
igazgató és mint a kritikai kiadás egyik munkatársa szólt hozzá; elmondta, hogy 
az említett kötet már valóban befejezés előtt áll. A Bizottság vitája e kötet 
kiadásának körülményeiről folyt, és az Ady-kritikai kiadás szakmai kérdéseinek 
tisztázásával zárult. 

Utolsó napirendi pontként az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodájának főosz
tályvezetője, Jeszenszky Ferenc tartott tájékoztatót az akadémiai törvény után 
kialakulóban lévő helyzetről, a kutatások központi irányításának lehetőségeiről 
és elképzeléseiről. Végül Bíró Ferenc elnök, a Tarnai Andor halála miatt megüre
sedett hely betöltésére Koczkás Sándort javasolta. A jelenlevők egyhangúlag 
elfogadták a jelölést. 

Kelevéz Ágnes 

Mikes-megemlékezések 

Zágoni Mikes Kelemen születésének 300. évfordulóján Háromszéken, az író 
szülőföldjén és Rodostón bensőséges emlékülésen idéztük föl a bujdosó fejedelem 
egykori székely kamarásának, a régebbi magyar széppróza egyik legkiemel
kedőbb képviselőjének alakját. Az MTA Irodalomtudományi Intézete, az egyetemi 
tanszékek és a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság rendezésében lezajlott 
budapesti konferencia résztvevői már a megvalósult Mikes összes műveinek 
akadémiai kritikai kiadása alapján vizsgálhatták a rodostói levélíró és fordító 
gazdag életművét. A Törökországi Levelek első kiadásának 200. évfordulója alkal
mából a nevezetes helyszínen, Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Megyei Könyv
tárban 1994 őszén rendezett Mikes-emlékkiállításon és ülésszakon áldoztunk 
Mikes emlékének. Az előadók közül Kuntár Lajos a nyomdászról, Siess Antal 
Józsefről, Tóth Péter a kiadóról, Kultsár Istvánról szólt; mások Mikes Levelesköny
vének megjelenésével és korabeli fogadtatásával foglalkoztak. A november végi 
törökországi emlékúton Tekirdagban a rodostói Rákóczi Múzeumban, a fejedelem 
egykori ebédlőpalotájában ünnepélyes megemlékezés keretében elhelyeztük a 
kegyelet koszorúját Mikes és Rákóczi mellszobránál. A város kulturális vezetőjé
nek és polgármesterének átadtuk a Törökországi Levelek ankarai török kiadásának 
(1944-45), a Türkiye Maktuplari hasonmás példányát. Mehmet Serez helytörténeti 
kutató kalauzolásával megnéztük a „magyarok utcáját", Mikes régi lakóházát. 
December elején a Magyar-Török Baráti Társaság és a Magyar Kultúra Alapít
vány rendezett ünnepi emlékestet Mikes Kelemen tiszteletére. Leyla Tepedelen és 
Puskás Tamás színművész Mikes-leveleket olvasott fel, az előbbi török nyelvre 
fordított levélrészleteket. A mikesi próza hangulatos kísérőjeként Kobzos Kiss 
Tamás erdélyi, Rákóczi-kori dallamokat adott elő; majd török hangszeren játszva, 
egy bektasi dervis dal következett törökül és magyarul. Hóvári János török 
történeti összefüggéseiben idézte föl a Rákóczi-emigráció évtizedeit, s az egy ideig 
a rodostói udvarban élő, a fejedelem kamarását is említő César de Saussure írói 
működését. A Törökországi Levelek napvilágra kerülésének 200. évfordulóján hang
súlyoztuk, hogy Mikest az irodalomtörténet-írás a régi magyar elbeszélőpróza 
legkiválóbb mestereként, a késői barokk és rokokó széppróza egyik kiemelkedő 
képviselőjeként tartja számon. Magyar-török vonatkozásban is elmondható, hogy 
Mikes Leveleskönyve originális jellegével, sajátosan egyéni írói szemléletével és 
tartalmi gazdagságával kiemelkedik a 17-18. századi irodalmi értékű forrásaink 
közül. De más korabeli (francia, olasz, angol, holland, német) európai, különféle 
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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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