
Négyesy László 
a Magyar Tudományos Akadémiában. 

írta ; V I S Z O T A GYULA. 

Négyesy László az Akadémiával legelőször 1887-ben került 
összeköttetésbe, amikor is az Akadémia az I. osztály javaslatára 
a Nyelvőr 1886. évfolyamában megjelent „A szegedi nyelvjárás" 
című értekezését a Sámuel-díjjal jutalmazta meg. Irodalmi mun-
kásságát tanári működésével egyidőben kezdte meg. Rövid ideig 
az egri kath., 1887-től 1891-ig a szolnoki ál lami főgimnázium-
ban, majd 1891-től a budapesti gyakorló főgimnáziumban mű-
ködött. 1893-tól a budapesti egyetem magántanárává habili-
tál ta az irodalomtörténeti segédtudományok előadására. Buda-
pestre jutása és egyetemi magántanársága kétségtelenül iro-
dalmi munkásságával is szoros kapcsolatban van s ennél két 
kiváló egyén figyelme lehetett a döntő. Volf György, a h í res 
nyelvész volt ugyanis akkor a gyakorló főgimnázium igazga-
tója, Négyesy bizonyára addigi nyelvészeti munkásságával kel-
tete fel magára a figyelmet. Beöthy Zsolt viszont mint a buda-
pesti egyetemen az esztétika tanára , nagyon értékelte Négyesy-
nek akkor igaz feltűnést keltett verstani munkásságát. E két 
kiváló férfi pár t fogása támogatta Négyesyt előhaladásában s ők 
később barátságukkal is megtisztelték. 

Beöthy Zsolt ajánlotta Négyesyt 1895-ben az Akadémia 
I. b) '(széptudományi) alosztályába levelezőtagnak. Az a j án lá s 
kissé feltűnő volt, mert ugyanakkor az üresedésben levő egyet-
len helyre Zioliy Antal és Szilády Áron a 66 éves Ráth György 
nyug. kúriai tanácselnököt, az érdemekben és munkásságban 
egyaránt gazdag férfit ajánlották, aki társadalmi helyzeténél és 
érdemeinél fogva nem a levelező-, de a tiszteleti tagságra is rá-
szolgált. Akkor kandidálóbizottság is felülbírál ta a benyújtot t 
ajánlásokat. Ez a bizottság bizonyos mértékig eltért a szokástól 
és elvektől, mert nem egyet jelölt ki az ajánlot tak közül, hanem 
mind a kettőt, első sorban Ráthot, másodsorban pedig Négyesyt. 
Az ellentétek nagyon kifejlettek lehettek, mert már az osztály-
ban egyik ajánlot t sem kapta meg az alapszabályszerű többsé-
get, de még szenvedélyesebb volt a hangulat az I. a) (nyelvtudó-
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mányi) alosztály jelöltjeinek szavazásánál, mert itt a négy üres 
helyre javasolt hét a jánlot t közül csak kettő kapta meg a szük-
séges szavazatokat, de ezek közül is esak egyet választott meg 
meg az Akadémia teljes közgyűlése. 

Kétségtelen, Beöthy Zsolt ajánlása kitüntetés volt az akkor 
34 éves Négyesyre, még inkább maga az ajánlat, amellyel ezt 
Beöthy megtette. 

Ily megállapításokat tett Négyesyről: 
Négyesy egy évtized óta míveli nagy buzgalommal, példás 

szerénységgel és tisztességgel s kiváló sikerrel a magyar iro-
dalmi elméletet, történetet és nyelvtudományt. Magyar verstani 
és verstörténeti önálló munkái1 irodalmunk ez ágában a leg-
komolyabbak és legnyomósabbak közé tartoznak. A magyar 
verselméletnek valamint a klasszikai és nyugateurópai versfor-
máknak a mi irodalmunkban kifejlett történetét további tudo-
mányos vizsgálatok számbavehető és veendő alapjául ő í r t a meg 
először. A r i tmus mibenléte, de főként a magyar vers természete 
körül kitűnő készültséggel és eredeti észjárással búvárkodott s 
eredményei is részben olyanok, — csak általános r i tmikai alap-
vetésre s az ütemfeleződés törvényére utalok, — melyek néze-
teinket tisztázták, belátásunkat megvilágították. Verselméleti 
munkássága jeles esztétikai, irodalomtörténeti és nyelvtudo-
mányi készültségen alapul. Mindegyik téren a becses tanulmá-
nyoknak, kisebb dolgozatoknak, adalékoknak, cikkeknek egész 
seregét adta. Kiadásai2 époly lelkiismeretes gondról, min t ava-
tott készületről tanúskodnak s a legmegbízhatóbbak közé tar-
toznak ú jabb irodalomtörténeti kiadványaink sorában. Baróti 
Szabóról, Berzsenyiről, a X V I I . század polemikusairól, a XVI I I . 
század szépirodalmáról, deákos költőinkről írt kisebb tanulmá-
nyai és adalékai épúgy megerősíthetnek elismerésünkben, mint 
a Pal las Lexikona számái'a készült többszáz magyar irodalmi, 
poétikai és retorikai cikke. A Magyar Nyelvőrnek 1886 óta egyik 
legérdemesebb és legszorgalmasabb dolgozótársa." 

Mindezek alapján Beöthy megállapítja, hogy Négyesy „leg-
érdemesebb fiatal tudósaink egyike s a magyar irodalmi elmé-
let egyik legfontosabb ágának ezidőszerint legkiválóbb műve-
lője". 

1 Magyar verstan, 188Г>. A magyar vers, 1887. A magyar verselmélet kri-
tikai története, 1888. A mértékes magyar verselés története, 1892. 

8 Ráday Pál, Amadé László és Faludi Ferenc versei. 
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Ily a jánlat u tán csak idő kérdése volt Négyesyre az aka-
démiai levelezőtagság. Miután a nagygyűlés u t á n az Akadémia 
az I. osztály javaslatára az Irodalomtörténeti Bizottság segéd-
tagjává választotta, a következő évben, 1896-ban Négyesy az I. a) 
(nyelvtudományi) alosztály levelezőtagja lett az osztályban 24 
szóval 1, a plénumban 32 szóval 7 ellen. 

Feltűnőnek látszik, hogy ez évben az I. osztálynak nem a 
széptudományi, hanem a nyelvtudományi alosztálya ajánlotta. 
H a kissé latba vesszük a körülményeket, rögtön megértjük 
ennek okát. A b ) osztályban 1, az oj-ban pedig 4 hely volt üre-
sen; a b) osztályban egy másik, szintén nagyon érdemes fiatal 
tudós (Riedl Frigyes) került szóba, Gyulai Pál ajánlotta s így az 
osztály tagja i megegyeztek, hogy Négyesyt érdemes nyelvészeti 
munkássága alapján az a) alosztályban fogják ajánlani . Ezt Volf 
György, Négyesynek hivatali főnöke, akkor m á r barátja tet te 
meg. Ajánlatában ugyanazon munkásságra támaszkodik, amelyen 
Beöthyé alapult, csakhogy ő más irányt domborított ki. Kife j -
tette, hogy Négyesy hivatott művelője a magyar nyelvtudo-
mánynak, valamint a magyar irodalmi elméletnek és nemzeti 
irodalomtörténetnek." Munkásságának felsorolása után kiemeli, 
hogy műveinek egy része „a képzett nyelvészt mutatja, mint 
lépten-nyomon mutat ják azoki is, melyek tárgyuknál fogva a 
nyelvtudománytól távolabb állóknak látszanak". „így Négyesy 
munkássága teljesen beleillik — állapít ja meg Volf — a nyelv-
tudományi alosztály keretébe és bizonyára csak javára válik, 
hogy derekasan megfelel a széptudományi alosztály munkaköré-
nek is; azért meg vagyok győződve, hogy Négyesy László meg-
választásával a Magyar Tudományos Akadémia igen érdemes 
levelezőtagot nyerne, aki e kitüntetést buzgó szorgalommal és 
sikeres munkássággal fogja meghálálni." 

Négyesy ennek meg is felelt, amint azt Szily Kálmán 
akkori főtitkárhoz 1896 október 4-én intézett levelének3 e rész-
letében ilyképen ígérte: 

„Addig is, míg a tekintetes Akadémiának személyesen is 
kifejezhetem mély hálámat az engem ért megtiszteltetésért, 
fogadja Méltóságod ezen soraim ú t j án benső köszönetemet azon 
szíves értesítésért, melyben megválasztatásomat velem közölni 
méltóztatott. 

3 F ő t i t k á r i i r a t t á r , 1896. év, 471. sz . 
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ígérhetem, hogy a tudomány igaz szeretetével és hazafias 
érzésem egés-z teljességével mindenkor a hazai tudományosság 
előmozdítására fogok törekedni. 

Székfoglalómat lehetőleg még a tavasz előtt, legkésőbb már-
cius haváig óhajtanám megtartani. 

Szeptember hó 5-én kelt becses körlevele értelmében van 
szerencsém az irodalmi munkásságomra vonatkozó adatokat 
mellékelten beküldeni."4 

Négyesy 1897 óta az Akadémia minden irányú munkásságá-
ban tevékeny részt vett. Megválasztatása után azonnal tagja 
lett az Irodalomtörténeti és a Nyelvtudományi Bizottságnak s 
ezekben is részben a napirendre kerülő tárgyakhoz való hozzá-
szólásaival, a neki kiosztott munkák bírálataival vagy pedig 
saját javaslataival elnyerte tagtársai megbecsülését. 

Székfoglalóját az 1897 május 3-i osztályülésen olvasta fel 
a Nyelvújításról5 címen. Ezután sűrűn közreműködött az osz-
tály bizottsági (jutaimi) munkálataiban, többször képviselte az 
Akadémiát vidéki emlékünnepélyeken vagy akadémiai tagok 
temetésén, résztvett az egész Akadémiát érdeklő bizottságok 
munkálataiban vagy az Akadémia által rendezett emlékünne-
peken felolvasással vagy saját indítványainak előterjesztésével, 
vagy emlékbeszéddel. 

Az egyes jutalmakra beküldött pályamunkák bírálóbizott-
ságaiban való tevékenységét a következő összegezés tünteti fel, 
a zárójelben megemlítve azt is, hogy kiadatott-e a pá lyadí j vagy 
nem és ha igen, ki nyerte el: 

Bulyovszky-jutalom hazafias ódára: 1898 (eredménytelen), 
1910 (Madai Gyula: Magyar tenger c. költ., de Négyesy ellenében 
szótöbbséggel), 1911 (eredménytelen). 

Farkas—Raskó-jutalom hazafias költeményekre: 189S (ered-
ménytelen6), 1906 (eredménytelen), 1907 (Ballá Miklós: A Király-

4 Ez megjelent az Almanach 1897. évfolyamában, de ezentúl Négyesy 
nem közölte többé irodalmi munkásságát. 

5 Az Akad. Értesítő nem jelöli meg, hogy ez volt székfoglalója, de nyil-
ván ez volt, mert a megválasztását megköszönő levélben ígért dátumra ezt 
az értekezését olvasta fel. Az értekezés egyébként nem jelent meg nyomta-
tásban. 

6 A pá lyadí j ismételten meddő volt és így a jutalomösszeg az Akadémia 
rendelkezésére került . Az I . osztály azt javasolta, hogy èz az 1893—6 közt nyomta-
tásban megjelent , ju ta lmat m é g nem nyer t .de a szépirodalmat emelő mű jutal-
mazására fordíttassék. A kiküldött bizottság nevében Négyesy azt javasolta, 
hogy a d í j a t Gyulai Pál lSU4-ben megjelent költeményeinek ad ják ki. Ezt az 
osztály és az egész Akadémia el is fogadta. 
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hágó с. költ.), 1916 (eredménytelen), 1917 (eredménytelen), 1920 
(eredménytelen), 1921 (eredménytelen), 1922 (eredménytelen), 
1923 (eredménytelen). 

Ciorove-jutalom a széptan körére: 1897 (Jánosi Béla: Az 
xíjkori esztétika története Kant felléptéig). 

Karácsonyi-jutalom felváltva, komoly vagy víg drámákra: 
1904 (eredménytelen), J908 (eredménytelen), 1912 (eredménytelen). 

Kóczán-jutalom történeti drámákra: 1905 (Illés Dávid: Al-
bert özvegye c, drámája, de azzal a hangsúlyozással, hogy csak 
viszonylagosan legjobb pályaművek közt, a színműkiadványok 
közé azonban fel nem vehető), 1922 (eredménytelen). 

Lévay Henrik-jutalom a hazai történetből vett essay-szerű 
tanulmányokra: 1915 (Kéky Lajos: A jellemrajz a magyar iro-
dalomban). 

Lukács Krisztina-jutalom tudományos kérdések megoldá-
sára : 1905 (eredménytelen), 1915 (Simonyi Zsigmond: Magyar 
mondattana), 1917 (Simonyi művének teljes befejezése). 

Nagy jutalom és a Marczibányiféle mell ék jutalom: 1923 
(Horváth János: Petőfi Sándor c. műve, Váczy János: Kazinczy 
Ferenc és kora), 192Í (Vargha Gyula költeményei, Szabolcska 
Mihály költeményei). 

Nádasdy-jutalom a legjobb elbeszélőkölteményre: 1899 
(eredménytelen), 1909 (Zempléni Árpád: A kalapács c. költe-
ménye). 

Ormódy Amelie-jutalom általános becsű és nyomtatásban 
megjelent szépirodalmi műre vagy költeményre stb., amely az 
örök női eszményeket a költészet szép eszközeivel szolgálja: 1911 
(Zsoldos László: A fekete huszár c. regénye), 1920 (eredmény-
telen), 1923 (Gróf Bethlen Margit: Beide Mária c. regénye). 

Péczeli-jutalom történeti regényekre: 1902 (Gárdonyi Géza 
Egri csillagok c. regénye). 

Rákosi Jenő-jutalom egy egész élet munkásságának jutal-
mazására, amely nemzeti érzésével, hazafiasságával és kultúra-
terjesztő erejével méltó Rákosi Jenő nevére: 1922 (Beöthy Zsolt). 

Teleki-jutalom, felváltva tragédiákra vagy tiszta vígjáté-
kokra: 19.13 (Sajó Sándor: Zrínyi György házassága c. vígjáték), 
1918 (Lenkei Henrik: Kató bosszúja c. vígjáték). 

Vоjnits-jutalom a Budapesten színrekerülő legsikerültebb 
magyar tragédia, színmű, vígjáték vagy népszínműre: 1908 



1 9 0 VISZOTA GYL'LA. 

(Lengyel Menyhért : A hálás utókor e. színmüve7), 1909 (ered-
ménytelen), 1910 (Móricz Zsigmond: Sári bíró c. falusi életképe), 
1911 (eredménytelen), 1912 (szótöbbséggel Nagy Endre: A zseni 
c. vígjátéka), 1918 (Herezeg Ferenc: Árva László király c. szo-
morújátéka), 1919 (szótöbbséggel Szomory Dezső: LI. József 
császár c. színmüve), 1923 (Voinovich Géza: Mohács c. szomorú-
játéka). 

Amint lát juk, 41 alkalommal került a bírálóbizottságba s. 
14 alkalommal (amikor az évszámok kövéren vannak nyom-
tatva) Négyesy min t előadó í r ta a jelentést. Ezek túlnyomóan 
terjedelmesek, részletesek és szigorúak. Nagyobb részük a jelige 
alatt benyújtott hazafias költeményekre és drámákra, kisebb 
részük — s ezekben sokkal jobban kitetszik Négyesy jellemző-
ereje — a nyilt és tudományos pályázatokra vonatkozik. A jeligé-
vel pályázó költemények és drámák minden bírálója keser-
vesen panaszkodik a pályaművek tömege és silánysága miatt. 
Valamennyiük között Négyesy ad ennek hangot 1910-i Vojnits-
jelentésében, r ámu ta tva a nyílt pályázatok előnyére, hasznára 
a titkosak felett. „Kár a sok kesergésért vagy szidalomért, í r j a 
Négyesy, melyet a pályázatok silány darabjai ellen szórnak s 
még nagyobb kár , lia e darabokról általánosítunk. Arra készen 
kell lennünk, hogy minden titkos pályázatunkon egy sereg 
tehetségtelen vagy kezdő próbálkozással lesz dolgunk; örülnünk 
kell, ha a nagy tömegben néhány figyelemreméltó s egy-két 
jutalmazható m ű r e bukkanunk és csak e javarész az, amit az 
irodalmi állapotok szempontjából tanulságos adaléknak tekint-
hetünk. Kesergésre vagy szatirikus kitörésekre legfeljebb azon 
a címen van ok, hogy minden pályázatnál évről-évre három 
tudós ember a r r a a meddő munkára legyen kárhoztatva, hogy 
30—40—70 rendkívül vegyes minőségű tragédiát vagy vígjáté-
kot végigolvasson, ebbe a robotmunkába hónapokon át minden 
szabad idejét beleölje, anélkül, hogy ebből az irodalomnak 
valami észrevehető haszna lenne. Mi hirdetjük a pályázatokat 
tekintélyes jutalmakkal és lessük a Bánk bánok és Ember tra-
gédiáják feltűnését; ezek azonban a pályázatok méhéből meg-

7 A háromtagú bizottság többsége (Ferenczi Zoltán és Négyesy László) 
Molnár Ferenc Az ö rdög c. v íg já téká t javasolta. Heinrich Gusztáv pedig Lengyel 
színmüvét. Amikor Ferenczi jelentését az összes ülésen bemutatta, a nyomán 
támadt vita következtében az összes ülés nem fogadta el a bizottság jelen-
tését és az iigyet az osztályhoz ú j tárgyalásra küldte vissza. Az osztály ú j 
(más tagokból álló) bizottságot küldött ki, amely egyhangúlag Lengyel szín-
müvét ajánlotta d í jazás ra s ezt azután az összes ülés el is fogadta. 
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születni nem akarnak. De megíratlan marad néhány jó érteke-
zés vagy könyv, amikben tagjaink egy részének erejét az im-
produktív pályabírói munkára lekötjük. Valóban a más viszo-
nyok közt létesített pályázati intézmény, főleg mióta minden 
életrevaló darab a színházak egész soránál próbálhat szerencsét, 
kezd anachronizmussá válni." 

Sajn.is, csak a világháború nyomán járó keserves idők 
segítettek e panaszokon. Amikor pénzünk elértéktelenedése miatt 
a pályázati alaptőkék fillérekre zsugorodtak, ugyanígy az Aka-
démiának más vagyona is, figyelembe kellett venni Császár 
Elemérnek az 1822-i Kóczán-pályázaton (elnöke Négyesy volt) 
előterjesztett indítványát s azóta az Akadémia időben tényleg 
összevonta e pályázatokat s a jövőben — tiszteletben tartva a 
hagyományt — sa já t vagyonából egészíti ki és csak hosszabb 
időközökben tűzi ki e pályadíjakat. 

Négyesy az Akadémia képviseletében többször vett részt 
vidéki ünnepélyeken, továbbá elhúnyt tagok temetkezése alkal-
mával. így képviselte Lévay Józseffel az Akadémiát 1902-ben 
a Gömör megye által Rimaszombatban emelt Tompa-szobor le-
leplezése alkalmával s az ünnepélyen lendületes beszédet mon-
dott. Az ünnepélyről jelentést is tett s ezt az Akadémia örven-
detesen tudomásul vette és a képviseltetésért köszönetet mondott. 

1907-ben Heinrich Gusztávval együtt résztvett Kazinczy 
szobrának leleplezésénél és Kazinczy érsemjéni születési házára 
illesztett emléktábla felavatásánál. Heinrich Gusztáv tette le az 
Akadémia koszorúját, Négyesy pedig szép beszédben fejtegette 
Kazinczy törekvéseit, munkásságát és írói érdemeit. 

Ugyanebben az évben Törökbálinton is képviselte az Aka-
démiát a Volf György szülőházára illesztett emléktábla leleple-
zésekor tartott ünnepélyen Szinnyei Józseffel, aki az Akadémia 
koszorúját tette le, Négyesy pedig ünnepi beszédet mondott, 
méltó megemlékezésben elevenítve fel Volf György nyelvészi 
pályafutását és érdemeit. 

1909-ben képviselte az Akadémiát a zempléni Kazinczy-kör 
Kazinczy-ünnepélyén s ezen Négyesy tartotta az ünnepi beszé-
det; az ünnepély után pedig koszorút helyezett el Kazinczy sír-
já ra Széphalmon. 

1917-ben résztvett az Akadémia képviseletében a Protestáns 
Irodalmi Társaságnak a reformáció 400. évfordulóján tartott 
ünnepi ülésén. 
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1922-ben Egerben Gárdonyi Géza, 1924-ben Zircen Békefi 
Rémig ravatalánál búcsúzott el az Akadémia nevében az elhúnyt 
tagoktól. 

1926-ban a Berzsenyi Dániel sír jánál Niklán tartott ünne-
pélyen Négyesy tette le az Akadémia koszorúját és megható 
beszédben vázolta Berzsenyi költészetének értékét, hódolva gyer-
mekkora óta kedves poétájának és ihletőjének. 

Részt vett Négyesy az egész Akadémia egyes mozgalmai-
ban is. így 1915-ben a Beöthy Zsolt által az idegen helynevek 
magyar alakban való írása ügyében kiküldött bizottságban az 
I osztály részéről; s ez a bizottság javasolta Beöthy indítványá-
nyának elfogadását. 

Ugyanezen évben a helyesírás ügyében kiküldött bizottság 
tag ja is lett s e bizottság javas la tá ra az Akadémia az egységes 
í rás előmozdítására több elvi jelentőségű álláspontjától eltérve 
hozzájárult egyes pontokban az addigi iskolai helyesíráshoz 
(cz helyett с, a kettős mássalhangzók rövidítése, a ki stb. 
helyett aki).8 

1919-ben támogatta Szily Kálmánt a proletárdiktatúrában 
résztvett tagok igazolása alkalmából felmerült vitában, hogy a 
helytelenítésnek javasolt harmadik foka (a sajnálkozás kifeje-
sése) mellőztessék. 

Igen jelentősek Négyesynek az akadémiai emlékünnepeken 
tar to t t felolvasásai. 

így 1917-ben az Arany János születésének 100. évfordulóján 
tartott ünnepi ülésen felolvasta Arany művészete és elmélete. 
3923-ban Madách Imre születésének 100. évfordulóján tartott 
emlékünnepen Egyetemesség, magyarság és egyéniség Az em-
ber tragédiájában, 1925-ben Jókai Mór születésének 100. évfor-
dulóján Jókai költői és nemzeti értéke, majd ugyanezen évben 
az Akadémia alapításának századik évfordulója alkalmából tar-
tott emlékünnepen A magyar irodalom és költészet fejlődése 
című tanulmányát. 

E tanulmányok Négyesy legjelesebb munkái közé tartoz-
nak. Tömör, kifejező összefoglalások az illető költő munkásságá-
ról és mégis a kitűzött cél szerint ú j gondolatokat is tartalmaz-
nak és elmélyítik tudásunkat. 

8 I t t kell megemlíteni, hogy 1912-ben az a terv merült fel, liogy Kazinczy 
összes munkáit ki kellene adni s ekkor kiegészítették az Akadémia Kazinczy-
bizottságát. Ugyanekkor Négyesy is t a g j a lett e bizottságnak. 
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E keretbe sorolhatók Négyesy emlékbeszédei 1899-ben Volf 
Györgyről és 1924-ben Beöthy Zsoltról, amelyekben két mesteré-
nek, ajánlóinak és barátainak méltó emléket állított.* 

Külön kell megemlékezni Négyesy kedves témájáról, Zrínyi 
Miklós munkáinak méltó kiadása tárgyában előterjesztett javas-
latáról. 

Négyesy az 1914. évi március 30-i összes ülésen gr. Zrínyi 
Miklós halálának háromszázados évfordulója alkalmából 
Gróf Zrínyi Miklós a költő címen felolvasást tartott és ennek 
kapcsán azt indítványozta, az Akadémia ünnepelje meg 1920-ban 
Zr ínyi születésének háromszázados évfordulóját s kérte, hogy 
indítványa közöltessék a többi osztályokkal, ami meg is történt. 

Az 1914 má jus 25-i összes ülésen a főtitkár előterjesztette 
Négyesynek bővebben kifejtett indítványát. E szerint: 1. Sür-
gősen intézkedni kellene, hogy Zrínyi époszát fényképmásolat-
ban megszerezzük,9 meri a kézirat kritikai értéke nagy s az 
eddigi kiadásban sok a sajtóhiba. Az alkalom megvolna, mert 
a kézirat Budapesten van és a fényképezés a mi felügyeletünk 
alatt történhetik meg a legteljesebb gondossággal. 2. Zrínyi em-
lékét munkái kritikai kiadásával, tudományos magyarázatával 
és Zrínyi közéleti és írói jellemzésének megíratásával kellene 
méltóképen megünnepelni, mert az 1906-i kiadás nem bizonyult 
hűnek; ezenkívül 1920-ban ünnepi ülést is kellene szentelni 
Zrínyi emlékének, de óhajtandó volna, mint Négyesy í r ja , 
„olyan lendületet adni e mozgalomnak, hogy Zrínyi emlékét a 
nemzeti társadalom is megünnepelje; alkalmas módon fel 
lehetne erre hívni a kormány figyelmét is, melynek módjában 
lenne pl. Zrínyi főművének illusztrálásával művészeinket is fog-
lalkoztatni s esetleg egy illusztrált díszkiadást közrebocsátani, 
továbbá Zrínyi emlékét méltó szoborművel is megtisztelni". 

Az összes ülés Négyesy indítványának első részét elfo-
gadta, a másik részről határozatát felfüggesztette addig, míg az 
osztályok nyilatkozataikat megteszik. 

Az 1918 január 28-i összes ülésen tárgyalásra került az 
Irodalomtörténeti Bizottság javaslata (itt elevenítette fel Né-
gyesy), hogy meg kell keresni a Szépművészeti Múzeum igaz-
gatóságát, rendezzen Zrínyi születésének 300 éves fordulóján 

* 1910-ben megbízást kapott Szász Károly feletti emlékbeszéd elkészítésére, 
de Négyesy erről később lemondott. 

9 Az Akadémia néhány nappal előbb tartott összes ülésén ezt el is hatá-
rozta és a fényképfelvétel meg is történt. 

13 
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kiállítást a Zrínyire vonatkozó metszetekből, képekből és kéz-
iratokból; továbbá az 1918. évi nagygyűlésen legyen felolvasás 
is Zrínyiről. Az elnökség meg is tette az indítvány első részét, 
a másodikra pedig kimondta, hogy ez év őszén külön ünnepélyt 
rendez később megállapítandó tárgysorral. Az október 7-i összes 
ülésen jelentette is a főtitkár, hogy október 27-ére van kitűzve 
s ezen gr. Andrássy Gyula és Négyesy László tartanak előadást 
s hogy ugyanekkorra megnyílik a Zrínyi-kiállítás is. November 
25-én azonban a főti tkár jelentette, hogy a kiállítást a téli hóna-
pok kedvezőtlen világítási és fűtési viszonyai miatt el kellett 
halasztani, az ülést pedig azért, minthogy az Akadémia a nép-
őrség tanyája lett. Ezzel kapcsolatban Négyesy azt indítvá-
nyozta, hogy ha az ünnepély elmarad, indítsa meg az Akadé-
mia Zrínyi műveinek, legelőször levelezésének, majd többi mű-
veinek kritikai kiadását és tegyen egy Zrínyi-okmánytárt közzé. 
Ez az indítvány kiadatott az I. és II . osztálynak véleményezésre. 
Sajnos, az indítvány az Akadémia szűk anyagi viszonyai miatt 
nem valósult meg, de azért Négyesy hűségesen kitartott eszméje 
mellett: 1920 március 1-én felolvasást tartott „Zrínyi Miklós 
prózai munkáinak iíj kiadásáról" címen. Ez értekezéssel fog-
lalta el Négyesy rendes tagsági székét az Akadémiában. 1918-ban 
ugyanis abban a megtiszteltetésben részesült, hogy Beöthy Zsolt 
ajánlotta rendes tagnak az I. osztály b) osztályába. 

Beöthy a következő képet n y ú j t j a Négyesyről: „Négyesy 
huszonkét éve tagja Akadémiánknak. E két évtized alatt azokat 
a reményeket, melyeket választásakor az Akadémia hozzáfűzött 
munkásságához, fényesen beváltotta. Nem szükséges rámutat-
nom, hogy az Akadémia munkájában beszédeivel, felolvasásai-
val, bírálataival milyen állandó buzgó és érdemes részt vett. 
Míg korábbi munkásságában a fősúly a nyelvészetre esett, 
iijabban inkább az irodalomtörténet mívelésére tért. Azonban 
stíltörténeti dolgozatait is egy nevezetes értekezéssel gyarapí-
totta, melyben a nyelvújí tást stilisztikai szempontból vizsgálja 
s azt a felfogást fe j t i ki, hogy nyelvújításunk elsősorban stíl-
reform volt. Irodalomtörténeti dolgozatainak legnagyobb része: 
beszédek és tanulmányok. Ebbeli munkásságát az a r i tka vonás 
jellemzi, hogy az irodalomtörténetírás minden ágában és irá-
nyában nemcsak fáradhatat lan kedvet, hanem kiváló tehetséget 
is mutat : forrástanulmányban és szövegkritikában, lélektani 
elemzésben és esztétikai méltatásban. Ez utóbbi tekintetben 
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Arany művészetéről és elméletéről s Eötvös költeményeiről 
szóló értekezései. Tompát, Bajzát, Toldyt és Helmeezyt ünneplő 
beszédei, lélektani és esztétikai elemzésük mélységénél, de külö-
lőnösen a működésükben jelentkező fejlődéstani mozzanatok 
értékes megállapításánál fogva kiváló és maradandó beesűek . . . 
Arany János pá lyá járó l a tanulóifjúságnak írt és a Kisfaludy-
Társaságnál megjelent kis könyvét egész kritikánk szinte ün-
neplő elragadtatással fogadta. . ." , ezenkívül „csak a Kisfaludy-
Társaság Nemzeti Könyvtárában megjelent Zrínyi-kiadásra 
legyen szabad rámutatnom. E kiadás mind a szöveg kritikája, 
mind forrástanulmány, mind tá rgy i és nyelvi jegyzetei tekinteté-
ben oly kiváló, melyre valóban büszkék lehetünk s amellyel kül-
földön is igen kevés kritikai klasszikus kiadás állja ki a 
versenyt". 

Ez ajánlásra az I. osztály 24 szóval 5 ellen ajánlotta a 
plenunmak, ez pedig 45 szóval 1 ellen meg is választotta Négyesyt 
rendes tagnak. 

Beöthy Zsolt ajánlatában azon meggyőződését fejezte ki, 
hogy Négyesy László megválasztásával Akadémiánk erőben úgy, 
mint díszben gyarapodni fog. Ez mindnyájunk közös véleménye. 

1 3 * 


