
Négyesy László, az egyetemi tanár. 
I r t a : H A N K I S S J Â N O S . 

Idestova húsz év távlatából kell emlékezetembe idéznem 
Négyesy László tanszékfoglaló előadását. De úgy érzem, hogy 
később is, mindvégig könnyű és kellemes lesz rágondolnom, 
nemcsak azért, mert az elsőéves egyetemi polgár első tudomá- . 
nyos élményei közt van a helye, hanem azért is, mer t az igazi 
nemes és nagy alakok belépése életünkbe mindenképen feled-
hetetlen. 

„Táblás ház" volt abban a nagy tanteremben, ahova akkor 
Beöthy, Riedl s annyi más híres professzor szellemét lokali-
zálta törzsközönségük. Az első sorban most maguk a professzo-
rok ültek, akik bizalommal hívták maguk közé a középiskolai 
tanárság vezérét, az egyetem régi kitűnő magántanárá t . A többi 
padsorokban a kíváncsi diákság helyezkedett el. Megint egy 
jólismert név viselője mutatkozott be személy szerint is annak 
a lelkes, de elkényeztetett közönségnek, amit pesti filozopternek 
hívtak. Nagy esemény volt ez nekik: ú j csillag az ő négyévre 
szóló egükön, vagy talán egész életükre kiható fényforrás?! 
A bölcsészek külön ege ebben az időben egyébként is tele volt 
szórva Isten kegyelméből való csillagokkal s minden újonnan 
fölkeltnek a régiek fényével kellett megküzdenie. 

Négyesy László az első pillanattól kezdve tisztafényű álló-
csillagnak mutatkozott. Első előadásának tá rgya : a magyar 
epika kezdeteinek története közel állt eddigi kutatásainak 
középponti problémáihoz. Férf ias és mégis meleg hangja kitű-
nően illett a régi finn-ugor énekekhez s az epikai emelkedett-
séghez. A magyar vers legnagyobb ismerője mindenkinél szeb-
ben tudta éreztetni a felolvasott szemelvények ri tmusát s a 
„magyar Hannover", Szentes szülötte szinte eszményien tiszta 
ós szép magyar nyelvet beszélt. De mindezek csak külsőségek 
és Négyesy László igazán nem jellemezhető külsőségekkel. 
Kezdettől fogva fel tűnt az a nagy, széles legyezőbe táguló appa-
rátus, amit a magyar epika eredetének tárgyalásánál használt. 
Anélkül, hogy valaha is túlzásba vi t te volna a mozaik-filológia 
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elemző és összehasonlító tendenciáját, Négyesy mégis a szó 
szoros értelmében vett tudományos irodalomkutatás képvise-
lője volt a kritikai, szubjektívebb irányzattal szemben. Az 1911. 
év já ra t modern nyelvi szakos tanárjelöltjeinek szerencséjük 
volt: a régi nagyok mellé ekkor jött ú j professzorok: Bleyer, 
Négyesy és a néhány évvel előbb Pestre kerül t Haraszti, a 
maguk egyéni árnyalataitól itt eltekintve, kiváló iskolába 
vezették be a hallgatóságot s a következő nemzedék előkészíté-
sében igen nagy érdemeik vannak. 

Az első előadást, az ünnepet a munka hétköznapjai követ-
ték, s nagyon hamar kiderült, hogy Négyesy a középiskolából 
mindazt magával hozta, amit egyetemre hozni üdvös. A felső-
fokii pedagógusnak kevés ily tökéletes példányát hordozta a 
dobogó. Nemcsak értelem volt, hanem egész lélek, aki éppen 
ezért sohasem engedett az eredetieskedés csábításának. Tüze 
beliil égett, férf ias egyénisége mélyén; sohase szolgált transz-
parenst s csak r i tkán táplált sziporka-tűzijátékot. Ö is tudta, 
mint mindenki, hogy az előadó énjének hangsúlyozása, túlstili-
zálása megszokott, sőt megengedett dolog. De az alföldi magyar 
tehetségek csöndes mérsékletével lemondott a ragyogás s a fel-
tűnés olcsó eszközeiről. És éppen ezzel nevelt tanítványokat, 
tanárokat — jellemeket. Nem lett sem ötvözött beszédű rétor 
{pedig az ilyen annyira kedves a politizáláshoz szokott magyar 
közönségnek), sem franciás könnyedségű csevegő. De tanulni 
sokat lehetett tőle és belőle. Akik igazán az ő taní tványainak 
érezték magukat, észrevétlenül vi t ték magukkal kincsüket: 
valamit az ő csöndes ós mégis ékesen beszélő egyéniségéből. Az 
ő példája növelte —• sokszor észrevétlenül — sok tanítványá-
nak vágyát az egyenes út után, mely nem épít kíváncsisága 
körül mesterséges labirintust; talán r á emlékeztek, amikor meg-
indították önmagukban vagy maguk körül is a harcot a ,,1'art 
pour l 'art" légüres tere ellen; s idegen jelszavak divatos és 
hatásos hangzavarában általa és érette is hallották meg a 
magyar klasszikusok halhatatlan csengésű szavát, mit egyéb-
ként mellette többi nagy professzoruk is nagy művészettel 
igyekezett hallhatóbbá tenni. 

Mindjár t az első évtől közvetlen kapcsolatok keletkeztek 
Négyesy és tanítványai között. E kapcsolatok tere az ő specia-
litása volt: a stílusgyakorlatok. Mint magántanár is tartott 
m á r ilyen természetű órákat, de 1911-től kezdve a kar, sőt az 
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egyetem minden rendű és rangú irodalomkedvelői köréje gyűl-
tek, hogy kritikust, pódiumot és közönséget kapjanak műveik-
nek. A jóságos szívű professzor hagyta maga köré seregleni 
azokat, akik az egyetemen is valami önképzőkörféle után 
vágyódnak. A stílusgyakorlatokon, legalább eleinte, szépiro-
dalmi műveket is föl lehetett olvasni s egyébként sem volt ott 
más korlát, mint a jó magyar stílus alapkellékei. Négyesy jól 
tudta, hogy ez az egyetemesség, ez a nagy szabadság fáradság-
gal fog járni , de fel volt vértezve azzal a türelemmel, ami a jó 
nevelő tökéletes neveltségének bizonysága. IVIivel a felolvasá-
sok tá rgya nem volt előre kitűzve, a felolvasók gyakran mesz-
sze elkalandoztak a magyar irodalomtörténet vagy akár a 
magyar irodalom teréről. Külföldi írók, pozitivista népszerűsí-
tések vagy magyar ideológusok emlőin nevekedett felolvasók 
sokszor botránkoztatták meg a hallgatóság többségét s már 
előre élvezték a feltűnést s a „botrányt" (milyen csöndesek 
ezek a botrányok húsz év távolából!), — ám nem számoltak a 
professzorral, aki mindig ura maradt a helyzetnek s a magyar 
klasszikusok ráruházott tekintélyével finoman, csöndesen, udva-
riasan intézte el a vitákat. Mindig volt egy-két elismerő szava 
az érték számára, de a feltűnési viszketeget nem szenvedhette. 
Bíráló szavai rendszerint nem jelentettek merev állásfoglalást: 
ő a vitázok fölött maradt a normák s az igazság kéklő magas-
ságában, de azt sohase mulasztotta el. hogy le ne szállítsa kellő 
értékükre a megdöbbentő és elkápráztató kijelentéseket, a zöld 
merészségeket. Nem volt militáns, s ámbátor mindenki tudta, 
hogy meggyőződéses keresztény s a magyar hagyományok 
folytonosságának rajongója, sohase követte el azt a hibát, hogy 
más véleményű diákjaival perbe szálljon. Szerény volt ahhoz, 
hogy mindenben véglegesnek tekintse a maga álláspontját; 
másfelől azonban hibának tartotta volna, ha vi tásnak engedi 
tekinteni a nagy magyar célkitűzéseket. Álláspontja ideális 
nevelői álláspont volt s Négyesy nőttön-nőtt taní tványai sze-
mében. Évről-évre tisztábban kellett látniuk, hogy a stílusgya-
korlatok elérik céljukat: egy professzor köré gyűj t ik az egye-
tem írópalántáit és közönségüket s így a viták kedvező meder-
ben, felügyelet alatt folynak le; aztán meg kifejlődik egy pie-
desztál, amelyen a stíluskészség gyakorlása aránylag kedvező 
körülmények között történhetik. Még egy hasznuk volt: a leg-
különbözőbb szakok hallgatói ál taluk maradtak mindvégig az 
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irodalom és általában a művészet közelében és tiszteletében. 
Sokan először itt hallottak a nagy irodalmi áramlatokról is, s 
különösen azok, akik otthon „óvatosabb" nevelésben részesül-
tek, itt, a leggondosabb i rányí tás mellett ismerkedtek meg 
mindazzal, amit az egyetemen kívül csak mint ellenségek vagy 
mint kritikátlan rajongók szorítottak volna magukhoz. 

Nem tudom, az eddig elmondottakból eléggé kidomboro-
dik-e az, amit mi, Négyesy László tanítványai, róla, mint jó 
pedagógusról, mint szerény és mégis erőteljes egyéniségről, 
mint szelíd és mégis férfias emberről tartottunk. 

De Négyesy László nemcsak ez. A jó pedagógus mellett 
mindig megvan benne az egyetemi tanár másik, centrálisabbnak 
tartott tényezője: a tudós. A mi témánk keretében a tudósnak 
a tanterem felől látható képéről lehet szó. A tudós itt egyrészt 
a tudományos kutatás bemutatója, a tudási anyag á tadó ja ; 
másrészt a tudmányos munkára serkentő, a kutatásba bevezető 
szuggesztor. 

Ha végignézünk Négyesy, a magántanár, ma jd rendes t a n á r 
előadásainak címjegyzékén, azt találjuk, amit ettől a lelkiisme-
retes embertől bizton reméltünk: alig van óriási munkaterének 
olyan parcellája, amit föl ne szántott, meg ne munkált volna. 
Mint magántanár, természetesen, szűkebb területen mozgott: 
stilisztikát, poétikát, retorikát adott elő, — sorsszerű előkészü-
let a leendő esztétikus számára. Az irodalom anyagából Arany 
érdekli leginkább: a legnagyobb magyar művész, akit az eszté-
tika professzora is szívesen fog ma jd elemezni. Később a magyar 
irodalom történetének első része, majd egésze is r á vár, s ő leg-
szívesebben nagy műfajcsoportokba osztja munká j á t (az epika 
története, a dráma története stb.) s így szerencsésen egészíti ki 
Riedlt, aki inkább egy-egy kort vagy egy-egy nagy írót érez 
csoportalkotó elemnek. Közben Négyesy is ad egy-egy magyar 
klasszikusról fő- s még gyakrabban mellékkollégiumot. A stílus-
gyakorlatok mellett megjelenik nála a modern tudományos sze-
minárium is (magyar irodalomtörténeti gyakorlatok, később 
„esztétikai társaság"). Mindenre van ideje, mindenütt mélyről 
merít . 

Sokoldalúsága, lelkiismeretessége, tehetsége megannyi ösz-
tönzés tanítványainak, akiket oly korán magához kapcsol s l e -
vezet az alkotás műhelyébe. 

De frissesége s tudásának sokrétűsége akkor állja ki a leg-
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nehezebb próbát, araikor Beöthy örökében az esztétikai tanszé-
ket kell betöltenie. Mint már láttuk, munkálkodásában az esz-
tétikai és irodalomelméleti, illetőleg technikai kérdések mindig 
egyenrangúak voltak a történeti problémákkal. De azért még 
így is bámulatos az a teljesítmény, ami az esztétika ú j profesz-
szorának nnmkaprogranmijából kidomborodik. Í r junk ide né-
hány előadáscímet: „Esztétikai szemlélet, művészi alkotás", 
„Üjabbkcri esztétikai forrásművek ismertetése", ..Esztétikai ér-
tékelés", „Általános művészettan", „Esztétikai jelenségek és kate-
góriák", „A tragikum", „A jelenkori esztétika problémái". . . Ezek 
mellett a nagyon sokoldalú és modern szempontú elméleti előadá-
sok mellett ott találjuk Az ember tragédiájának vagy Arany bal-
ladáinak elemzését, « megint csak örömmel állapítjuk meg, hogy 
Négyesy sohasem szakadt el a gyakorlattól, amely felé tanítvá-
nyainak nagy többsége orientálódik, de sohasem is elégedett meg 
az ideált s az ideát lefitymáló, szemellenzős analízissel, amely-
től tanítványait már csak azért is meg kellett óvnia, mer t nem 
szűnt meg szeretni őket. 

Az emlékkönyvbe rajzolt portrék megengedett h ibája , hogy 
nem használnak erős árnyékokat. Nekünk az a megnyugvásunk, 
hogy nem kellett elhallgatnunk semmit: Négyesy László, a tiszta 
és tisztes magyar professzor lelki arcképén igazán nem találunk 
foltot. Minél érettebb szemmel nézzük őt, annál több vonzó vo-
nást fedezünk fel ra j ta . A tökéletesen jó embert most már úgy 
is ismerjük mint szellemes poléniistát, akinek finom pengéje 
tiszteletteljes távolban t u d j a tartani a dilettánsokat; tudjuk, 
hogy mindig mélyül s hogy ez ad ja meg lelke fiatalságát. 
Négyesy László arcképe fordítottja a Dorian Gray arcképének: 
egyre szépül, finomodik, eszményiesiil. A tanítványi hála le-
teheti a retusáló ecsetet: hála Istennek, nem volt rá semmi 
szükség! 


