
Négyesy László a Kisfaludy-Társaságban. 
I r t a : KÉKY L A J O S . 

Négyesy Lászlónak már kezdetben sokat ígérően induló 
tudományos pályája első koszorúját az Akadémiától nyerte, 
mely A szentesi nyelvjárást ismertető tanulmányát a Sámuel-
díjjal jutalmazta. De az első, valóban tudományos igényekkel 
fellépő s terjedelmesebb műve a Kisfaludy-Társaság elismerésé-
től koszorúzva keltett szélesebb körű figyelmet ós várakozást a 
magyar költészet egyik fontos kérdésének vizsgálatába éles 
elméjű, eredeti nyomokon induló búvárkodással s meglepő 
készültséggel elmélyedő i f j ú tudós iránt. 

Négyesy pályakezdő munkássága legfőképen a magyar 
vers tudományos vizsgálatára, a magyar verselmélet kritikai 
történetének megírására s rendszeres és tudományos magyar 
verstan készítésére irányult. Tanulmányainak eredményét Mi a 
magyar vers? című terjedelmesebb munkájában foglalta egybe 
s ezt a Kisfaludy-Társaságnak ajánlotta fel kiadásra 1885-ben. 
A Társaság Bartalus Is tvánnak s Beöthy Zsoltnak adta ki bírá-
latra, kik terjedelmes jelentésre érdemesítették a három nagyobb 
részből álló dolgozatot.1 Az első rész a magyar verselmélet kri-
tikai történetét nyújtotta, a második a verselés elméletével fog-
lalkozott, a harmadik a magyar verselést tárgyalta s erre oly 
egységes elméletet fejtett ki, melyben minden addig fölmerült 
s egymástól eltérő nézet vallói megnyugodhassanak. Verselméle-
tének alapgondolatával: a vers fogalma gyanánt a r i tmusnak a 
szótól való teljes elvonásával bírálói minden elismerésük mel-
lett sem értettek egyet, de a magyar verselméletek beható ismer-
tetését hasznos munkának mondották. A művet Beöthy jelenté-
keny rövidítésekkel kiadásra ajánlotta, Bartalus azonban erre 
vonatkozólag nem adott határozott feleletet. Ezért a Társaság 
Ponori Thewrewk Emilt bízta meg véleményadással a kiadásra 
vonatkozólag. Ekkorra azonban már Thewrewk tanácsára sokat 
rövidített s más célszerű változtatásokat is eszközölt a munkán 
szerzője. Thewrewk kiadásra ajánlotta, de megjegyezte, hogy 

1 A bírálatok Kisfaludy-Társ. Évlapjai XXI. k. 84—92. 1. 



1 0 6 KÉK V L A J O S . 

nem tudományos mű, csak ismertető munka gyanánt. A Társa-
ság úgy oldotta meg a kérdést, hogy a bírálóktól vélemény-
különbség nélkül legértékesebbnek mondott első részt, mely az 
1886 október 27-i ülésen bemutatásra is került, A magyar vers-
elmélet kritikai története címmel kiadta Évlapjaiban.2 Bátran 
föltehetjük, hogy a munka második és harmadik részével azonos, 
legalább fővonásaiban, az a terjedelmes dolgozat, melyet a cisz-
terci-rend egri kath. főgimnáziumának 1886/87. évi értesítőjében 
bocsátott közre Négyesy A magyar vers címmel. 

Ez az első szál, mellyel Négyesy munkássága a Kisfaludy-
Társasághoz kapcsolódott. Immár csaknem félszázados kötelék 
fűződött e szálból. Négyesy verstani búvárlatai reményt keltet-
tek a Társaságban költészetünk egyik érdekes kérdésének, a 
kölcsönversek történetének tisztázására s így tűzte ki a Társa-
ság 1888. évi Lukács Krisztina-pályázatának tételéül: „Kí-
vántatik a mértékes magyar verselés (a klasszikai és nyugot-
európai formák) története". A pályázatra egyetlenegy pályamű 
érkezett A magyar kölcsönversek története címmel s „Forma 
dat esse rei" jeligével: az akkor Szolnokon tanárkodé Négyesyé. 
Munkájának olyan széles alapot vetett, hogy a pályázat határ-
napjáig csak mintegy harmadrészével volt képes elkészülni, de 
tervrajzot mellékelt s megbízatást kért a mű megírására. Bírálói 
— Ponori Thewrewk Emil, Heinrich Gusztáv és Beöthy Zsolt — 
jelentése alapján elismerését és bizalmát az i f j ú szerzővel szem-
ben azon az egészen szokatlan módon fejezte ki a Társaság, 
hogy nemcsak megbízást adott neki a pályakérdés kidolgozá-
sára, hanem a jutalmat is kiadta. Egy esztendő alatt befejezte 
a munkát szerzője s bírálói nagy elismeréssel szóltak a teljes 
műről is.3 Beöthy Zsolt egyebek közt ezt í r j a róla: „A munka 
kiváló szorgalomról és készültségről tanúskodik; irodalmunk 
fejlődésének egy oldalát, melynek eddig jóformán csak külső és 
vázlatos történetét ismertük, intenzíve dolgozta föl; még azon 
részleteiben is, hol elmélete kérdésesnek mutatkozik, komoly, 
figyelemre méltó és gondolatébresztő. Mindenesetre hézagot tölt 
be irodalmunkban s a Kisfaludy-Társaság meg lehet elégedve 
a pályázat eredményével." Kifejezi azt az óhaját is, hogy a 
könyvnek' mielőbbi megjelenését is tegye lehetővé a Társaság. 

2 Évi. XXI . k. 293—362. 1. 
* A pályamű bírálata Évi. X X I I I . k. 17—18. 1. A második feléről szóló 

bírálat Évi. XXV. k. 37—39. 1. 
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Pár év múlva ez az óhaj is valóra vált.4 Beöthy Zsolt az 
1893 február 5-i nagygyűlésen felolvasott t ikári jelentésében a 
Társaság kiadványairól emlékezve meg, ezt í r j a : „Szorgalom-
mal, tudással és tanulsággal jelenik meg ezek közt Négyesy 
László pályanyertes müve: A mértékes magyar verselés törté-
nete, az első nagyobb magyar verstörténeti munka, mely nem-
csak költői technikánk fejlődését világítja meg, hanem értékes 
verstani eredményekre is vezet."5 

Csakhamar másik kitüntető megbízást is nyer Négyesy 
a Társaságtól. Még 1892-ben a következő pályatételre hirdette 
meg a Társaság a Lukács Krisztina-jutalmat: „Kívántatik 
Arany János életének és munkáinak ismertetése a mívelt kö-
zönség számára." Bár két ízben is eredménytelen volt a pályá-
zat, 1896-ban harmadszorra is meghirdette a Társaság. Ez alka-
lommal „már szerencsésebben járt" , mert Négyesy László rész-
letes életrajzi tervet s belőle egy kész fejezetet nyújtott be. 
A beküldött dolgozatot bírálói" — Szász Károly, Vadnay Károly 
és Péterfy Jenő — „komoly figyelemre inéltó"-nak mondták. 
Ismerve a pályázó irodalmi működését, legjobb reményüknek 
adtak kifejezést abban a tekintetben, hogy a magára vállalt fel-
adatot java tehetségével s komoly becsvággyal fogja megoldani, 
de ennek ellenére sem akartak1 véglegesen dönteni a pályázat 
ügyében. A beküldött tervrajzot elég érdekesnek ítélték, de 
mégsem találták annyira megállapodottnak s kidolgozottnak, 
hogy abból a készülő munka alapvonalait teljes tisztaságban 
láthatták volna. A beküldött kész fejezetet sem érezték olyan-
nak, hogy határozott ítéletet mondhattak volna róla. Maga a 
szerző is megvallotta, hogy csak hevenyészett, igen elnagyolt s 
pótlást, helyreigazítást, »őt átdolgozást kíván. A bírálók javas-
lata, melyet a Társaság elfogadott, az volt, hogy szólítsa fel a 
Társaság a szerzőt véglegesen megállapított tervrajz s egy, 
ennek nyomán kidolgozott nagyobb részlet benyújtására, mely 
Arany költészetének vagy legalább valamelyik nagyobb művé-
nek méltatása által a szerzőnek ilyen irányú hivatottsága felől 
is tájékozást nyújtson. Véglegesen csak ennek elbírálása u tán 
döntsön a Társaság Négyesy László megbízatása tekintetében. 

4 A mértékes magyar verselés története. A klasszikai és nyugateurópai 
versformák irodalmunkban. A Kisfaludy-Társaság Lukács Krisztina-díjával 
ju ta lmazot t pályamű. K i a d j a a Kisfaludy-Társaság. Bpest, 1892. 

6 Évi. XXVII . k. 14. 1. 
e Bírálatuk Évi. XXXI . k. 49. 1. 
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A beküldött pályaterv a Társaság irat tárában megmaradt 
s igazolja bírálóit. Erősen érezteti, liogy írójának körmére égett 
a dolog s tisztázatlanul hagy és elnagyol sok mindent, aminek 
tisztázása nélkül hozzá sem foghatott volna a megíráshoz. Lap-
széli megjegyzései gyanánt ilyesmik fordulnak elő: U tána kell 
nézni; ennek még utána kell járni; ezt el kell igazítni; mindezt 
behatóbban a hely színén lehet megállapítani. Egy helyt ezt 
í r j a : (a pályázó) „reméli, hogy mikor az egész anyag keze közt 
lesz, lesz annyi ereje, hogy a banálitásokat eltüntesse munká-
jából." 

A pályaterv minden elsietettsége mellett is megérdemli 
figyelmünket, mert, lia a sors megengedte volna szerzőjének, 
hogy kidolgozhassa, alighanem ez lett volna életének főműve. 

Altalános tervrajza ban a munka i ránya , szerkezete, mód-
szere és főbb forrásai felől nyúj t tájékoztatást. A pályázathir-
detés értelmében nem szakmunkának, hanem olvasmánynak 
szánta munkáját , még pedig általában a magyar értelmiség 
számára. Feladatának tekintette volna aránylag röviden, de 
azért behatóan méltatni a költő pá lyá já t és műveit. Arany ké-
pét túlságos részletezés helyett kevesebb, de erős vonásokkal 
óhajtotta volna megrajzolni. Mintaképül „a Gyulai-féle életraj-
zokra" gondolt. Szerkezetére nézve két szempontot emelt ki. 
Egyik az, hogy Arany alakját környezetestül kell rajzolni, a 
másik az egész munkának következetesen biografikus tárgya-
lása, nem választva külön az életrajzot s külön a művek mélta-
tását. Módszere gyanánt ezt jelöli meg: minden forrásra kiter-
jedő előtanulmány alapján lehetőleg élő képét festeni Arany-
nak mint embernek és költőnek s költészetét a kor keretében 
mutatni be, mint az ő adományának meg korhatások, tradí-
ciók és irodalmi tanulmányoknak eredményét és ú j irodalmi 
fejlemények alapját . A főbb forrásokra vonatkozólag úgy nyi-
latkozik, hogy a teljes Arany-irodalom felhasználásán kívül ki 
akar ta aknázni az Aranyra vonatkozó esetleges személyes közlé-
seket s szándékában volt felkeresni személyes impressziók végett 
Nagyszalontát és Nagykőröst. 

A kidolgozott fejezet s egyszersmind Arany életének Első 
időszaka: Arany gyermek- és tanuló-évei (1817—1836). Kidolgo-
zott formájában azonban Aranynak csak hatesztendős koráig 
terjed. A továbbiakat csak vázlatosan ismerteti, a következő 
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fejezetcímeket jelezve: II. A szalontai iskolázásról (1823 tava-
szától 1833 novemberig'). III . Debrecen. IV. Színészélete. 

A vázlatban Arany életének Második időszakául A sza-
lontai éveket (1836—1849) jelzi, Harmadik időszak gyanánt 
A forradalomtól leánya haláláig (1849—1865) ter jedő időt jelöli 
meg-, a Negyedik időszak az Akadémiai évek. „Alkonyat." 
<1865—1882.) 

Befejezés gyanánt egy elég bőnek és tüzetesnek tervezett 
•összefoglaló fejezetet szánt. Ez foglalkozott voina az ilyen ter-
mészetű kérdésekkel: minő helyet foglal el Arany a magyar 
költészetben! minő viszonyban áll a világirodalom nagy alakjai-
hoz, akiket tanulmányozott? mit teremtett, amivel a magyar 
költői művészetet gyarapította? („Bizonnyal legtöbbet minden 
eddigi költőink közt.") S végzi ezzel: „A pályázó igen nagy véle-
ménnyel van Aranyról, de ügyelni fog, hogy méltatása ne 
legyen puszta dicséret, ne legyen csupán fény, hanem objektív 
és motivált jellemzés." 

A Társaságtól kívánt tervrajzot és muta tványt nem küldte 
be Négyesy s ezzel a sokat ígérő kezdet elakadt. Ügy látszik, a 
tudós elmélyedéstől s nyugodt munkától egyre messzebb sodor-
ták sokasodó testületi s közéleti teendői. Kár, mer t ez nemcsak 
méltó, hanem lelki hajlamainak is minden i rányban megfelelő 
feladat lett volna számára. 

Húsz esztendő múlva, Arany születésének százados for-
dulóján a sors mégis lehetőséget nyújtott számára, hogy a szí-
vén melengetett tervet, ha szerény keretek közt is, megvalósít-
hassa. 1916 június 7-én elhatározta a Kisfaludy-Társaság, hogy 
az Arany-centenáriumra „egy Arany János nagy költői és 
nemzeti jelentőségét megfelelően ismertető munkát nyomat és 
osztat ki az iskolákban ingyen. A mű megírására Négyesy 
László kéretett fel, ki szívesen vállalta a megbízást." Az emlék-
füzetből körülbelül 15 ezer példány készült s ezekből 14 ezret 
szétküldtek az iskoláknak.7 Meglátszik rajta, hogy szerzőjét két 
évtizednél hosszabb idő óta foglalkoztatta Arany lángelméje. 
Szinte csodálatos, mily gazdag anyagot halmozott össze ebben 
a kitűnően szerkesztett s lendületes ós választékos előadású kis 
füzetben s mennyire meleg és egységes tónussal vonja be az 

' Arany. A költő születésének százados évfordulója alkalmából a Kis-
faludy-Társaság ajándéka a magyar tanulóif júságnak. Pá r hé t múlva máso-
dik, bővített kiadásban jelent meg. Bpest, 1917. 
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egészet az Arany költészetébe való komoly és bensőséges el-
mélyedés. 

Természetes, hogy Négyesy értékes munkakészségét s ügy-
szeretetét a Kisfaludy-Társaság szorosabb kapcsolattal is igye-
kezett a maga számára biztosítani. Az 1903. évi tagválasztásra 
rendes tagul ajánlotta Beöthy Zsolt, de, bár megnyerte az 
abszolút szavazattöbbséget (33-ból 17 igent), Fraknói Vilmos és 
Ferenczi Zoltán mögött kisebbségben maradt. A következő 
évben, az 1904 február 2-án tartott tagválasztó közülésén, 
szintén Beöthy Zsolt a jánlása alapján, 34 szavazatból 24 igennel 
rendes tag jává választotta a Társaság. A február 7-i nagygyű-
lésen Vargha Gyula nagy melegséggel köszöntötte t i tkár i jelen-
tésében: „Munkásságával már eddig is baj társunk v o l t . . . Hisz-
szük, hogy jeles társunk, a kiváló irodalomtörténetíró és eszté-
tikus, Társaságunk munkásságában ezután is mély és mara-
dandó nyomokat fog hagyni."8 

Ennek a várakozásnak az ú j tag teljes mértékben meg-
felelt, híven és buzgón kivette részét a Társaság munkájából. 
Megválasztása után negyedévre már székét is elfoglalta Bajza 
József emlékezetét ünneplő emelkedett, sokoldalúan elmélyedő 
emlékbeszédével,9 melyet a Társaság felkérésére mondott a költő 
születésének százados fordulója alkalmából 1904 ápril is 27-én 
tartott ünnepi ülésen. Beöthy Zsolt az ú j tagot üdvözlő elnöki 
beszédében10 a tanítványa kiválóságán örvendő tanár büszkesé-
gével egy kedves személyes emlékükből indult ki: egyetemi 
stílusgyakorlatain Négyesy első felolvasásából, melyben a ma-
gyar ri tmika kérdését fejtegette. Kiemelte, hogy ennek a tárgy-
nak vizsgálatát azóta is a magyar szellem lelkes szeretetével 
folytatja. „E munkálatai tovább fejlesztették költészetünk egyik 
legnemzetibb mozzanatának ismeretét s példát mutatnak rá, mi-
kép lehet és kell a lelkiismeretes tudományos részletbúvárlatot 
a szellemi élet nagy távlatainak megvilágítására értékesíteni." 

Nemcsak székfoglalása történt ünnepi keretek közt, később 
is gyakran szerepelt ünnepi alkalmak s ünnepélyes ülések elő-
adójaként. Az 1905 február 12-i nagygyűlést követő ünnepi lako-
mán a Gyulai-serleggel kezében ő mondott felköszöntőt Hel-
meczy Mihályról.u Toldy Ferenc születése századik évfor-

8 Évi. XXXVII I . k. 14. 1. 
9 Évi. X X X I X . k. 51—74. 1. 

10 U.-ott 74—75. 1. 
11 Évi. X X X I X . k. 192—198. 1. 
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dulójának emlékezetére 1905 október 25-én a Nemzeti Múzeum 
dísztermében tartott ünnepélyes havi ülésen ő mondta az emlék-
beszédet12 (Toldy Ferenc emlékezete) s lelkesen ünnepelte a ma-
gyar irodalomtörténetírásnak s a Kisfaludy-Társaságnak a ty já-
ban „az irodalmi buzgalom genie-jét". Az 1910 február 6-i nagy-
gyűlésen A magyar költészet eredete című tanulmányát13 olvasta 
fel s ez, mint a szerző tervezett rendszeres irodalomtörténetének 
igen eredeti szempontokat fölvető első fejezete, nagy figyelmet 
és várakozást keltett. 

A Társaságnak első vándorgyűlésén, melyet 1911 november 
19-én az agg Lévay József tiszteletére, tagságának félszázados 
jubileuma alkalmából, Miskolcon tartottak, Négyesy is ott volt 
a tisztelgők sorában s az ünnepelt nagy barátjának emlékét 
idézte Tompa szelleme című kis tanulmányában.14 

Tompáról ezenkívül még két ízben szólt. Mintha az ő vé-
delmére találta volna meg a legerőteljesebb hangot Négyesy 
igazságérzete s a mult értékeihez és hagyományaihoz ragasz-
kodó hűsége. A Tompa születése százados fordulójának emlékére 
1917 október 28-án tartott ünnepi ülésen ő olvasott fel tanul-
mányt Tompa költészetéről.15 Világosan és szépen festi benne 
Tompa „érzésvilága költői ábrázolásának psychologiai fejlődés-
menetét" s bátran és emelkedett hangon veti fel azt a kérdést is, 
mit jelent ma nekünk Tompa, — fölveti akkor, mikor az indoko-
latlan újjáértékelő törekvés éppen Tompa lebunkózásával pró-
bált életjelt adni magáról. A Kisfaludy-Társaságnak a nemzeti 
irányú költészet népszerűsítése céljából rendezett irodalmi dél-
előttjei során 1920 március 7-én Négyesy Tompa, Lévay, Gyulai 
költeményeit bevezető tanulmányt16 olvasott fel s ebben is hatá-
rozottan és szépen emelte ki Tompa költészetének sa já tos 
értékeit. 

1913 október 1-én ünnepélyes havi üléssel emlékezett ineg a 
Társaság b. Eötvös József születésének százados fordulójáról. 
Négyesy Eötvös költeményeit17 méltatta s ezeknek szerzőjük 
lelki történetével kapcsolatban elődeinél nagyobb jelentőséget 

12 Évi. XL. к. 121—146. 1. 
13 Évi. XLIV. k. 25—40. 1. 

Évi. XLVI. k. 64-67. 1. 
15 Évi. LI. к. 51—63. 1. 
16 Magyar Klasszikusok. A Kisfaludy-Társaság matinéinak bevezető elő-

adásai. Bpest, 1920. 62—87. 1. 
17 Évi. XLVII I . k. 55-71. 1. 
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tulajdonított s ebből a szempontból, Shakespeare-re gondolva, 
Eötvös szonettjeinek nevezte őket. 1920 június 2-án Szilády Áron 
ötvenéves tagságát Négyesynek Szilády Áron köszöntése c ímű 
tanulmányával ünnepelte a Társaság. 

Nemzeti életünk nagy gyászában az első fénysugarak 
egyike volt a keszthelyi helikoni ünnepek százados fordulójának 
emlékére 1921 jún ius 2. és 3-án Keszthelyen tartott fényes iro-
dalmi ünnep. Rendezését herceg Festetics Tasziló a Kisfaludy-
Társaságra bízta « ez a műsor prózai előadásait pályázat ú t j á n 
óhajtotta biztosítani. A Gróf Festetics György a magyar iroda-
lomban címmel hirdetett pályázat nyertese Négyesy László volt 
s a pályamű egy részletét fel is olvasta június 2-án a Kisfaludy-
Társaság vándorgyűlése gyanánt Keszthelyen tartott Helikoni 
Ünnepen.18 A t á rgy annyira rokonszenves volt előtte, hogy kész-
séggel vállalkozott a Keszthelyi Helikon történetének megírá-
sára is. Erre a tételre pályamű nem érkezett. A Társaság fel-
kérésére Négyesy vállalta megírását ; nagy kedvvel tervezgette, 
sokat emlegette, hogy mily kellemes lesz balatonbogiári szép 
nyaralójából á t j á r n i Keszthelyre s ott búvárkodni; de a m ű 
nem készült el. Kevés embernek volt meg akkor a lelki nyu-
galma ilyen hosszabb lélekzetű munkához. 

Az 1927 február 6-i ünnepélyes ülést követő lakomán a 
Gyulai-serleget ő emelte ünnepélyesen Gyulai Pál emlékére.1* 
Ajánlatosnak lá t ta Gyulai eszmei örökségére eszméltetni a Tár-
saságot akkori válságában s ebből az eszmei hagyatékból külö-
nösen Gyulai hitét és egyéniségének összhangos egységét ünne-
pelni. Ö mondotta az ünnepi beszédet20 az 1930 február 9-i 
nagygyűlésen, melyet Kisfaludy Károly halála százados évfor-
dulójának ünneplésére szentelt a Társaság. 

Számos alkalommal s az ország legkülönbözőbb részein 
képviselte a Társaságot ünnepi kiküldetésekben is: 1906 novem-
berben az eperjesi Széchenyi-körnek Greguss Ágost-emlék-
ünnepén, 1907 májusban Győrött, Eévai Miklós emléktáblájának 
felavatási ünnepén, 1907 szeptemberében az érsemjéni Kazinczy-
emléktábla felavatásán, 1908 októberében Vajda János váli 
szobrának leleplezésén, 1909 májusában a sátoraljaújhelyi Ka-
zinczy-körnek széphalmi Kazinczy-ünnepén, 1909 szeptember 

18 Voinovich Géza bíráló jelentése Êvl. LIV. к. 101)—110. 1. Az egész meg-
jelent: Keszthelyi Helikon. Szerk. Lakatos Vince. Keszthely, 1925. 37—236. I. 

1S Évi. LVII . k. 115—118. 1. 
20 Budapesti Szemle. 216. k. 331—347. 1. 
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26-án Ferenczy István rimaszombati emlékének leleplezésén, 
1909 október 3-án Dayka Gábor ungvári szobrának leleplezési 
ünnepén, 1912 december 22-én Székesfehérvárott Prohászka Otto-
kár harmincéves írói jubileumán," 1921 november 19-én Eger-
ben Tárkányi Béla születésének centenáris ünnepén,22 1925 má-
jusában az Arany János első pesti lakásán elhelyezett emlék-
tábla leleplezési ünnepélyén. De a kegyelet ri tka kötelességérze-
tének szolgáltatta bizonyságát elhalt tagtársai végső tisztesség-
félelének megadásában is, bár hivatalos megbízatásból csak két-
szer állott ravatal mellé: Gárdonyi Gézától23 s Heinrich Gusz-
távtól24 búcsúzott a Társaság nevében. 

A Társaság kőiében nemcsak az ünnepi szereplés fényéből, 
hanem a csöndes, belső munkából is derekasan kivette részét. 
Kezdettől fogva r i tka kötelességtudással látogatja a Társaság 
üléseit; a zárt ülések tárgyalásai sok hasznát veszik tisztán 
látásának és kifejezésbeli szabatosságának, éles judiciumának s 
megalkuvást nem tűrő lelkiismeretességének. Ezek az adomá-
nyai kiváló értékűvé tették a bizottságok munkálataiban való 
közreműködését is. E téren legfontosabb szerepe s legnagyobb 
dísze a Greguss-bizottságban viselt előadói tisztje. A Greguss-
jutalom minden hatodik évben az elmúlt hat esztendő magyar 
műkritikai irodalmának legjelesebb termékét illeti. Az első 
évkör előadói tisztét Angyal Dávid töltötte be, de jutalomra 
vonatkozó határozatát Négyesy indítványa értelmében hozta 
meg a Társaság. A második évkörről szóló jelentést25 már 
Négyesy készítette, de csak mint meghívott előadó, mert, bár 
Angyal Dávid több ízben hivatkozott arra, hogy már nem érzi 
magát elég erősnek a nagy munkát és felelősséget jelentő elő-
adói tiszt betöltésére, csak 1925 június 3-án mentette föl a Tár-
saság s választotta helyére Négyesyt. A harmadik évkörről 
szóló jelentést26 már ebben a minőségben terjesztette elő. Né-
gyesynekí ezek a jelentései maguk is kritikai mesterművek. 
Azokká teszi lelkiismeretessége az anyag összehordásában és mér-
legelésében, tiszteletreméltó elvi állásfoglalása, elfogulatlansága 
s formájának választékossága. 

21 Jelentése: Évi. XLVII . k. 268. 1. 
22 Üdvözlő beszéde: Évi. LIV. k. 202—204. 1. 
28 Beszéde: Évi. LV. k. 130—137. 1. 
24 Beszéde: Évi. LV. k. 137—138. 1. 
25 Évi. LII . k. 72—93. 1. 
29 Évi. LVII. k. 268—281. 1. 
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Kivette részét egyes pályázatok bírálóbizottságainak mun-
kájából is. Ö írta' néhányszor a bíráló jelentést is; így arról a 
Bulyovszky-jutalomról,27 melynek nyertese Zempléni Árpádnak 
a jelentésben igen formásán méltatott Bosszúja lett; arról, a 
Szigligeti Ede életére hirdetett Széher Árpád-pályázatról,28 me-
lyen töredékes pályaművével Vértesy Jenő nyert megbízatást» 
s már a pályázatok haldoklásának idején a Greguss Ágost esz-
tétikájának méltatására hirdetett, de eredménytelen Széher Ár-
pád-pályázatról.29 

Igen fontos szerep jutott Négyesynek a Kisfaludy-Társa-
ság legmonumentálisabb vállalkozásában, a Nemzeti Könyvtár 
megindításában. Gondolatát 1909 március 31-én vetette föí 
Beöthy Zsolt s Négyesy mindjár t t ag ja lett a javaslat tárgya-
lására kiküldött bizottságnak. Nagy része volt az előkészítő 
munkálatokban, egyik szerkesztője volt a megindult vállalatnak 
s a megjelent sorozatnak egyik köteteként mintaszerű kiadás-
ban közrebocsátotta Zrínyi költői műveit.30 A háború megakasz-
totta a rendkívüli fontosságú vállalatot s út já t szegte annak is, 
hogy Zrínyi prózai munkáinak kötetével kiegészíthesse Négyesy 
a költői művek pompás kiadását. 

A Társaság életének csak egy mozzanatában mutat feltűnő 
tartózkodást Négyesy: a tagajánlásban. Több mint negyedszá-
zados tagsága alatt csak Kéky Lajost31 s Horváth Jánost32 aján-
lotta és Sa jó Sándor ajánltatásához j á ru l t hozzá. Nyugodt lélek-
kel ál l í thatjuk, hogy ennek a tartózkodásnak forrása nem a 
közöny, hanem a szerénység és a felelősségérzet. 

line, egy tevékeny pálya munkássága egyetlen irodalmi 
társaság keretei közt. Ezeken kívül is mily sokfelé kellett még 
sugározni ennek az elmének fényéből s ennek a szívnek melegé-
ből; mily sok tere nyíl t másfelé is ügybuzgalmának, munka-
szeretetének s áldozatkészségének! Mint minden munkakörében,, 
a Kisfaludy-Társaságban is egész emberként lá t juk Négyesy 
Lászlót. Egyéni kiválóságainak tiszteletet parancsoló hatásán 
kívül idő folytával egyre inkább a mult legszebb és legneme-

27 Évi. XLII . k. 123—127. 1. 
28 Évi. XLIX. k. 274—277. 1. 
29 Évi. L V I . k . 166. 1. 
30 Gróf Zrínyi Miklós müvei. Első köte t : Költői művek. A Kisfaluily-

Társaság Nemzeti Könyvtára . XXV. 1. k. Bpest, 1914. 
31 A ján lása : Évi. L. к. 195—196. 1. 
32 A ján lá sa : Évi. LV. k. 144—146. 1. 
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sebb hagyományainak képviselőjét is kell látnunk tiszteletre-
méltó személyében s úgy éreznünk, hogy az ő ajkán szólal meg 
legbátrabban a nagy mult kritikai lelkiismerete. A Társaságra 
válságos időkben ennek szavát nem némíthatta el nála sem ba-
ráti rokonszenv, sem méltánytalan sajtó-meghurcolás. Bajzáról 
mondott emlékbeszédében igen határozottan emeli ki a kritika 
jelentőségét szellemi életünk egészséges fejlődésére s azokat a 
nagy hagyományokat, melyek ezt a kri t ikát éltették: a becsü-
letességet, jóhiszeműséget, függetlenséget és nemzeti fontosságá-
nak erős tudatát. Ö ezeket a hagyományokat szolgálta s igaz 
meggyőződéssel hirdette, hogy ezt az örökséget, ezeket a becses 
erkölcsi hagyományokat kritikánknak nem szabad könnyelműen 
eltékozolnia. Ez nála nemcsak nemes és szép tanítás, hanem hit-
vallás is. Négyesy László nemcsak írt így, hanem élni is így élt. 

8* 


