
Négyesy László és XIX. századi irodalmunk. 
írta : BORBÉLY ISTVÁN. 

Négyesy Lászlót, mint irodalomtörténetírót, a szó nemes 
értelmében Arany János tanítványának kell tartanunk. Mint 
Arany, úgy Négyesy is verstani tanulmányokkal kezdte tudo-
mányos irodalmi munkásságát. E tény nem annyira azért fon-
tos, mivel Négyesy éppen Arany Jánosnak metrikai tanulmá-
nyait folytat ta tovább és bontotta ki teljes értelmükben, 
hanem inkább azért, mert irodalomtörténetírásunknak az 
1880-as évekkel kezdődő ú j korszakában a költészetnek formai 
elemeire irányítot ta a figyelmet. Az esztétikai magyar iroda-
lomtudományban a nagy szintetikus Gyulai és Beöthy mellett 
Négyesynek ez analízise akkor valóságos irodalmi tett volt. 
Beöthy — mint egyébként Gyulai is — az irodalomnak esztéti-
kai jelenségeit felülről, átfogó egységükben nézte; Négyesy 
alulról, formális felépítésükben szemlélte. Beöthy el járása az 
alkotóművésznek inűszemlélete volt; Négyesy viszont int im 
műhelytanulmányokat végzett. A magyar vers című, 1887-ben 
megjelent kötete s még inkább a Kisfaludy Társaság által 
1892-ben megjutalmazott A mértékes magyar verselés története 
metrikai irodalmunknak mind máig nagyértékű kötetei, amelyek-
nek jelentőségét semmi sem muta t ja jobban, mint az a tény, 
hogy ma a magyar vers vizsgálatánál minden szaktudós 
Négyesynek megállapításaiból indul ki. 

Verstani és verselóstörténeti tanulmányainak megjelenése 
után Négyesy majdnem két évtizeden keresztül a megújhodás 
korának irodalmi életét tanulmányozta. Nem tudom megmon-
dani, hogy váj jon egyéb körülmények indították őt e korszak-
nak speciális tanulmányozására vagy pedig az irodalmi formák 
problémáinak előző tanulmányozása vitte e rendkívül érdekes 
korszakhoz. Bármint lett légyen is a dolog, annyi tény, hogy 
Négyesy a magyar XVI I I . századnak irodalmi életéről oly 
kitűnő tanulmányokat írt, amelyeknek értéke maradandó becsű. 

Nem hallgathatom el itt azon tapasztalati meggyőződése-
met, hogy a magyar XVII I . század irodalmi életének tanulmá-
nyozása a legjobb bevezető a XIX. század magyar szellemi éle-
tének tanulmányozásába. Egész későbbi mentalitásunk a poli-
tikában éppen úgy, mint az irodalomtudományban a X V I I I . 
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századi megújhodásnak mozgalmaiban alapozódott meg. Szel-
lemi életünk valóban ekkor kapcsolódott be az európai egyete-
mes szellemi mozgalmakba s irodalmunk ekkor vette magába 
azon külföldi hatásokat, amelyek az irodalmi esztétikumnak 
öntudatossá tételével addigi túlnyomólag politikai és vallásos 
i rányú irodalmunkat önálló irodalmi-irodalommá tették. 
A megújhodás korának e generális jelentőségét a korszaknak 
többi speciálistái, Beöthy, Marczali, Ballagi és Széchy Károly, 
már előbb megállapították. Azonban sok lényeges részletkér-
dést csak Négyesy tanulmányai világítottak meg. 

Az 1900-as évektől kezdve Négyesy érdeklődését a XIX. 
század vonta magára. 

Aki módszertani szempontból összehasonlítja Négyesynek 
Aranyról, Tompáról, Lévairól, Gyulairól, Eötvösről, Mikszáth-
ról és Bajzáról (hogy csak a nagyobb dolgozatokat említsem) 
írott tanulmányai t a XVI I I . század íróiról készített tanulmá-
nyaival, megállapíthatja, hogy ezen újabb munkái sok tekin-
tetben különböznek az előzőktől. A megújhodás koráról készí-
tett dolgozataiban a historikus volt erősebb. Így különösen a 
Gvadányiról és Fazekasról való dolgozatok éppen históriai 
beállításuk által emelkedtek Széchy Károlynak idevonatkozó, 
néhol erőszakolt konstrukcióval, de kétségtelenül mindenütt 
költői lendülettel megírt monográfiái fölé. Igaz, hogy Széchy 
több adatot fedezett fel, de dialektikája nem mindig volt elég 
éles. Négyesy viszont az adatokat történetileg jobban tudta 
értékelni. Széchy perspektívája esztétikailag rendszerint előre 
beállított, módszere e tekintetben nagyon emlékeztet Nisard-éra; 
Négyesy perspektívája inkább fejlődéses, nála a helyesen érté-
kelt adatokból és tényekből nő ki a korszak s benne a tárgyalt 
egyén. Széchy jellemrajzai talán nagyvonalúbbak s karakte-
risztikusabbak, Négyesyé korhűbbek s elevenebbek. Széchynél 
szebb a kép, de Négyesy korrajzai s jellemképei biztosabbak. 

Különösen Aranyt vizsgálta Négyesy nagy odaadással és 
szeretettel. 

Az irodalomtörténetíróknak nálunk Arany méltatása a 
próbája. Arany olyan, mint a csillagos ég: sok mindent meg 
lehet látni benne, azt is, ami ott van s azt is, amit hozzá képzel 
az ember. Maga Arany János például önmagát nagy torzónak, 
félbenmaradt nagyotakarásnak tartotta. Nem volt igaza. Ennyi-
nél sokkal, de sokkal több volt. Viszont Gyulai a befejezett 
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tökéletességnek tartot ta . Ez meg talán igen sok. Ügy érzem, 
hogy Négyesy helyesen jelölte meg a helyes mértéket, midőn a 
magyar epikai költészethez viszonyítva, tehát magyar relati-
vitásban legnagyobb verses epikusunknak tartotta, de ugyan-
akkor rámutatot t a r ra is, hogy csak a magyar epika még nem 
az egész v i lági rodalom. . . 

Négyesynek Arany-monográf iá ja Gyulainak méltán híres 
emlékbeszéde mellett a nem éppen túlgazdag Arany-irodalom-
nak legjelesebb alkotása. Nincs benne semmi Taine módszeré-
ből, vagy hogy magyarul mondjam: Riedl „természetrajzából" 
Nem is Pé te r fy Jenőnek annyira egyénies „mikroszkópján" 
keresztül készült. Van Négyesy el járásában valami sajátos 
szubjektivitás, amely — ha jól vettem észre — csak a XVIII . 
századdal való két évtizedes foglalkozása után vált í rásainak 
jellegzetes karakterisztikumává s ez: a „sub aspectu aeterni-
tatis" való nyugodt, biztos tárgykezelés. Ezen ú jabb tanulmá-
nyait már nem azért ír ta, mintha rá akar t volna beszélni vagy 
valamit be akart volna bizonyítani. A tárgyával való foglalko-
zásnak értéke a tárgyban neki ezentúl önkényt adódott. Azzal 
ezentúl nem fáradott, hogy hősét dicsérje vagy a vélemények 
felsorolásával dicsértesse. Új s máig használt módszere ez: 
nyugodtan kifejt és elbeszél. Fejtegetéseinek ma már nincsenek 
lirai részei. Ha előadásmódját valakiéhez hasonlítani akarnám, 
a Herczeg Ferencéhez hasonlítanám. Stílusán nem érezzük, hogy 
írásán maga is mulat, mint pl. Mikszáth vagy Keszler József; 
sem azt, hogy céltudatosan mulattatni akar, mint Jókai, ille-
tőleg Beöthy Zsolt. Nem áll annyira az olvasó fölé, mint 
Kemény Zsigmond és Gyulai Pál; de nem áll félre sem tárgyá-
tól, mint a pozitivisták valamennyien „hüben und drüben". 
Nem köti meg magát preokkupált konstrukciókhoz, nem erede-
tieskedik, nem vitatkozik (mint ez ma különösen divat), hanem 
elegánsan, egyszerűen, röviden s mégis kimerítően elbeszél. 
Stílusa főképpen elegáns, akárcsak — mint mondottam — a 
Herczeg Ferencé. Tehát nem demagóg, nem jobb- vagy balpárti , 
hanem nyugodt és derült kedélyű, gondolatain és stílusán föl-
tétlenül uralkodó úr. Nyelvezete válogatott és szép. Nem 
hanyag, nem fecsegő. A tárgyszeretet, mi minden dolgozatán 
meglátszik, a stílus megbecsülésében is nyilvánul: Négyesy 
tudós, kinek írásművészete magánviseli foglalkozásának fele-
lős méltóságát. 


