nyelv törvényszerűségeire, sőt 
újabban, egyetemi kathedrájával kapcsolatban, az esztétika 
tudományának mívelésére is. Számos essay-szerű tanulmányá-
ban már korábban is nagyon kiváló jeleit adta alapos esztétikai 
képzettségének. 
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Mindezt bizonyára bőségesen igazolni fogják az Irodalom-
történeti Társaság folyóiratának emlékfiizetében közzétett tanul-
mányok és egyéb cikkek. 

Yégiil csak azt kívánom: adjon Isten erőt és egészséget 
nagyérdemű elnökünknek, hogy egy ízben bizalmasan közölt 
tervei szerint végrehajthassa szándékát készülőben levő iro-
dalmi alkotásaira, nézve. 


