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Horváth Négyesynek a forma és lényeg viszonyáról szóló tanítását is, 
végül pedig megállapítja, hogy «á nemzeti irodalomtörténet, mint nyelvproble
matikával kifeljesült szaktudományi típus, Négyesy László tudós gyakor
latában és elméleti tanításában jutott el máig leghatározottabb öntudatra.» 

Van még egy területe Négyesy tudományos működésének: a magyar 
verstudomány. Nagy és maradandó hatást ért el, ezen a téren Arany János 
után neki köszönhetünk tegtöbbet (Horváth Cyrill : Négyesy László és a 
magyar verstudomány). 

A tudományos életben Négyesy már korán nagy szerepet játszott, az 
Akadémiának már 1896-ban levelező tairja lett, s tevékeny részt vett az 
akadémiai bírálóbizottságokban —Viszota Gyula (Négyesy László a Magy. 
Tad. Akadémiában) állítja össze működését. Kéky Lajos Négyesy László a 
Kisfaludy-Tár'saságban címmel ad érdekes tanulmányt Négyesy tudományos 
ambícióinak egy részéről. Pintér Jenő (Négyesy László a Magyar Irodalom
történeti Társaságban), Sajó Sándor (Négyesy László az Országos Közép
iskolai Tanáregyesületben) és Várdai Béla (Négyesy László a Szent István 
Akadémiában) dolgozatukban egyéb tudományos működéséről adnak számot. 

Az Emlékkönyv többi dolgozata (Baros Gyula: Négyesy László és a 
magyar köziélek ; Farkas Gyula: Négyesy László külföldi kapcsolatai; 
Morvay Győző : Négyesy László, a szónok ; Pap Károly : Négyesy László 
és Beöthy Zsolt barátsága ; Zolnai Béla : Négyesy László és középiskolai 
tanítványai ; Zoltvány Irén : Emléksorok Négyesy László ünneplésére) is 
hozzájárul •— bár egyik-másik kissé erőltetett — Négyesy lelki arca teljes 
kiképzéséhez. Talán még Pap Károly tanulmánya érdekel bennünket leg
inkább, a két nemes lélek összefonódását rajzolja ; az ivazi, áldozatos barátság 
képe ez, Négyesynek sorsa, Beöthynek egyik missziója elevenedik meg előt
tünk. Négyesy kereső lelke ideálra talált, Beöthyé gazdag talajra ; ritka 
találkozás, fehér hollók. 

Örömmel olvastuk ezt az Emlékkönyvei, elismeréssel és hálával adóz
hatunk a szerkesztőnek, Pintér Jenőnek, a közrebocsátónak, a Magyar Iro
dalomtörténeti Társaságnak. Szeretettel rakosgattuk össze a vonásokat, s a 
magyar tudományos életnek ezt az előkelő, tudós professzorát, akinek 
nevére a közelmúltban fölfigyelt az egész ország, s aki a tanár, a tudós 
nevet a nagyközönség előtt .is tisztes magaslatra emelte — mi is «egész 
emberként» látjuk Kéky vei. «Egyéni kiválóságainak tiszteletet parancsoló 
hatásán kívül idő folytával egyre inkább a múlt legszebb és legnemesebb 
hagyományainak képviselőjét is kell látnunk tiszteletreméltó személyében 
s úgy éreznünk, hogy az ő ajkán szólal meg legbátrabban a nagy múlt 
kritikai lelkiismerete.» (114—115. 1.) 

• . - HEGEDŰS ZOLTÁN. 

Dr. Kristóf György : Esztétikai becslésünk a mai közszellem hatása 
Matt. Kolozsvár, Minerva Rt. 1928. K. 8-r., 149 1. 

Nagyon tartalmas kis könyv ; komoly tudás, higgadt ítélet és becsületes 
magyar érzés dolgoztak rajta. Főtárgya az a szomorúan időszerű kérdés, 
van-e értelme a magyarországitól elszakadt sajátos célú és eszközü erdélyi 
vagy épenséggel székely irodalomnak. Kristóf határozott wemmel felel. 
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Természetesen nem tagadja az u. n. practicum szükségét, melynek minden 
egyes problémáját (írók termelése és tömörülése, kiadás, könyvvásárlás és 
olvasóközönség) Csonka-Magyarországtól elválasztva és függetlenül, külön 
úton-módon oldották meg Erdélyben. Azonban «az irodalmi élethez, az 
irodalom teljességéhez föltétlenül hozzátartozik nemcsak a practicum, a 
gyakorlás, hanem az igazoló theoreticum, az értékelő elmélkedés. Vagyis az 
esztétikai becslés... Különálló erdélyi irodalom létezése tehát attól függ, 
hogy vajon van-e más, különálló szempontja és mértéke az erdélyi magyar
ság esztétikai becslésének». Ebben az értelemben Kristóf csak egy magyar 
irodalmat ismer. Ez folyik az elméleti meggondolásból, de ezt bizonyítja 
Erdély irodalmi élete is a múltban és a jelenben egyaránt. 

A művészetek imaginárius világa a szellemnek legszabadabb, legtökélete
sebb kiteljesedése és épen ezért nem puszta forma, hanem, «a közszellem lénye
gének megmondőja». Az esztétikai értékelés sem néz csak az alakra. A magyar 
irodalom tehát a magyar közszellem megtestesülése, már pedig ennek 
— leggyökeresebb mivoltában — az erdélyi lelkiség is szerves része. Ezért 
az éltető törzstől elszakadt, külön Erdélyi irodalom «nem fejlődés, hanem el-
csökevényesedés». Nem is volt soha gyökerében sajátos erdélyi irodalom a 
múltban, és minden igazán nagy erdélyi író az egyetemes magyar irodalom 
munkásának vallotta magát. Ma is ez a valóság. Kétségtelen, hogy van 
erdélyiség, mint etnikai adottság, de ez csak forrás, nyers anyag : eszköz 
és nem cél ; nem célja önmagának és nem mértéke. «íróinknak» — mondja 
tovább Kristóf— «sohasem szabad feledniök, hogy legegyénibb és legerdélyibb 
megnyilatkozásaikban is az egész magyarság számára kötelesek alkotni, az 
egyetemes magyarság szelleméhez kell hozzáfér kőzni ök». Ezek a gondolatok 
mélyen szántó elméleti megokolásba, továbbá irodalom- és szellemtörténeti 
háttérbe vannak beleágyazva. Nagyon józan Kristóf ítélete az évszázad 
elejének irodalmi harcairól, de az elszakított Erdély irodaimi életének küz
delmes kialakulását sem láttam sehol sem oly találóan megrajzolva. Hiszem, 
nem egy szemről hull le a hályog, ha a Királyhágón túlra is áttekint 
tanulságért. K o c s i s LÉNÁRD. 

Magyar irodalmi ritkaságok. Szerk. Vajthő László. Bpest, Kir. magy. 
egy. nyomda. Bpest, (1931.) k. 8-r. 1. Bessenyei György: A törvények útja. 
Tudós társaság. 84 1. — 2. Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. 16Ó 1. 

Már két ízben megemlékeztünk egy derék középiskolai tanárnak kitűnő 
érzékre valló gondolatáról : tanítványaival kiadatja a régibb magyar irodalom 
kéziratban maradt irodalomtörténeti jelentőségű müveit. így jelentette meg, 
a budapesti Berzsenyi Dániel-reálgimnázium diákjainak költségén és mun
kájával Bessenyei Hunyadi-eposzát és Tarimenesét — most szélesebb körre 
terjesztve ki tervét és munkásságát, egész sorozatot lervez hasonló kiad
ványokról. Vállalkozásának első két füzete már előttünk van, egy újabb 
Bessenyei-füzet és egy Péterfy-íüzet. 

Bessenyeinek két kéziratban maradt értekezését adja az 1. füzet, a 
Törvénynek útját és a Judós társaságot. Címük megtévesztő ; az első nem 
történeti munka, s a második nem a fölállítandó akadémia szükségességét 


