
Négyesy László és középkori irodalmunk. 
írta: SZINNYEI FERENC. 

Négyesy László félszázados irodalomtörténeti munkássága 
irodalmunk minden egyes korának vizsgálatára kiterjeszkedik. 

Noha tudós figyelmét sokáig lekötötték nyelvünk, stílusunk, 
verselméletünk s általában az irodalomtörténet segédtudományai 
(melyeknek egyetemi magántanára is volt), sohasem szűnt meg 
irodalmunkkal foglalkozni, hiszen föntebb említett kutatásai is 
majdnem kivétel nélkül mind kapcsolatban voltak amazzal. 

Beöthy Zsolt „Képes Irodalomtörténet"-ének (1896, füzetek-
ben előbb) dolgozótársa volt s ő ír ta a Pallas Lexikonnak 
(1893—7) irodalomtörténeti cikkeit s XII . kötetébe (1896) a 
magyar irodalomról szóló jeles összefoglalást s ebben a közép-
kori irodalom rövid, tömör történetét. 

Szorosan véve nem tartoznak ennek a kis cikknek keretébe 
a nyelvészet és verstan meg az irodalomtörténet határterületein 
végzett kutatásai, melyek nyelvészetiek vagy verstaniak ugyan, 
de azért természetes kapcsolatban vannak középkori irodalmunk 
történetével. 

í g y csak megemlítem, hogy a tizenkilenc éves Négyesy 
Lászlónak a Magyar Nyelvőr 1880. évfolyamában megjelent leg-
első kis cikke a Halotti beszéd „ imádj érettünk" kifejezéséről 
szól, melynek mását megtalálta szülővárosának, Szentesnek, nép-
nyelvében: „imággy m'éréttünk, bűnösöké'". Szintén csak rá-
mutatok az Ó-magyar Mária-siralomra vonatkozó érdekes kon-
jektúráira (Magyar Nyelv, 1927. Szinnyei-emlékkönyv). 

Középkori verselésünk magyarázatával is sokat foglalkozott, 
ami természetes, hiszen ő a megalapítója a modern, tudományos 
magyar verstannak. Munkái, melyeknek méltatása más helyre 
tartozik, e téren is alapvetők.1 

1 Az ugor összehasonlító verstanról. Budenz-album. 1884. — A magyar 
ősi vers. Fővárosi Lapok. 1884. — A magyar vers. Egri kath. fög. Ért. 1886/7. 
és kny. 1887. — Magyar verstan. 188G és 1898. — A mértékes magyar verselés 
története. 1892. — A königsbergi töredék versmórtéke. Nyelvtud. Közi. 1895. — 
Ritmus és verstechnika. Bpesti Szemle. 1924. 
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Hogy a középkori magyar irodalomnak milyen alapos isme-
rője, meggyőzően bizonyítják Pintér Jenő: A magyar irodalom 
történetének kézikönyve (1921) című nagy művéről szóló bírála-
tának (E. Pbil. Közi. 1923 és kny. Kritika és irodalomtörténet 
címen 1924) a középkori részre vonatkozó számos értékes és apró 
részletekre is kiterjeszkedő megjegyzései, valamint a Régi Magyar 
Költök Tára I. kötetének ú j kiadása számára „felfedezett" verses 
adalékai (Szerzelék középkori verses emlékeinkhez. Irodt. 1915). 
Utóbbi cikkében nyelvemlékeink eddig prózának tartott egyes 
részleteiről kimutatja, liogy versek. Horváth Cyrill fel is vette 
őket ú j kiadásába (1921). 

A magyar irodalom korszakai című tanulmányában (Emlék-
könyv Alexander Bernát hetvenedik születése napjára . 1910) meg-
állapítván a magyar irodalom történetének „természetes tagoza-
tait", a történelmi középkor és iijkor határát (melynek megjelö-
lésére elfogadhatjuk az eddigi 1526-os évszámot) szellemi fejlő-
désünk s így irodalmunk fontos fordulópontjának tekinti. 

Tudjuk, hogy az Egyetemes Irodalomtörténetnek V. kötete-
ként Négyesyr László í r ja a magyar irodalom történetét, melynek 
középkori részéből két nagyértékű mutatványt ismerünk. 

Legyen szabad őket kissé részletesebben ismertetnünk. 
Az elsőt A magyar költészet eredete címen olvasta föl a 

Kisfaludy-Társaság ünnepélyes közgyűlésén (Budapesti Szemle, 
1910 és kny.). 

Első tekintetre — úgymond — azt látja a csak írott emléke-
ket figyelembe vevő irodalom történetíró, hogy „a magyar iroda-
lom századokon át mintegy a külföldinek visszhangja, afféle 
másodlagos irodalom, saját jellem nélkül, sa já t fajsúly nélkül, 
úgyszólván csak házi használatra termel és európai jelentőségre 
csak a XIX. század közepe felé jut". Ebbe a megállapításba 
azonban nem nyughatunk bele, mert régi írott irodalmunk 
elemeiből „sohasem fogjuk megfej teni Petőfit és Aranyt". Ök a 
magyar nép költői szellemét juttatták szóhoz. Ez a költői szellem 
régen is megvolt, csak némaságra volt kárhoztatva. „Valamint 
a mai népnyelv csak tovább beszélt folytatása az apákénak, a 
nagyapákénak és a honfoglalókénak, éppen úgy a népköltés is 
csak folytatás, régibb századok népköltésének folytatása." 

, A pergamen- és papiros-irodalom felszíne alatt ott lüktetett 
a magyar költészet erős földalatti áramlata a magyar néplélek-
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ben. A forrásául szolgáló műszellem nyilvánulásai jelentkeznek 
zenénkben, táncunkban, népköltésünkben és nyelvünkben; előüti 
magát egyes írott maradványokban is, tömegesen Balassánál és 
a kurucdalokban, de assimila ló ereje megérzik a többi költők-
nél és a prózai művekben is; ennek a ki virágzása Petőfi és Arany 
költészete." 

A magya r irodalomtörténet problémája tehát az, hogy „az 
autochton magyar költői és írói szellem az adott természeti és 
történeti, gazdasági és művelődési viszonyok közt mik ép alakult 
és fejlődött, ininő appercipiáló munkát fejtett ki az európai 
culturfolyamatok és irodalmi hatások feldolgozásában s meg-
oszlott belső egységét a kiegyenlítődés minő folyamatában állí-
totta helyre és e közben hogyan fejlődött európai irodalommá". 

Fejtegetéseit költészetünk ősi eredetéről pontokba foglalja. 
Ezek közül az utolsónak lényege az, hogy a költészet olyan ere-
detű, mint a nyelv. Ezen a biztos alapon folytat ja további vizs-
gálódásait, melyekből kiemeljük következő megállapításait: „Ahol 
életrevaló nyelvet találunk, olyat, minőnek a magyar is bizonyult 
az őskorban, hogy t. i. az alapnyelvből tekintélyes szókészletet 
és functio-elemet örökölt, hogy rokonaitól elszakadva, roppant 
időn át idegen nyelvek közt, önállóan fejlődött , saját elemeiből 
nagy szókészletet fejlesztett ki, idegen nyelvek erős hatásának 
kitéve s tőlük sok szót átvéve, functio-elemeket nem kölcsönzött, 
alig egy-két képzőt, ragot egyet sem, azaz a maga tenyésző szer-
veibe alig-alig engedett be idegen elemet: ily éber nyelvszellem 
és egészséges nyelvi tenyészet követeli a lélek másik kifejező-
közegének, a költészetnek is megvoltát és párhuzamos folytonos-
ságát." „Amilyen eredetű nyelvünk, olyan eredetű költészetünk, 
s amely oldalról jelentékeny hatások érték nyelvünket, olyan 
oldalról kereshetők hatások költészetünkre is." 

A magya r költészet legősibb fokon a finn-ugor költészetből 
eredt. A finn-ugor népeknek gazdag népköltészetük van, melynek 
két ősi fo rma i sajátsága a parallelizmus (a gondolatoknak némi 
változatban ismétlése vagy páros formában kifejezése) és az 
alliteráció. Ezek ugyan általános formai elemei a legkülönbö-
zőbb költészeteknek, de a finn-ugor népek költészetében bizo-
nyos specifikus sajátságokat tüntetnek fel. Ezek a sajátságok 
megvannak a magyar népköltészetben is. Rámuta t az ősi nyol-
cas s a többi rokon nép nyolcas sorainak valószínű ősi össze-



NÉGYESY L.ÁSZI.Ó ÉS KÖZÉL'KOKL IKODALMUXK. 173 

tartozására, továbbá a török nyelvi hatással párhuzamos keleti 
költészeti (formai és tárgyi) hatásokra. 

Befejezésül röviden szól arról a nagy átalakulásról, melyen 
a magyar költészet s általában az egész magyar néplélek az ríj 
hazában átment. 

Hogy a kiváló tanulmányt mennyire méltányolták a szak-
emberek, annak egyik bizonysága az is, hogy Pintér Jenő 
Magyar Irodalomtörténetének I. kötetében (1930) megtaláljuk 
részletes ismertetését (48—50. 1.). 

Másik középkori költészetünkre vonatkozó tanulmánya 
Árpádkori compositio címen jelent meg (Bp. Szemle, 1913.). 
Gondolatmenete a következő. 

A királymondákat (krónikáinknak a XI. századra vonat-
kozó elbeszéléseit) eddig nem dolgozták fel módszeresen, pedig 
nincs krónikáinknak egy olyan szépen megírt része sem, mint 
a Bécsi Képes Krónikának e korról szóló szakasza. Toldy 
Ferenc „királymondakör" elnevezése nem is olyan elvetendő, 
mint sokan gondolják, mert itt egy öt nemzedéken á t tartó küz-
delem foly előttünk Szent Istvántól Vak Béláig. Ebből az öt 
csoportra oszló, de egymásba fonódó eseménysorozatból egy 
kisebb tagozatot emel ki, mely mint elbeszélés „kitűnő művé-
szettel van megcomponálva". Ez Salamon korának a nándor-
fehérvári ostromtól a mogyoródi csatáig terjedő elbeszélése. — 
Elmondja a történetet mindenütt rámutatva a kompozíció ki-
tűnőségére. A motiválás teljes és hibátlan, a bonyodalom fel-
építése és megoldása, a lélekrajzi megokolás, az események lelki 
hátterének megrajzolása s az alakok jellemzése meglepően mű-
vészi. Van benne egy-két gondolat, mely a papi krónikásra vall. 
de valószínű, hogy egy terjedelmesebb hősének u tán dolgozott, 
mely a királyi unokatestvérekről szóló énekciklus egyik nagyobb 
tag ja volt.2 

Ez a két tanulmány is mutat ja , amiről különben egész 
tudományos munkássága tanúskodik, hogy Négyesy László 
probléma-kutató, igazi tudós elme, amelyben a szerencsés intuí-
ció logikus, szigorúan módszeres gondolkozással, az élénk, moz-

2 Arpádkori motívumok a Budu halálában (Philologlai dolgozatok a 
magyar-német érintkezésekről. Bpest. 1912. Heinrich emlékkönyv) c. tanulmá-
nyában szintén rámutatot t a királymondák feldolgozásának fontosságára s 
röviden érintette a föntebb kifejtetteket, azután a Salainon-történetuck a Buda 
ha lá lára tett hatását mutat ta ki. 
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gékony tudós-fantázia a legalaposabb és legszélesebbkörü tudás-
sal párosul. 

Mindkettőben annyi a finom megfigyelés, az eszmeébresztő, 
további kutatásra ösztönző ötlet, feltevés és konkrét eredmény, 
hogy mással nein is fejezhetjük be rövid méltatásunkat, mint 
azzal az óhajjal, va jha minél előbb közkinccsé válhatnának 
Négyesy László középkori irodalmunkra vonatkozó kutatásai-
nak többi eredményei is. 


