
Négyesy László és a magyar közlélek. 
í r t a : B A R O S GYULA. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság ez évben, elnöke 
személyével kapcsolatban há rmas örömünnepet ül. Az idei esz-
tendő ugyanis nem csupán arról nevezetes, hogy Négyesy 
László születésnapjának hetvenedik évfordulóját hozta meg, — 
s nemcsak arról, hogy az érdemes ünnepelt immár huszadik éve 
vesz részt a magyar irodalomtudomány szervezett munkájának 
irányításában, — hanem arró l is, hogy egy alkotásokban dús, 
írói mult félszázados jubileumát jelenti. 

Mindhárom mozzanat bő alkalmul szolgálhat bizonyos tények 
megállapítására, melyekből kitűnik, hog-y tudományszakunk s 
a magyar közműveltség szempontjából mily nagyfontosságú e 
szép eredményekkel díszes életút. Négyesy László pályája annyi 
vonatkozásban érintkezik az utóbbi ötven év művelődési moz-
galmaival, hogy pusztán az erre való uta lás fényes bizonysága 
a kollektivitás ügye i ránt i fogékonyságnak, ami egyik főjel-
lemvonása az ünnepelt tiszteletreméltó egyéniségének. A közép-
iskolához kapcsolódó működése, egyetemi tanársága, a Közép-
iskolai Tanáregyesületben, a Közoktatási Tanácsban, a Nem-
zetgyűlésben, a M. T. Akadémiában s egyéb tudományos és 
irodalmi társaságokban való szerepe mind-mind egy-egy ter-
mékeny állomása az ő alkotó és útjelölő tevékenységének. 

De eszmékben gazdag munkásságának éppen ez a sokfelé 
ágazása okozhatta, hogy igazi jelentősége még nem idegződött 
be eléggé a köztudatba, s talán tisztelőinek egy része is — a 
vezetőelmc helyett — inkább néhány jó iskolakönyv és egypár 
jeles tanulmány szerzőjét lát ja benne. Kétségtelen, hogy az 
eszmélkedés ez irányban sem jár helytelen nyomon (hiszen tan-
könyvei tudományos értékét már Beöthy Zsolt hangoztatta, 
tanulmányai becsét pedig annak idején a nyilvánosságra tett 
hatásuk fémjelezte), az ünnepelt közéleti pályájának lényege 
azonban nem csupán ebben határozódik. 

Ha Négyesy László lelki arcképei közül ki akarnók 
választani az őt legtalálóbban ábrázolót, tekintetünk okvetlenül 
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a magyarság szellemi érdekein őrködő tudósén pihenne meg. 
Nemcsak azért, mert ez a legjellemzőbb rá, hanem azért is, 
mert ez a kép rokonszenvesen egyesíti a többinek részletelemeit. 
Hogyan értsük ezt? Ügy, hogy ez az ábrázolás föltünteti az em-
beri vonásokat is, még pedig az erkölcsi magatar tásnak oly-
nemű érzékeltetésével, amely megfelel az emiberméltóság eszmé-
nyének. 

A tudomány művelőinek általában két főtipusa van. 
Az egyik öncélnak tekinti az ismeretek világában való elmerü-
lést. Nagy, szinte ösztönös becsvággyal keresi a jelenségek 
törvényszerűségét, de a továbbiakra nincs gondja. Divatosan 
szólva, mintegy elefántcsonttoronyban él, melyből bizonyos 
gőggel tekint alá az értelmi jobbágysorsban élő tömegre. 
A másik nem feledkezik meg arról, hogy ő is t ag ja egy közös-
ségnek, s akkor végez teljes munkát, ha ennek lelkiségét gazda-
gítja. Nem nehéz kitalálni, hogy Négyesy az utóbbi típushoz 
tartozik. Sőt tovább menve, szembetűnő, hogy saját kutatásai 
területére nézve egyenesen a köziéleknek ezt a gazdagítását 
t a r t j a egyik legfőbb teendőnek. Ez a meggondolás vezette őt a 
mult irodalmi értékeinek (Zrínyi, Faludi, Amadé, Kölcsey, 
Bajza stb. versei) gondos közzétételében, s ez azokban a böl-
cseleti felfogástól áthatott, mesteri tanulmányokban, melyekben 
irodalmunk nagyjainak (Mikesnek, Eötvösnek, Petőfinek, 
Aranynak, Tompának, Mikszáthnak stb.) helyét a szellemi foly-
tonosság vonalán kijelölte. 

Szép és igen hálás feladat lenne, Négyesynek, mint iroda-
lomtörténetírónak érdemeire tüzetesebben rámutatni . Ezúttal 
elég, ha annyit említünk, hogy élő tudósaink között kevesen 
vannak, akik szellemi multunk egész anyagát tar talmi és for-
mális oldaláról, fejlődéstörténeti fontosságához mérten s a 
nemzeti egyéniséghez való viszonyában alaposabban ismernék 
és értékelni tudnák, mint ő. Az irodalmat a köziélek kifejezé-
sének tekintve, mélyrehatóan kutat ja, hogyan érvényesül 
remekíróinkban a haladás két fő tényezője: a hagyomány és 
az egyéni kezdeményezés. Állandóan szemmel t a r t j a az európai 
kapcsolatokat, de ugyanakkor a velük egyidejű szellemi reak-
ciókat is. Éleslátása e közben nem egyszer oly megfigyelések-
hez jut tat ja, melyeknek későbbi, részben másuktól folytatott 
nyomozása a fejlődés egész menetének tökéletesebb megvilágí-
tását eredményezte. 
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Gondoljunk e részben csak az irodalmi tudatot, a korsza-
kok természetes elhatárolását s a magyar verselméletet illető-
tanításaira, vagy arra a mélytávlatú s Négyesy egész irodalom-
szemléletét klasszikusan feltáró essay-jére, mely a magyar köl-
tészet fejlődését ismerteti és egyben a jelenre s a jövőre nézve 
is állást foglal. 

Külön említést érdemel az az erkölcsi bátorság, mely őt a 
nemzet őrlelkét érintő irodalmi kérdésekben állandóan vezeti. 
Hangsúlyozza, hogy a fejlődést megkötni senki sein akar ja , de 
figyelmeztet, hogy a mai költőnek is a nemzeti lélek mélyei-
ből kell merítenie és a költészetnek vannak ethikai for rása i is. 
A jelszavak és a kontárság jármát nyögő közvélemény kiokta-
tása többnyire hálátlan feladat, a hivatottságát érző Négyesy 
azonban nem tér ki előle s szükség esetén nyomatékkal emel 
szót a fogalmi zavar megszüntetésére. Legyen elég e ponton a 
„túltengő Ady-kultusz", a Bánk bán átdolgozása s az utókor ós 
a szellemi tulajdon tárgyában elhangzott felszólalásaira hivat-
kozni. 

Mindezekben, a bölcs mérsékletű tárgyilagosság mellett, a 
nemzeti közlélek épségéért aggódó gond nyer kifejezést a nagy 
elődökre emlékeztető irodalmi méltóság hangján. 

De bármily csodálattal hajlunk is meg a félszázados mun-
kásság teljesítménye előtt, örömünk e pillanatban a jelené, hogy 
a nemzeti és egyéni sors annyi megpróbáltatásai dacára testi és 
lelki ereje teljében üdvözölhetjük az ünnepeltet. Köszönjük neki 
nemcsak azt, hogy a magyarság szellemi életének vizsgálatában 
ú j szempontokra hívta fel figyelmünket, hanem azt is, hogy az 
irodalom és a közlélek egymásrautal tságának erősebb hangozta-
tásával az idetartozó célkitűzéseket magasabb szintre emelte. 

Az utóbbi megállapítás, melyhez kétség nem férhet, a 
hozzáértők szemében bizonyára többet jelent egyszerű tudó» 
érdemnél. Az egyéni lelkialkatnak olyan öneszméletre lendülése 
ez a közösség irányában, amely Négyesy Lászlót méltó utódává 
teszi azoknak a kiválóságoknak, akiknek vezéri zászlaját a köz-
bizalom az ő kezébe adta. Az a körülmény aztán, hogy az így 
gondjaiba vett eszmei örökséget munkás szelleme terméseivel 
gazdagítva, ékes foglalatban igyekszik közkinccsé tenni, csak 
természetes folyománya vezetésre termettségének. Az így jelle-
mezhető életmű joggal tarthat igényt tiszteletre és hálára! 


