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sem éreztem magam annyira kimond-
hatatlanul és leírhatatlanul, szívem 
minden gyökérszálával magyarnak, 
mint mialatt énekeltek. 

Azt énekelték : 
«Tebenned bíztunk eleitől fogva . . .» 

Reményik Sándor. 

Emlékkönyv Négyesy László het-
venedik születésnapja alkalmából. 
(Szerkesztette : Pintér Jenő. Közre-
bocsájtotta a Magyar Irodalomtör-
téneti Társaság. Budapest, 1931.) 

A Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság tisztelgett e könyvvel egyik 
alapítója, majd a megalakulással al-
elnöke és mostani elnöke, Négyesy 
László hetven életéve és öt évtizedes 
tudományos munkássága előtt. Mara-
dandó jelét adta mindannak a tisz-
teletnek és szeretetnek, mely nemcsak 
az emlékkönyvet közrebocsájtó társa-
ság, hanem több más tudományos in-
tézmény és társadalmi közösség ünnep-
ségén Négyesy László iránt megnyilvá-
nult. Az ünneplések.kezdetben egy ér-
téket teremtő multnak szóltak, hogy 
aztán annál nagyobb megbecsüléssel 
és lelkesedéssel forduljanak a ma is 
töretlen lelkű tudós felé, aki éppen 
ünnepeltetése napjaiban vert vissza 
frissen és szellemesen egy igaztalan és 
szerencsétlenül irányított támadást. 

Az emlékkönyv berendezésében el-
tér az ilyen alkalmakkor kiadni szo-
kásos «mélanges»-októl. Harminc ta-
nulmányt tartalmaz és minden tanul-
mány Négyesy Lászlóval foglalkozik. 
Ha csak azt a terjedelmes bibliográfiát 
átfutjuk, mely Négyesy László tudo-
mányos munkáit felsorakozatja, már 
érezzük, hogy egy széleskörű és sok-
oldalú szakmunkásság krónikáját ol-
vassuk. E bibliográfia egyszerű dátu-
mainak és címadatainak beszédes 
illusztrációi az egyes tanulmányok. 
Négyesy László tudományos életének 
egységes fénye az emlékkönyv priz-
máján át mintegy felbomlik az össze-
tevő színekre s meglepődve állapítjuk 

meg, hogy minden kielemzett sáv 
önmagában is világító erejű. A biblio-
gráfia egy-egy pontján könnyen végig-
szálad a szemünk s nem egyet hajlan-
dók volnánk úgy minősíteni, mint 
segédvonalakat az egységes elgondo-
lású geometriai rajzon, mint az egy-
irányú munkában elfáradt elme pi-
hentető és felfrissitő kirándulásait, 
melyeket pillanatnyi alkalmak kény-
szeríttettek ki, de az emlékkönyv 
harminc tanulmányírója, bár szemét 
egyik sem veszi le a nagyobb távlat-
ból is kivehető fővonalakról, meg-
méri minden hajszálvonal jelentő-
ségét és megmutatja egyenként szere-
püket annak a szellemi életszerkezet-
nek a szolgálatában, melynek neve 
magyar művelődés. Megtudjuk az 
emlékkönyvből, hogy a mult század 
erősen nyelvi és formai irodalmi gon-
dolata Négyesy Lászlóval jutott a leg-
teljesebb öntudatra és elvi rögzítésre ; 
irodalmi életünk minden korszakának 
írói és irodalmi tényei világosodtak 
meg tanulmányai által, de tanult tőle 
nyelvészet és őstörténelem is. Négyesy 
László ott állt egy az irodalmi művelt-
ség kiterjesztését és elmélyítését célzó 
társaság megszületésénél s munkája 
maradandóként jegyeztetett fel a már 
régebben meglevők évlapjain. Mint 
középiskolai tanár átadta a szellem 
dolgai iránt való lelkességet tanít-
ványainak és mintaszerű tanköny-
veket tett eléjük, mint egyetemi tanár 
nemzedékeket nevelt az irodalom sze-
retetének továbbplántálására s az 
elvi tanulmány egységével és logici-
tásával felruházott utasításokban mu-
tatott irányt középiskoláink magyar 
nyelvi és irodalmi oktatásának. 

Az Irodalomtörténeti Társaság em-
lékkönyve hódolat és tisztességadás 
egy munkás és eredményes tudós 
életnek. Egyben pedig erről az értékes 
életről az első javaslattétel az Idő tör-
vényszéke előtt. Tégla félszázad ma-
gyar műveltség történetének épü-
letéhez. Kerecsényi Dezső. 


