
műfajú forrásművekhez képest is kitűnik írói szemléletmódjával, a török világban 
átélt események személyes hangulatú ábrázolásával. Joggal adta első kiadója 
Mikes Leveleskönyvének a Törökországi Levelek címet, amely azóta így él a köztu
datban. A Mikes-megemlékezés részvevőit üdvözlő Bedrettin Tunabas budapesti 
török nagykövet köszönettel vette a neki átnyújtott Mikes és Rákóczi-köteteket, s 
azt is elmondta, hogy javasolni fogja a Macar Klasikleri sorozatot megnyitó 
Türkiye Maktuplari régi ankarai kiadásának, Sadrettin Karatay török fordításának 
újbóli megjelentetését. Ezzel megvalósulhatna Mikes török ismerői, Hazán Erén, 
Bastav Serif és Tayyip Gökbilgin professzor által is sürgetett kiadási javaslat. A 
Rodostóból előkerült irodalmi levelezés kézirata kiadásának 200. évfordulója 
azért is emlékezetes, mivel kevéssel előtte fejeződött be Mikes több mint hétezer 
kéziratoldalt kitevő írói hagyatékának, sokáig kiadatlanul maradt munkáinak 
publikálása. 

Hopp Lajos 

Nagy Miklós hetvenéves 

Tudós irodalomtörténészt, vérbeli pedagógust és mindig készséges kollégát, 
barátot köszöntünk Nagy Miklós jubileumát ünnepelve. 

A debreceni KLTE nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára 1927. június 
27-én született Szombathelyen. Fölkészülésének műhelyei az Eötvös Kollégium 
és a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (1942-1947). 
Két évi könyvtárosi gyakorlat (1947-1949) után oktatói pályára kerül; 1949 óta 
megszakítatlanul tanít: 1984-ig az ELTE, 1994-ig a KLTE Bölcsészettudományi 
Karán. Főmunkával felérő erőbevetéssel és kitartással szerkeszti 1962 óta Jókai Mór 
Összes Művei kritikai kiadását. 

Nagy Miklós a 19. századi magyar irodalom kutatásának és oktatásának 
kötelezte el magát, életcélja: közelebb hozni az olvasót „a romantikától a Nyugatig 
fejlődő irodalmunk megértéséhez, élvezéséhez". írásos életművének középpont
jában a magyar romantikus próza (kivált a regény) történeti és poétikai kérdései 
állnak. Főhősei Jókai és Kemény, körülöttük rajzolódik ki „kisebb", az un. 
másodvonalhoz tartozó kortársaik tablója. Monografikus műveiben (Jókai, 1968; 
Kemény Zsigmond, 1972; Jókai Mór, 1975) a pályaképfestés, a műfajelméleti megkö
zelítés és az „életrajzi elem" szintézisére törekszik. Ez a műfajválasztás, meg Nagy 
Miklós óvatos, kritikus viszonya az ellenőrzésre szoruló metodikai és terminoló
giai újításokhoz, okozhatja, hogy a hagyományokhoz való kötődését könnyebb 
észrevenni, mint közelítésmódjának rejtettebb modernségét, amely pedig kézzel
foghatóan megnyilatkozik pl. az 1968-as monográfia Jókai epikus művészete c. 
összefoglaló fejezetében vagy a „kezdés és lezárás" problémáját Jókai elbeszélé
seiben vizsgáló önálló tanulmányban. 

Az állítások gondos filológiai megalapozása, a művelődéstörténeti környezet 
színes, adatokban gazdag rekonstrukciója, éber megfigyelőképesség, arányos 
szerkezet, egzakt, egyszersmind közérthető nyelvi stílus jellemzi Nagy Miklós 
közleményeit. Elfogulatlanul értékel, a „másik fél" - gyakran belülről sugallt -
ellenérveit is figyelembe veszi; látványos példa erre a Dialógus Jókairól a Virrasztók 
(1987) c. tanulmánykötetből. A különbségeket is számontartva Nagy Miklós ügyel 
a kortársak közötti kapcsolatokra (Madách és Bérczy Károly) s még inkább a 
hatástörténetre és „utóéletre" (Jókai hatása a kortársi regényírásra; Krúdy és Jókai). 
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Speciális elméleti fölkészültségre, nagy erudícióra és nem utolsósorban bátor 
vállalkozókedvre vallanak komparatisztikai kísérletei; az újat mondó tanul
mányok közül emlékezetesek a Katona József világirodalmi és Jókai osztrák 
kapcsolatairól vagy a Goethe magyarországi recepciójáról szólók. 

Nagy Miklós szívesen vág neki fölfedező útjainak, és nyíltan elárulja örömét, 
ha megtalálta, amit keresett, vagy többet is annál. Az eredményes kutatómunka 
lélekemelő hatását egy kisebb írása végén bibliai példázattal érzékelteti: „Úgy 
jártunk, mint az Ószövetségben Saul, aki elindult, hogy megkeresse apjának 
nőstényszamarait, s egy királyságot talált." 

Sok termékeny és harmonikus évet kívánunk a hetvenéves Nagy Miklósnak; 
sok királyságot régóta járt és új útjain. 

Csűrös Miklós 
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