
Négyesy László, a pedagógus. 
í r t a : P ITROFF PAL. 

Az irodalomtörténet meg' az esztétika művelője nagy szel-
lemi áramlatok kifejezésének és kifejeződésének vizsgálója. Ezek 
az áramlatok a leggyakorlatibb és a legelvontabb tudományo-
kon egyaránt éreztetik élő, lüktető hatásukat s az elzárt kör-
ben dolgozót is kényszerítik, hogy felfigyeljen rájuk. Hát hogyan 
vonhatta volna ki magát hatásuk alól az a dinamikus, mindenre 
reagáló és mindent szenvedélyesen ismerni akaró lélek, amilyen 
Négyesy Lászlóé? 

Mindenben világosan akar látni. Fa j t ánk pleine aire-ben él 
és gondolkodik. A köd, az érzéseket vibráltató bizonytalanság, 
még ha esztétikai hatások rejlenek is benne, neki — fajunk 
reprezentánsának — kínos: a sejdítések félmunkáját nem be-
esüli. Elemzéseiben sziporkázik, egy-egy mondatával ú j meg-
látást, intuíciót vet oda közvetlenül, könnyedén, mintha nem is 
tudná, hogy egy-egy nehéz kérdést oldott meg. (Iskolai könyvei 
és különösen poétikája gazdag ilyenekben.) 

Az esztétikus és irodalomtörténetíró azonban szorosan össze-
forr t benne a pedagógussal. Nemcsak úgy félkézzel, mellékesen 
pedagógus, hanem belülről. 

A ciszterciták egri gimnáziumából, Szvorényi hagyomá-
nyaival az egyetemre, innen vissza Szvorényi hagyományaiba 
lép, majd később Budapestre kerülve, már teljes vértezettel ül 
a kis katedrára. Vértezetét állandóan javí t ja , erősíti, csiszolja 
s rövid időn belül vezető tanáregyéniséggé válik. 

Irányító tehetsége az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület-
ben, a Magyar Pedagógiai Társaságban, majd az Orsz. Köz-
oktatási Tanácsban érvényesül. 

A közoktatás ügyének intézése általában anonym kollektív 
munka, mint a középkori szerzetesé. Amíg egy-egy iskolai 
reform, sőt sokszor csak egy rendelet kialakul, szóban és írás-
ban sok megfigyelés, dicséret, gáncs, ötletszerű s kidolgozott 
gondolatsor vonul el az intéző körök előtt. Mire a legmegfele-
lőbbnek látszó gondolat körül kijegecesedik valami intézkedés, 
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az, akitől az eszme kiindult, esak ligy emlékszik rá, mint az 
elméjében elborult Kemény Zsigmond báró sa já t értekezéseire: 
„Erről én is akar tam írni." 

Négyesy László sziporkázó szellem: magánbeszélgetésben, 
sa já t iskolájában, a Tanáregyesületben, összejöveteleken, min-
dig volt és van valami fontos mondanivalója. Szinte két nem-
zedék nőtt fel varázskörében. Ki tudná ma az élő, ható tan-
tervekből, utasításokból, tanmenetekből, rendeletekből, rendtar-
tásokból, sőt értekezésekből pontosan kielemezni azt, ami az ő 
dinamikus lelkéből indult el hatótényezőnek1? Működéséből tehát 
esak azzal lehet foglalkozni, amiről „írás maradt". Ez is szép 
anyag. 

A II . és egyetemes magyar t anügyi kongresszuson (1895) 
már vezető egyéniség s a Magyar Paedagogiai Társaság — Csen-
geri Jánosnak Kolozsvárra távozása után — (1896) őt választja 
ki folyóirata szerkesztőjéül. Rövid beköszöntője is mutat ja át-
fogó szellemét és i rányát . Törekvése az, hogy a „Magyar Paeda-
gogia" a tudományos pedagógiai gondolkodást közvetítse és 
fejlessze, „ebbe azonban — így szól — beleértem azt is, hogy az 
időszerű és gyakorlati kérdéséket, az oktatásügy minden ága-
zatában felmerülő lényegesebb mozzanatokat is behatóan meg-
vitassa s a külföld közoktatásügyi mozgalmait állandóan figye-
lemmel kísérje." A magyar nyelv, irodalom és esztétika kérdé-
sei természetesen elsősorban érdeklik. 

Az előző évben Szarvas Gáborról emlékezett meg a folyó-
iratban. Mintha magáról szólna, amikor itt azt mondja: „diadal-
mas munkájához a kathedráról vi t te az ihletet. A nyelvet nem-
zeti hevületből is tanulmányozta." Dicséri a nyelvrontás ellen 
kifej tet t hősies küzdelmét és szívből jellemzi: .Higgadt fejtege-
tés, a páthosz, az enyelgő és maró gúny minden fokozatait alkal-
mazta." „Erkölcsi örökséget hagyot t" s az igaz ügy harcosát, 
a tiszta elmét, az erős akaratot emeli ki benne. 

Ami Négyesy Lászlót Szarvas Gáborban megragadja, az 
benne is megvan. Amikor 1897-ben szerkesztője a Magyar Paeda-
gógiának, keményen ál l ja a sarat. Majdnem minden közleményt 
éles kr i t ikával néz á t ; nem há r í t j a a felelősséget senkire, még 
a szerzőkre sem. Ennek az évnek nagy port fölvert terméke 
Szemere Miklós „Fiatal véreim" c. röpirata. A könnyed cseve-
gés hang ján írt tetszetős, de a nevelésnek csak felszínét érintő 
munká já t a napisaj tó nagy zajjal fogadta. Ez a huszáros hada-
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kozás alapjában a magyar iskolák egész rendszerét támadta. Volt 
nevelőjétől, Felméri Lajostól vett át néhány komoly elvet, de 
kiadta a jelszót: „Karddal és nem pennával t a r t j ák fenn a nem-
zetet", — „nem a tudomány, de a nevelés a fő, utánozzuk tehát 
az angol iskolákat, amelyekben vívást, sportot, táncot stb. és jó 
modort tanulnak. "Vagyis az angol kollégiumszerű vidéki egye-
temek mellett tör lándzsát. Négyesy László udvariasan szedi 
szét a röpiratot, nevelési felfogását nemes i f j aknak szólónak 
t a r t j a és bebizonyítja, hogy a „szoktatás kevés pedagógia" és 
hogy „a tudás felfegyverzi a geniet is".1 Ka lmár Elek „Iskolai 
magyar nyelvtan"-áról írt bírálatában kihangsúlyozza a kon-
centrációt szolgáló klasszikusan induktív módszer fontosságát, 
de rögtön hozzáfűzi, hogy „azinductio csak eszköz a vizsgálódás-
ban" (1898). A konok elvszerűséget nem tar t ja összeegyeztethető-
nek az élő pedagógiával. Ez a megállapítás nagyon jellemzi őt, 
aki dinamikájával viszi bele tanítványait a legnehezebb tanul-
mányokba. 

A Magyar Paedagogia 1899-i évfolyamában van egy 
-f-jelű bírálat Tolsztoj Leó: „Mi a művészet" című munkájá-
ról. Jellegzetesen Négyesy-kritika ez.2 Néhány világos mondat-
tal összefoglalja a híres orosz gondolatait, aztán főképen a 
pedagógus késével szedi szét. Tolsztoj szerint a szépnek a mű-
vészethez semmi köze, de jó a vallásos művészet, a többi pedig 
rossz. A nevelés szempontjából a bíráló megbocsát ennek a fel-
fogásnak. Az i f j ú ság vezetésénél, művészeti oktatásában számos 
követelmény között szívesen biztosít az első kijelentésnek vezető-
helyet. „De a szép szeretete, a szavak, hangok, ritmusok stb. 
élvezésére törekvés természetes és normális lélekből ki nem 
irtható. Aki ezzel nem számol, az nem lehet jó pedagógus." 

A Magyar Paedagogia szerkesztésétől rövidesen megvált. 
Búcsúszava szerint elfoglaltsága miatt nem szentelhet neki 
annyi erőt, amennyit az megkívánna. Szaktudományos foglal-
kozásához tér vissza és kéri, hogy támogassák utódját (Kovács 
Jánost). Kívánja , hogy a folyóirat „megtartva az eddig elért 

1 Bírálatai közül itt ki kell emelni kettőt: 1. Bartók László brassai tan-
felügyelő „Paedagogiai értekezések" е., banalitásokból álló könyvére harciasan 
v á g j a oda: „könnyű neki!" — 2. Böugéríi János: Tlosvai Péter c. „ismertető" 
elbeszélése kapcsán a hanyag ismeretterjesztés ellen kel ki. 

2 Az évfolyam dolgozótársai között szerepel Négyesy László, de neve 
a közlemények egyike alatt sem található meg. A dolgozótársak között való 
megemlítése tehát erre a bírálatra vonatkozhatik, A kezdőbetűkkel jelzett 
munkatársakat is egész nevükön szerepelteti ekkor a M. P. 
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elméleti és irodalmi színvonalat, közelebbi viszonyba lépjen az 
élettel s kellő időben hozzászóljon az oktatásügy napi kérdései-
hez, azokat megvilágosítva elméleti szempontból, megoldásuk-
ban a szakköröknek is kezökre jár jon s jelentőségüket a tan-
férfiak szélesebb körei előtt is tolmácsolja, szóval eleven, tar-
talmas és komoly tanügyi szakvéleményt teremtsen és irá-
nyozzon." 

Négyesy László valóban visszatért az irodalomtörténethez 
és az esztétikához. De tanár i szíve nem bírta megállni, hogy 
közben-közben bele ne merüljön a kor iskolaügyi kérdéseibe. 
Nehéz is lett volna. 1896-ban jelent meg Wlassics Gyula (3887. 
ein. sz.) rendelete a tantervek és utasítások revíziója érdekében. 
Wlassics Gyula felfogása a tanításügy terén szabadabb moz-
gást, változatosságot s az élettel való szorosabb kapcsolatot 
jelentette. A középiskola, az osztatlan népiskola, a polgári iskola 
reformja és a tanítóképzőintézetek módszeres utasításai stb. 
került a pedagógiai tárgyalások homlokterébe. Négyesy a szer-
kesztéstől való visszavonulása után sem vonhatta ki magát 
ebből a munkából. 1897-ben (máj. 24) már kész az Orsz. Köz-
oktatási Tanácsban a gimnáziumi tanterv módosításáról szóló 
javaslat. Ebben ő is tevékeny részt vett. Az anyanyelv, a törté-
nelem és a latin nyelv anyaga sok jó gondolatát tartalmazza. 

Wlassics Gyula nem tudta terveit az egész vonalon meg-
valósítani. A reformok nagy körültekintést kívántak és közben 
másirányú pedagógiai meggondolások keresztezték az alapjuk-
ban kitűnő és nagyvonalú célkitűzéseket. Míg ezeknek egy-egy 
része holtpontra jutott, Négyesy László érdeklődése a pedagó-
gia története és a tanítás módszere felé terelődik.3 

Irodalomtörténeti kutatásai közben ragadják meg gróf 
Teleki Lászlónak, a „Kegyenc" í rója édesatyjának „Esdeklé-
se i . . ."4 Az irodalomtörténetben jóakaratú nyelvművelőként és 
az akadémiai eszme áldozatos apostolaként ismert főúrban ő 
látja meg a korán felülemelkedő magyar kultúrpolitikust. (Egy 
régi magyar kultúrpolitikusról. Magyar Paedagogia, 1901. évf., 
595—605. 11.) Ez a férf iú „a nyelv pallérozásának ügyét a műve-

3 1913-ban a felsőbb leányiskolának nyolcosztályú gimnáziummá szerve-
zésében tér vissza Wlassics elveire, cz intézmény szervezetének I. tételét, a 
megokolást ő készíti s nemsokára pálcát tör a középiskolák t ípusainak szapo-
rítása mellett. 

4 A magyar nyelv elé mozdításáról buzgó Esdeklései gróf T. L.-nak, 
Pesten, 1806. 
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lödés feltételeinek vizsgálatával kapcsolta össze." Oktatásügyünk 
megjavításával óhaj t a bajokon segíteni. Az oktatók képzésében 
az akkor még ii j tudományt, a pedagógiát emeli homloktérbe, 
felveti a későbbi polgári iskola eszméjét, a tankönyvek appro-
bációját, a módszertan kérdését, a szakképzést, a tudósképzést, 
a tanítók társadalmi megbecsülését stb. Nem érte be „az ide-
gen kultúra átvételével és szolgai utánzásával, hanem nemzeti 
lélekkel áthasonította azt és a hazai szükséglethez alkalmazta. 
Gondolatainak nagy része azóta átment az életbe, egy kis része 
elavult, egy része azonban ma is napirenden van." 

A polgári leányiskola iíj tanterve 1905-ben jut annyira, hogy 
az Orsz. Közoktatási Tanács komolyan foglalkozhassék vele. 
A szép munkában, a későbbi utasításokat szem előtt tartva, 
a magyar nyelv és a történelem fejezetében Négyesy László 
érvényre ju t ta t ja azokat az elveket, amelyeket ezekben a tár-
gyakban a további tantervreviziók és utasítások egyre jobban 
kiemelnek. (Az Orsz. ICözokt. Tanács nyomtatványai, II . 1906., 
ma jd 1908.) Nem Beöthy Zsolt és Riedl Fr igyes indukciója ez 
már — itt már leköszöriilődött annak minden éles szöglete, 
a szerint a gyakorlat i belátás szerint, hogy „az indukció csak 
eszköz". 

A század végén és azután is egyre több panasz merült fel 
az i f júság fogalmazási készsége ellen. Az Orsz. Közoktatási 
Tanács 1908-ban megállapítja a „Szempontok"-at,5 amelyek sze-
rint az iskolalátogatóknak a kérdést vizsgálniok kell. 

Az éveken át beérkezett jelentések alapján Négyesy László 
vál lára nehezedik a híres stílusrendelet megfogalmazása. (1911. 
márciusban kerül az 0 . K. T. bizottsága számára készült terve-
zet nyomdába és tárgyalások után 1912-ben jelenik meg rende-
letként.) Ennek az aránylag rövid rendeletnek eredetije az ő 
egyik pedagógiai remekműve. Mire hivatalosan megjelent, sokat 
lefaragtak róla, de közismert formájában is alapvetése az újabb 
magyar nyelvi tanításnak. Mert szerzője nem elégedett meg 
általános, ki nem próbált elvek hangoztatásával. Nem teóriát 
dobott a prakszisba, hanem a prakszisból építette ki a teóriát. 

5 O. K. T. nyomtatványok. Szempontok . . . a módszer és eredmény tanul-
mányozására. Feltételek (helyi és országos jellegű), tanulók nyelvtudása; olvas-
mányok tartalmi és formai taní tása; stilisztikai közvélemény megfigyelése; 
kell-e módszeres vezérkönyv, példatár, gyakorlókönyv; nem-filológusok közre-
működése; ilyen i rányú közös értekezlet; írásbeliek tá rgya , előkészítése, szer-
kesztés, kedvgerjesztés, javításuk, a lak juk , számuk, eredetiség, helyesírás stb. 
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Amit ő mond, azt lelki tusakodás nélkül meg is lehet csinálni. 
Sohasem kedvetleníti el a tanárt. Nem hivatkozik pedagógiai 
tekintélyekre, pedig nagyszerűen járatos a kérdés irodalmában. 
Tanulmányai eredményét szokott könnyedségével illeszti bele a 
magyar hagyományokba. Így alapozza meg az újabb magyar 
nyelvi tanítás módszerét, amelyet majd az Utasításokban fej t ki. 

A multat, az ősök munkájá t annyira tiszteli, hogy amikor 
rossz tapasztalatok után az 0 . K. Tanács rábízza a polgári 
iskolai tantervi Utasítások előkészítő munkájának vezetését, 
egyenesen engedélyt kér arra , hogy munkatársaival felhasznál-
hassák a régebbi dolgozatokat. (1912. O. K. T. jegyzőkönyvek.)0 

A polgári iskola szellemébe egészen beleélte magát. Amikor 
1909-ben (122. ein. sz. rendelet) a nem magyar ajkú vidékeken 
működő polgári iskolák magyar nyelvi tanításával foglalkozó 
O. K. T. bizottságnak tagja, úgyszólván ő a lelke az egész mun-
kának. Ugyanekkor kerül a polgári révén a felső leányiskolái 
törekvések középpontjába s természetesen ezen intézmény tan-
tervi Utasításainak is ő a megalkotója. (1912-től e szakbizottsá-
goknak vezetője.) 

Ennél a tárgynál ki kell emelni a feledésből egy, a helyes-
írásról szóló pompás kis tanulmányát. A kolozsvári áll. polgári 
leányiskola helyesírási tanmenetét az O. K. T. (158—1917.) neki 
adta ki véleményezésre. Szokásos lelkiismeretes munkát végzett. 
Fényes bírálata a kérdés minden ágára kiterjeszkedik és végül 
a száraz anyagból élő tanítást nyújt . Elveiből csak néhány áll-
jon itt: A népiskola mechanikusan, a középfokú tudatosan gya-
koroltatja a helyesírást. Kapcsolat kell a nyelvtani oktatás időn-
kénti anyagával, de a gyrakori nehézségek „ad hoc" ismétlése 
fontos. A fonétikai oldalt emeli ki: hallja a tanuló a szavakat, 
tehát az ejtés igen fontos. — Nem ragaszkodik a mondattani 
kategóriákhoz.7 Nem kell végigmenni előbb a mondat-kategó-
riákon s utólag észrevenni, mi maradt el. Gyors tájékozódás, biz-
tos vonásokkal, kellő helyen és időben! — Perceptív működésnek 
aktív oldala nem helyesírás, hanem a nyelv szerkezetének szó-

6 Kevesen tudják , hogy a Polg. isk. Utasítások megfelelő részét végül 
teljesen Négyesy dolgozta át s ezzel a polgárit gyümölcsözően hozta közel a 
középiskolához. 

7 „Mindig mondatokban beszélünk, de épp oly igaz, hogy mindig 
szavakkal beszélünk, sőt a valóságban készen a szók vannak meg, a monda-
tokat mindig csak alkalmilag ál l í t juk össze, mint ahogy a vasutakon is vona-
tok közlekednek, de tulajdonképen csak gépek és kocsik vannak, s vonatokká 
esetenként kapcsolják őket." 
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ban és írásban való tudatos készsége és helye« alkalmazása. 
Helyes beszélés és írás: fogalmazás. Stb. — (Sajnos, 1918/19 el-
temette a kolozsvári magyar polgári leányiskolát és vele ezt 
a tanulmányt is.) 

Négyesy László a magyar nyelvi taní tás módszerének irá-
nyítását ekkor már az egész vonalon átvette. A középiskolából 
a polgári, m a j d a felsőbb leányiskola, azután a tanítóképző, 
a felső mezőgazdasági iskola és a népiskola területére lép. 
Mindig a r ra törekszik, hogy szent kincsünk, anyanyelvünk okta-
tása minden fokon összefüggő, egységes, egymásbatorkolló 
legyen. 

Módszertani munkásságára az 1927-es középiskolai Utasí-
tásokban tette fel a koronát. A legképzettebb módszeres közép-
iskolai tanár lép ebből elénk. Hű maradt a kis katedrához. 
A tantervet belső, filozófiai szerkezetében világítja meg s rop-
pant tapasztalatával játszi könnyűséggel és bőven í r j a át a 
gyakorlati didaktika nyelvére. Amit elhhez hozzá lehet tenni, 
amit ezen lehet még változtatni, azt a tanár egyénisége adja. 
Mert sehol sem köti meg a tanár kezét, de minden kapcsolódó 
lépésnél megmondja, mi a fontos, mi a főcél és példát ad. 
Az alsó fokon teljesen megszűnik a deduktív tanítás emlékeiből 
megmaradt nyelvtani szalmacséplés. A gyermekkel megfigyelteti 
a nyelvet, ezt az élő egészet, lassankint vonja el egy-egy jelen-
ségét s közben esztétikai szépségére is fe lhívja a figyelmét. Míg 
a régi (1879, 1898, 1903.) Utasítás súlypontja mindjárt a meg-
értetésre esett, ő a megéreztetésből visz az értelmi áttekintéshez. 
Nem győzi hangsúlyozni, hogy „az olvasott szépműnek művészi 
varázsa is elevenen hasson a tanulóra" (23. 1.). A prózai döcögé-
seket szigorúan száműzi, az órát mint egy magával ragadó egé-
szet vázolja fel. A tanár „azonosítsa magát az olvasmány 
erkölcsi felfogásával, a költemény alapértelmével" s egészen 
a nyelv zenéjének éreztetéséig jut. Pedantéria, feszesség, hideg-
ség az ő iskolájában nincs helyén. A közös munka a lényeges 
előtte. 

Mint pszichológus ismeri az i f júságot és minden energia-
pazarlást ki akar küszöbölni. A gyermeket, az i f j ú t felszabadítja 
a szájbarágott ismeretek és kényszeresztétizálás alól. (A néme-
teknél ez a legnagyobb hiba.) A szemléltetésnél fogja meg a tanár 
kezét és vezeti őt a helyes munkára. A tanulónak mindent át 
kell élnie, mert szívesen éli át a válogatott anyagot. Ebben nem 
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engedi őt megzavarni (pl. Arany balladái és Zichy M. rajzai) , 
hogy összmunkássága érvényesülhessen. „A nyelvtani, stilisz-
tikai, retorikai, poétikai és irodalomtörténeti ismeretek mind azt 
a célt szolgálják, hogy olvasmányaikat megértsék a növendékek", 
átérezzék és jól tudják elmondani. Nagy érdeme, hogy az anya-
got és a gyermek lelkét nemcsak felületben, de mélységnézetben 
is elénk vetíti. 

Ebből a munkából minden pedagógusnak meg kell látnia, 
mi az iskola és a tanítás főmikéntje. Az iskola nem szigorú, 
katonás, kategóriákat és adatokat elraktározó intézmény, nem 
is játékszoba, hanem a tudatos, magát mégis úgyszólván elrejtő 
kormányzó, aki kihozza a tanulóból a benne rejlő értékeket. 
A munka: kifejtő belső felépítés, összefogó analízisre világos 
szintézis. 

A koncentrációt minden tárggyal szemléltetővé teszi, előre 
figyelmeztet, mikor lehet a már ismert anyagot a magyar nyelvi 
tanítás művészetébe belevonni. 

A stílustanítással — hiszen ebből indult el — kényesen 
bánik. (46. 1.) A szóbeli stílust az írásbelivel egyenlő rangúnak 
tar t ja . A vizuális versolvasásban meg tud ja találni az akusz-
tikai lényegét. A hangbeli nyelv, a nyelv zenéje (29. 1.) éppoly 
fontos előtte, mint a kifejezésmódok esztétikai formája, mely 
végül is szintén melódia, a képek melódiája. 

Az erkölcsi kiteljesedést állandóan szolgáltatja, anélkül, 
hogy a moralizálást előtérbe engedné. 

Ez az Utasítás a külföldi, különösen a vajúdó német sti-
lisztikai áramlatok minden fontosabb ágát ismeri s a nagy 
ellentéteket felvevő hangzavarból kihallja azt, ami nálunk jó. 
Az írásbeli dolgozatokra nézve, melyek oly kényesek, a reál is 
bölcseséget alkalmazza: nem akar mindenáron iij lenni, s nem 
restell megtartani olyat, amit kint gúnyolnak, ha az nálunk jó.4 

Azt a célt, amit a franciák tűznek ki és el is érnek, természete-
sen ez az Utasítás nem tűzheti ki, hiszen kevés az óraszám 
s a tanterv még sok változtatásra és átdolgozásra szorul. De az 
adott tantervnek és az adott állapotnak ideálisan megfelel. 

H a ezt a munkát összehasonlítjuk egyéb iskoláink Utasítá-
saival, meglátjuk, mennyire van azokban Négyesy László keze. 

8 Tanáregyesületi Közlöny. 1928. 7. sz. 
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Azé, aki a kis katedrát, a magyar gyermek lelkét mindig féltő 
gonddal övezte. 

A kiilső iskolai rendre vonatkozó megjegyzéseiből is ide-
iktatok egyet: „Az ifj i íságot nevelni kell, nem a fegyelmi sza-
bályt kifüggeszteni." (Okt. jegyzk. 1913. I. 28.) 

Így, az írásaiból kibukkanó elvekből is teljes fegyverzeté-
ben mutatkozik Négyesy Lászlóban a nevelési és oktatási elvek 
bölcs alkalmazója. Intui t ív lélek ő; az indukció híve addig, amíg 
az eredmény elérésében ez az ő istenadta dinamikáját nem 
zavarja; erkölcsi és esztétikai ideálok hordozója, a nemes ma-
gyar demokratikus fejlődés továbbépítője: nagy magyar 
pedagógus! 


