
Négyesy László egri évei. 
írta : BRISITS FRIGYES. 

Az a kapcsolat, amelyben Négyesy László a ciszterci rend-
del i f júságától kezdve állott és áll, többet jelent, mint a tanít-
ványi érzületnek nevelő rendjével szemben táplált kegyeletét és 
tiszteletét. Viszont a ciszterci rend nevelői oktatásának belső 
történetében Négyesy László tudományos pályája, szilárd és 
nemes fölfelé ívelése több értéket képvisel, mint csak a néhai 
taní tvány visszasugárzó emlékhagyományát. A kölcsönös vonat-
kozás és kapcsolat tulajdonképen abban a tényben egyenlítődik 
ki s kap fontosságot, hogy Négyesy László tudós egyéniségé-
nek, irodalomtörténeti tárgyvonzalmainak első alakulása, irány-
szabása ar ra az időre esik, amikor a ciszterci rend egri főgim-
náziumának volt tanulója, ma jd később tanára. 

Négyesy László az 1878—79. s az 1879—80. évben volt az egri 
főgimnázium növendéke. Az iskola akkori igazgatója Szvorényi 
József, a M. Tud. Akadémia tagja, a kiváló pedagógus és iro-
dalomtudós volt, aki állandó elismerő figyelemmel és külön 
jutalmakkal kísérte Négyesy Lászlónak főleg az „I f júsági Ön-
képző Egyesület"-ben feltűnő munkálkodását. Magyar tanára i 
a VII. osztályban Maczke (később: Maczki) Valér, a VIII . osz-
tályban pedig Kassuba Domokos voltak. Kassuba Domokos 
ma is él. Egyik levelében magáról minden érdemet Szvorényi 
Józsefre áthárí tva, így emlékezik meg Négyesy László egri 
éveiről: „ . . . V I I I . oszt. tanuló korában a kör ünnepélyes záró-
gyűlésén egy verses népmeséről írt tanulmányát olvasta fel, 
melyet a jelen volt előkelő közönség nagy elismeréssel foga-
dott és Szvorényi József igazgató úr is értékesnek ítélt. Az volt 
a véleménye, hogy ha k i fo r r j a magát, jeles író válik belőle. . . 
Szvorényi József, mint még egészen fiatal tanár t abban a ki-
tüntetésben részesítette, hogy nagyobb terjedelmű verstani érte-
kezését méltónak ítélte arra , hogy a gimnázium értesítőjében 
megjelenjék. Ez az értekezés egyezerre ismertté tette Négyesy 
László nevét a magyar vers iránt érdeklődők előtt az ország-
ban, s az általános elismerés ösztönül szolgált neki arra, hogy 
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verstani taimlmányait mélyítse, s megszerezze neki, amire töre-
kedett, hogy állami középiskolába kerüljön, előbb a vidéken s 
aztán rövidesen a fővárosban . . . " 

A Szarvasról Egerbe kerül t i f jú Négyesy Lászlónak az 
„Önképző Egyesülef'-ben nyílott alkalma az irodalomra külö-
nösebb fogékonysággal és elmélyedéssel haj ló hivatottságának 
megjelentetésére. Résztvesz az egyesület minden irányú, szinte 
t ipikusnak mondható munkásságában: szaval, költeményeket ír, 
bírál, tanulmányokat készít. Hetedik osztályos korában a követ-
kező költeményeket szavalja: Arany János: Tetemre hívás; 
Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz. — Homér és Oszián; 
Pósa Lajos: A bajusz halála; Zalár József: Zizim. A bírálók 
gesztusait egyes helyeken hibásaknak minősítik, néha kifogá-
solják, hogy „hol az érzemény culminál, azt nem mondta eléggé 
nagy tűzzel", de kiemelik helyes hangsúlyozását, s azt, hogy 
„igyekezett előadásában érvényesíteni mindazon kellékeket, 
melyek megkívánhatok arra, hogy valamely szavalat jó legyen", 
így lesz ő az egyesület egyik legjobb szavalóinak, aki résztvett 
a zárógyűlés szavalatversenyén is. „Négyesy László —• í r j a a 
jegyzőkönyv — Pósa Lajosnak A bajusz halála című költemé-
nyét adta elő, mely megéljeneztetett. Jutalomban nem részesült 
e szavalat azért, mivel a jutalmul kiosztandó tá rgyak száma öt 
volt, s a szavalatok száma hét; hogy tehát mindenki meg legyen 
jutalmazva, az igazgató úr — Szvorényi József —• az elnök úr ra l 
— Horváth Ágost — elhatározták, hogy a szavalok közül ketten, 
kik már lígyis kaptak jutalmat pályaműveikért, e szavalati ver-
senyben. . . ne kapjanak jutalmat. Az egyik a most említett 
Négyes? László, a másik pedig Mihalik Lajos." Nyolcadikos 
korából a következő szavalatait említik a jegyzőkönyvek: Arany 
János : F'ilemile; Petőfi Sándor: Homér és Oszián; Arany János: 
Pázmány lovag; Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet; 
Levél Ar&ny Jánoshoz. Egy alkalommal Kossuth Lajos egy 
beszédét adta elő. A szűkszavú jegyzőkönyvek mint „jó szava-
latokat" értékelik a költemények előadásait. Ezút ta l is résztvesz 
a zárógyűlés szavalati versenyén Arany János Pázmány lovag 
c. költeménjének előadásával, s ezzel „a harmad-jutalmat": az 
igazgatótól 'elajánlott Kazinczy Ferenc Pá lyám emlékezetét 
nyeri el. 

A tudássil kiművelt és ízléssel formai fogékonyságává 
nevelt képzele munkájá t muta t j ák Négyesy László ezidei ver-
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sei. A bírálók minden versét elfogadják, s a formai és tárgyi 
elismerés mellett csak igen csekély kifogásolni, avagy változ-
tatni valót találnak ra j tuk . A „Zsengetár" máig is híven őrzi e 
költeményeket, mint az önképzőkör munkásságának j avá t : Az 
árva dalos. Barátaimhoz. Egy lánykához. Messze hagytam. Epi-
gramm. A hű kedves. Egyik balladája: Szécsi Mária, a második 
pályadíjat nyeri el. 

Az a terület azonban, ahol Négyesy László tehetségének 
egészen magára valló, egyéni formájával tűnt ki: a kr i t ika és 
a tanulmány volt. Önképzőköri munkásságának előbb tárgyal t 
i rányaiban sokszor meg kellett osztozkodnia a sikerekben má-
sokkal, itt — mindig egyedül volt az első. Érdeklődése meg-
haladja a középiskola irodalmi anyagának terjedelmét, szem-
pontjaiban sok olvasottságon finomult műveltség és tárgyi 
tudás csillámlik, feldolgozásának szerkezetében pedig néha 
meglepő módszeresség igényli magára az elismerő méltánylást. 
E kri t ikai és irodalomtörténeti dolgozatok szellemi gyökérszá-
lai átlátszó tisztasággal vezetnek vissza Kölcsey Ferenc érzel-
mes páthoszához, Gyulai Pá l belső igazságot kereső felfogásá-
hoz, Toldy Ferenc kézikönyvének módszeréhez, Greguss Ágost 
műelemző irányához, Szvorényi József stílusnevelő tankönyvé-
hez és tanárának: Maczke Valérnak „fejtegetéseidhez. De 
viszont másrészt a dolgozatokban egybefonódó és így együtte-
sen érvényesülő hatásukkal igazolják Négyesy Lászlónak a 
tárgyi tudáson felül, szinte önmagában is kiemelkedő esztétikai 
fogékonyságát. 

Az önképzőkörnek figyelmét is elsősorban kri t ikai készsé-
gével vonja magára. Az 1878 november 9-i ülésen lép fel Fégyesy 
László először Sűrű homályos estben című költemény írásbeli 
bírálatával. Tulajdonképen ez a bírálat jelenti Négyesy László 
irodalmi működésének megindulását és a nyilvánosságra való 
kilépését. Az idegenből jött és először szereplő „tag"-iak mind-
jár t nagy sikere volt: bírálatát felvették a „Zsengetár"-ba. Egy 
pil lanatra érdemes e bírálat előtt megállni. Visszafelé haladva 
Négyesy László pályáján, egészen e bírálatig, anélkül, hogy az 
esetlegességet értékelni akarnók, úgy találjuk, hogy már 
ebben az első munkában, ámbár csak a vázlatszermég homályá-
val is, de benne van a későbbi Négyesy László: Siereti az iro-
dalmi formák elemzését; a műalkotás folyamatosságát, magá-
ban hordozott szándékát a részletek finom gondosságával 
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kívánja tökéletessé betetőzni; az ethos philologicum remegésé-
vel hajl ik rá, s kényes a legkisebb irodalmi tényre is, főleg 
pedig a szavak verséletére, a ri tmikára. Ezért megy végig a 
versen kifejezésről kifejezésre, mintha csak ösztönösen féltené 
a rossz asszociáktól a költemény esztétikai sorsát, s ezért elemzi 
át a költemény versalkatát, hogy „a tagszámító" sorok helyett 
hozzásegítsen a „valóban szabályos ütemű vers" létrehozásá-
hoz. Ebből a kezdetből haj tot t ki később Négyesy László iroda-
lomtudománya és munkássága, amelyhez a bevezető sejtelmet, 
az élettől igazoltan, önkéntelenül adta meg önmagáról e bírá-
lata elején, mikor a szerzőről ezeket í r j a : „Örvendetes jelenség, 
midőn a fiatalság vidám szakában már lá t juk az i f j ú lelkének 
nagyra törekvő nyilvánosságát, midőn életcéljának érzetétől át-
hatva próbálgat ja szellemének szá rnya i t . . . Remény tölti el 
kebleinket, ha e szárnypróbálgatások nein éppen eredménytele-
nül csattognak, de szép jövőt hagynak se j te tni . . . " 

Összefoglaló távlatával, inkább sejtett, mint világosan 
látott problémájával tűnik ki az a nyolcadikos korából szár-
mazó bírálata, amelyet A halászleány búja című költeményről 
írt, s amelyet az önképzőkör a Zsengetárba való elhelyezéssel 
jutalmazott. Ez a bírálat azért jelentős, mert első ízben áll í t ja 
elénk Négyesy Lászlót azzal a költészettel való kapcsolatban, 
amely a népies nemzeti költészet után támadt, amelyet azonban 
ő akkor még nem látott tisztán, de a kíilönalakulás vonásait 
jól sejtette benne: „Valóban — mondja — a Kölcsey modorában 
írt ú j költemények — aminő a fent jelzett költemény is —, nem 
hatnának többé, nemcsak, de Kölcsey korának remekműveit is 
alig olvassák már. A kor szelleme megváltozott s ennek hatása 
visszatükröződik a költészetben is. A társadalmi és politikai 
eszmék újabb és ú jabb áramlatai szerint alakulnak a költészeti 
szokások. I t t is a divat uralkodik, mint mindenben a világon. 
Az újabbat követjük, a régiről megfeledkezünk, s — vall juk 
meg — nem mindig helyesen. Szeretnők tudni, vájjon a leges-
legújabb színtelen, hatálytalan költészet mennyivel jobb és jogo-
sultabb, mint az, melyet az ú j népies iskola három nagyszerű 
megalapítója ragyogtatott . Avagy mennyivel szebb és jogosul-
tabb az az üres sopánkodás, mint az Aurora költőinek bár több-
nyire homályos, de mindig mély érzeményessége? Való, hogy 
az ú j népies költők még most legkedveltebbek a közönség előtt; 
azonban a magyar poézisben egy idő óta oly jelenségek merül-
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nek fel, hogy méltán aggódhatunk az ú j népies irány elejtése 
miatt is. E legújabb költészet pedig úgy támadt elő, mint a sas 
szárnyai alól az ökörszem. Egy ideig a népies árnyékában húzó-
dott meg, sőt abból is fejlett ki, s míg annak műköltészetté eme-
lését negélyezte, tulajdonkép szobapoézissé vált. Nem az egy-
szerű erkölcsű, pirospozsgás, daliás magyar legény többé, ha-
nem az úri ruhába bujtatott, elpuhult „sybarita váz". H a ez 
irány elölné a tiszta magyar zamatú népies irányt, költői iro-
dalmunk bizonyára el fogná veszteni erejét, életrevalóságát. Épp 
azért nem kell engedni, hogy elhatalmasodjék, de szerény ízlé-
sünk szerint a sokkal szebb nemzetiesebb ú j népies irányt kell 
pártolni. S ha már az ó-klasszikai, majd az érzeményes i rányt 
odahagytuk, marad junk meg híven a nemzeti szelleműnél." 

Ettől az időtől kezdve alig van gyűlés, amelyen ne hallat-
szanék Négyesy László akár szóbeli, akár írásbeli kr i t ikájának 
hangja. Értékelésének forrása és mértéke mindig a tar talom 
és forma harmonikus összeolvadása, a versforma tiszta kikép-
zése, az irodalmi mondat-alkotás gondossága, és műfa j i elv-
szerűség határozottsága. Amint kitetszik, erősen deduktív me-
netű ez a kri t ikai gondolkozás, s igen emlékeztet Greguss Ágost 
és Gyulai Pál i rányára . Hogy Négyesy László kritikai műkö-
dését hogyan bírál ták el, annak legjobb bizonyítéka az, hogy 
egyik tanára: Horváth Zsigmond év közben tüntette ki juta-
lommal éppen bírálataiért. 

Önképzőköri munkásságának legfinomabb területét tanul-
mányai jelzik. A fejlődés szempontjából sokat jelentene, ha 
olvashatnék Négyesy László iskolai dolgozatait. Ezeknek saj-
nálatos híján, az önképzőköri tanulmányokat így kell vennünk, 
készen, kialakulásuk folyamata nélkül. Az első ilyen tanul-
mánya, tehát első irodalomtörténeti értekezése is egyúttal „Em-
lékbeszéd Petőfi felett" című ra jza volt. Az önképzőkör gyűlé-
sén, 1879 jan. 28-án, amikor ez a felolvasás elhangzott, a beteg 
elnök-tanár: Horvá th Ágoston helyett Szvorényi József elnökölt. 
A tanulmány rendkívül nagy hatást gyakorolt a jelenlevőkre. 
„ . . . Kellemes és a lelkesedés tüzében bővelkedő nyelvezete — 
ír ja róla a jegyzőkönyv — nagy érdekeltséget keltett. Már maga 
a tárgy is olyan volt, mely mindenki lelkét lebilincselé, s a 
nagyszerű tá rgynak megfelelt a minden tekintetben helyes ki-
dolgozás is, mit azon hangos éljen igazolt, mely az önképzőkör 
tagjainak a jka in kelt, midőn a szerző művének utolsó igéi is 
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elhangzottak." A tanulmány Petőfi Sándor költészetének s ebben 
felmagasztosult életének magasztaló értékelése. Petőfi költészeté-
nek lényegét és jelentőségét „az ó-classicai és átmeneti iskolák" 
után fellépő „új népies i rány" megteremtésében látja. „Dalai-
ban — í r j a — egy új, szokatlan világ tárul t fel tündéries fény-
nyel a magyar közönség elé. Népies nyelve, gondolkozásmódja, 
közvetlen lírai alanyisága, mely a lelket önkénytelen elragadja , 
amellett érzéseinek őszintesége, néha nyersesége is, továbbá a 
könnyed verselés, gondolatainak szabatos, nyilt kifejezése egy-
szerre Magyarhon első költőinek sorába emelték. . . Fan táz iá ja 
merészröptű, majdnem párat lan; korlátot nem tűrő lelkét sza-
badon csapongásnak ereszté s a gondolatnyügző formai szabá-
lyokat sokszor mellőzi". A felolvasást Szvorényi József külön 
jutalommal tüntette ki. 

Ugyancsak hetedik osztályos korából való, egyúttal pálya-
nyertes műve: Arany János Egri leány című balladájának esz-
tétikai fejtegetése. Az értekezés módszertani szempontból meg-
kapó. Bevezetésében adja a Hunyadi- tárgykör irodalmi történe-
tét, majd Teleki monográfiája alapján ismerteti a történeti ese-
ményt. Ezután a szépnek a balladában megnyilvánuló értékelé-
sét és módját Greguss A. után elméletileg fejtegeti. Ebből vezeti 
le aztán az egész dolgozatot: „Mindezen elméleti szabályok gya-
korlati élebeléptetése, részint a mű egészénél, részint az egyes 
részekben szemlélhető." A tanulmány folyamán minden szem-
ponttal találkozunk: szómagyarázó, stilisztikai, verstani, szer-
kezetbeli, esztétikai i rányban. Valósággal esztétikai exegesis. 
Álljon ezekből itt egy-két részlet. Ebben a verssorban: Ordas 
ú j b o r . . . az ordas szó jelentését végigvezeti Bartl-Veres, Bal-
lagi, Szenczi, Molnár Albert, Páriz-Pápain keresztül. Végre Cso-
konai Dorottyájában talál ja meg mintá já t . „Nagyon valószínű 
— mondja —, hogy Arany is e példa nyomán indult." Igen finom 
szemre vall az a megjegyzése, mellyel a vitéz és az egri leány 
epizódját mél ta t ja : „Az egész második részen csupa kellem, 
csupa báj, osupa melegség ömlik el, s nagy mértékben magán 
viseli a néprománc jellegét, még a külalakja is." Lessing 
Laokoon-jának esztétikai tanulságát, hogy „Homér csak fejlődő 
eseményt fest", ügyes átvitellel alkalmazza Arany esztétikai 
értékelésére: „Arany is ilyen gyönyörű műfogással él, midőn 
a közönséges szerelmi nyájaskodások helyett az idehozó előz-
ményt, a bebocsáttatást í r j a le." A költeményt végül ezzel az 
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összefoglalással mél ta t ja : „ . . . K é t tragikai folyamat van e mű-
ben. Az egyik az egri leány története, ki szeretője halála foly-
tán hősi fellángolásra, páthoszra gerjedvén, a gyilkosokra tör, 
de megöletik s elbukik, azonban eszméje a kedveséveli egyesü-
lés diadalra jut . Ez a tiszta t r a g i k u m . . . A másik t ragikai 
folyamat az, midőn a csehek a lengyel és magyar nemességre 
t ö r n e k . . . Ámde e z . . . csak t ragikus esemény, mely jó keretül 
szolgál a tragoediának." Az értekezés nyugodt fegyelmezett-
sége, élesen felbontott részletezése, apró vonásokból az alkotó 
művész anyajegyei t kikövetkeztető módszeressége, majd így jel-
lemző összefoglalásra jutása már alapvonalaiban muta t j a 
Négyesy László fejlődése ú t já t . Csak egy fel tűnő ezekben az 
értekezésekben: érzik raj tuk, hogy a szókincs nem tiszta ben-
nük, nem idomult még azokhoz az ú j széptani fogalmakhoz, 
amelyek e tanulmányokba Négyesy László olvasmányaiból ter-
mékenyültek át. 

Nyolcadik osztályos idejéből, a már említett kritikákon 
kívül, Négyesy Lászlónak há rom nagyobb dolgozatát őrzi az 
önképzőkör. Az egyik Horatius ad Aristium Fuscum c. ódájá-
nak fordítása. Maga a fordí tás hiányzik a jegyzőkönyvből. 
A hozzáfűzött s töredékesen megmaradt jegyzetek azonban sej-
tetik a fordításnak ritmikai kényes gondosságát. 

A második munkálata egy népköltési tanulmány: Néhány 
eszmetöredék a népköltészet köréből s egy népies drámai dal 
ismertetése. Két részből áll. Az elsőben az i f j ú szerző azzal a 
kérdéssel foglalkozik, hogy miér t nem ér rá a nép „conceptiót 
alakítani" sem epikában, sem dalban. Aztán a második részben 
ismerteti az Erdélyi Népköltési gyűjtemény egy románcának: 
A királyfinak azt a változatát, amelyet ő hallott Szentesen. „Én 
románcunkat — jelzi forrását — Szentesen, a közép Tisza mel-
lékén hallottam, s hallottam több ízben, több embertől. És nem 
csupán elmondták a közönséges beszéd hangján , hanem bizo-
nyos egyszerű lejtésű dallammal énekelték. Szinte fülembe búg 
az a melódia trochaeusi menetével és együgyű refrain-jével." 
Azután leközli egymás mellé a két variánst, Erdélyiét és az 
övét, azzal a megjegyzéssel, hogy az Erdélyi-változatot Egerben 
is hallotta „nem paraszt-embertől, az illető azonban erősítette, 
hogy ő az egri köznéptől hallotta". A Négyesy-féle szöveg kere-
kebb s főleg a befejezésében finomabb: 
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„Jónap Is ten, jónap! szégin kis árva lán(y), 
Hm hm hm, h a j a hm, szégin kis árva lán(y)!" 
„Jónap Is ten, jónap! gazdag k i r á j f i ja , 
Hm hm hm, h a j a hm, gazdag k i r á j fija! 
Üjjönek lé ná lunk , nálunk a lóczára. 
Hm hm hm, h a j a hm, nálunk n lóczára" 
„Nem azér ' j ö t t em én, hogy én i t t léüjjek, 
Hm hm hm, h a j a hm, hogy én i t t léüjjek. 
Hanem azér ' jö t tem: 
Jössz-é hozzám, vagy nem. 
Hm hm hm, h a j hm, jössz-é hozzám, vagy nein?" 
,.Nem megyek én hozzád, gazdag k i r á j f i ja , 
Hm hm hm, h a j a hm, gazdag k i r á j f i ja! 
Elmentém mán éczczér égy kocsis legínhö', 
Hm hm hm, h a j a hm, égy kocsis legínhö." 
„Én vagyok az, nem más 
Csókojjuk még egymást, 
Hm hm hm, h a j a hm, csókojjuk még egymást !" 

A szövegismertetés, majd pedig a románc földrajzi elter-
jedésének megállapítása után a románc tartalmát, verselési 
módját és nyelvezett sajátosságait tárgyalja . Erdélyivel és Gre-
gussal szemben ezt a m ű f a j t nem románcnak, hanem drámai 
dalnak minősíti. A tanulmánynak Négyesy Lászlóra legjobban 
jellemző része az a fejezet, ahol a verselésről szól: ,A verselési 
oldalnál azonnal észrevesszük, hogy rímek nagyon gyéren talál-
koznak, véletlenségből akkor is. Csak a rythmus lüktetése teszi 
verssé a verset, ugyanazon magyar rythmusé, mely ősrégi ver-
seinknek egyedüli kü l formájá t tette, s melyről A r a n y oly be-
hatóan értekezett, midőn „A magyar nemzeti versidom"-ról szó-
lott. De másrészt bárki észreveheti a lejti lábakat is, kivált ha 
dallamát is tudja. (A melódiákat ugyanis a sorok első felében 
rendszerint negyed- és nyolcadhangok váltakozása teszi.) Csudá-
lom, hogy a különben nagyérdemű Erdélyi, ki abban az egy-
ben mégis tévedett, hogy a népköltészetben erővel föl akarja 
fedezni az időmértékelést, s a „Káka tövén költ a ruca" soraiba 
hol cohriiambust, hol antiopastust (ez kifordított choriiambus) 
nézett bele, — a Királyf inak csaknem kivétel nélkül pompás 
trochaeusi lábakra osztható lejtelmét nem hozta fel állításának 
bebizonyítására". A tanulmány, aká r formáját, akár a benne 
felhalmozott tanulságot tekintsük, jóval túl van a középiskolai 
színtájon. Valóban megérdemelte, hogy az önképzőkör záró-
gyűlésén „díszes vendégközönség" előtt hangozzék el, s méltó 
volt arra, hogy Szvorényi József sokat várjon szerzőjétől. 

Négyesy László utolsó középiskolai munkálata: Katona 
Józsefről szóló irodalmi tanulmánya, mellyel az önképzőkör 
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pályadí ját nyerte meg. A dolgozat kevés önállóságot mutat, 
értéke összefoglaló jellegében "van. Az addig megjelent művek 
nyomán, amelyeknek teljes bibliográfiáját adja, ismerteti Ka-
tona életét és méltatja a Bánk bánt, „Mi csak regisztráljuk rövi-
den — jelzi feladatát — mit a krit ika eddig kitisztázott e kér-
dést illetőleg." 

Ezzel végződik Négyesy László és a ciszterciek kapcsola-
tának első fejezete. 

A második akkor kezdődött, amikor Négyessy László 1885-ben 
a ciszterci rend egri főgimnáziumához került, mint helyettes-
tanár, s i t t maradt az 1887. iskolai évvel bezárólag. Ott lett tanár, 
ahol tanuló volt, e annak a Vitkovics-önképzőkörnek lett „társ-
elnöke", amelynek nemrég egyik legkiválóbb tagja volt. Az egri 
évek fontosak voltak Négyesy László életében. I t t kezdődik meg 
benne tanár , akit egykori tanára, m a j d tanár tá rsa : Kassuba 
Domokos így jellemez: „Lelkes és lelkiismeretes tanár volt. 
Szinte félénk szerénysége, szelídsége, s előzékeny kedvessége 
miatt mi, tanártársai, nagyon szerettük és becsültük. Szerették 
taní tványai is." És itt kezdődik benne a tudós, aki a főgimná-
zium 1886—7. értesítőjében közölte le A magyar vers c. tanul-
mányát, mellyel elindult tudós pá lyá ján . 

Azóta az i f j ú Négyesy Lászlóból a magyar irodalom- és 
verstudománynak egyik legnemesebb és legkiválóbb mestere 
lett. S amikor most hetvenedik születésenapján emlékezete be-
já r ja életének mindama helyeit, amelyekből felépült az a mun-
kás és világító hetven esztendő, bizonyára Egerbe is eljut, és 
ismét maga előtt l á t j a a ciszterci Alma Matert, a jó öreg Szvo-
rényi Józsefet, Maczke Valért, Kassuba Domokost, akiktől 
annyi személyes indítást kapott; az önképzőkört, amely szá-
mára az első nyilvánosságot és elismerést jelentette, s az első 
katedrát, amelyről először hirdette a magyar szellem történetét. 
A tudós Négyesy László ismét találkozik az i f j ú Négyesy László-
val, akivel ha rátekint a ciszterci gimnáziumra, elmondhatja 
azt, amit Nechami Sándor mondott a XI . században st. albansi 
iskolájáról, amely nevelte: Hic locus aetatis nostrae primordia 
novit, Annos felices laetitiaeque dies! Hic locus ingenuis pueri-
les imbuit annos Artibus, et nostrae laudis origo fui t . Hic artes 
didiéi docuique fideliter... 


