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fogalmazott magyar szabadkőműves alkotmányra.) Aki irodalom-
történeti ismeretei felől közelít a korhoz, tudja, milyen fontos szerepet 
játszik a szabadkőműves mozgalom a „régi századvég" irodalmárai-
nak és mecénásainak életében, mert tudja, hogy e kor magyar értel-
miségije (hasonlóan osztrák kartársaihoz) túlnyomórészt szabadkő-
műves volt. D e talán mindeddig kevés figyelmet kapott a mozgalom 
változó politikai irányultságának az irodalomban: Kármán József, 
Kazinczy Ferenc, Aranka György, Pálóczi Horváth Ádám és mások 
műveiben való lecsapódása. 

E könyv figyelmeztetés az irodalomtörténészek (és tudománytörté-
nészek) számára, hogy kutatásaik során nem kerülhetik meg a magyar-
országi (sőt, a bécsi) szabadkőművesség iratainak tanulmányozását. 
Ügyszintén érdekes és külföldi példákkal is összevethető lenne az e 
könyvben oly sokszor említett és tárgy megszabta részletességgel elem-
zett fiziokrata nézetek magyar irodalmi visszhangjának felderítése. 
Talán a falusi és városi élet tendenciózus szembeállításának egyik 
figyelmen kívül hagyott ihletőjére így éppúgy rátalálhatnánk, mint a 
„laisser faire, laisser aller" elv néhány kirívó irodalmi példájára. 

Ugyanez mondható el a jozefinizmus mentalitásformáló hatásáról, 
amely mint a könyv utolsó bekezdései oly szépen megfogalmazzák, 
nem csupán a századvégen, hanem az új század első évtizedeiben is 
eleven maradt. Igaz ugyan, hogy az állam iránti kötelességek helyébe 
a nemzet irántiak lépnek, a köz szolgálatára való törekvés azonban 
változatlanul kategorikus imperatívusza marad nemcsak a jozefinista 
és szabadkőműves eszményeken felnőtt nemzedék, hanem fiaik szá-
mára is. Mindez igen fontos szempont lehet olyan, a magyar irodalom 
(és irodalmi értékrend) alakulását nagymértékben befolyásoló élet-
művek (és távolabbi kisugárzásuk) megértéséhez és megítéléséhez, 
mint amilyen Kazinczy Ferencé vagy a rá következő nemzedékből 
például Fáy Andrásé vagy éppen az apai mintát áttételes formákban 
megőrző Széchenyi Istváné. (Magvető, 1987.) 

F Á B R I A N N A 

NAGY MIKLÓS: VIRRASZTÓK 

Mintegy három évtizednyi irodalomtörténészi munkásságából 
állította össze Nagy Miklós ezt a kötetet. Témái sorában Jókai alakja 
és tevékenysége áll az első helyen, a többi írás a XIX. század más 
jelentős alkotóiról szól, de még irodalomtörténet-írókról rajzolt 
portréinak is elsősorban e századhoz fűződő vonatkozásai vannak. 
Ezzel azt a szakmai körökben köztudott tényt rögzítettük, miszerint a 

16 It 89/4 



828 Szemle 

szerzőnek ez a terület a legfőbb érdeklődési köre, kutatásainak terepe. 
Nagy Miklós a filológia régibb iskoláját végezte el, s mondhatni, az 
ott tanultakat folytatja és teljesíti ki lankadatlan szorgalommal, s mi 
több: eredményesen. Ragaszkodása a kutatás bevált alapjaihoz nem 
valamiféle makacs hagyományőrzés, inkább a konkrétumok iránti 
vonzalmából eredeztethető, abból a szisztematikus alaposságból, mely 
minden vizsgálódását jellemzi. így történhet meg aztán, hogy sok eset-
ben korrigál olyan nézeteket, melyek a fantázia és a gondolati találé-
konyság könnyedebb szárnyalásának termékei, s általában megejtőb-
bek Nagy Miklós fejtegetéseinél. Szerzőnk azonban kritikus és meg-
vesztegethetetlen elme, akit a tényektől és azok nyomában kialakított 
saját elképzeléseitől nem lehet egykönnyen eltántorítani. 

Nagy Miklós kétségkívül a Jókai-filológia megteremtője. Jeles 
regényírónkról írtak ugyan jeles könyveket, találó jellemzéseket, de a 
részleteket, az adatszerű összefüggéseket ő világította át először átfogó 
igénnyel. Méghozzá egy olyan író esetében, akinek munkássága rend-
kívül szerteágazó, szeszélyesen gazdag és burjánzóan termékeny. 
Ezt a tevékenységet befogni a rendszeres vizsgálódás hálójába már 
önmagában véve is merész tudományos elhatározás. Interpretátorára 
az a feladat hárul, hogy ezt a bőséges áradást nyomon kövesse a maga 
kétségtelenül lassúbb iramában, a termékenységbeli különbségről nem 
is szólva. És mégis azt mondhatjuk, hogy Jókai számos titkát fejtette 
meg fontos és jellemző témák kiválasztásával. Az a százvalahány lap, 
amely ebben a kötetben Jókairól olvasható, lényeges és fontos vizsgá-
lódásnak tekinthető. Elegendő a tanulmányok címeire utalni. Az egyik 
a civis komaromiensist ragadja meg, egy másik olyan, ma már ritkán 
művelt témával foglalkozik, mint a kezdés és lezárás Jókai elbeszélé-
seiben (ami pedig a poétikai elemzés szempontjából korántsem elha-
nyagolható szempont), más írásai a kiemelkedő jelentőségű regények-
ről, így A kőszívű ember /fairól illetőleg Az arany emberről szólnak. 
Külön említendők a Jókai-kutatás önálló fejezeteként is felfogható 
tanulmányai Jókai harmadvirágzásáról, századvégi érzelmes romanti-
kájáról. Végül Petőfi emlékét taglalja Jókai műveiben. 

Mondhatni, hogy ezek a tanulmányok foglalkoznak direkten, köz-
vetlenül Jókai munkásságával. Több olyan témával is találkozunk a 
kötetben, melyek mintegy melléktermékei a Jókai-kutatásnak, ha 
ugyan Nagy Miklós esetében ilyen minősítést egyáltalán alkalmazni 
lehet valamely témával kapcsolatban. Hiszen egyrészt a X I X . század 
egésze, kivált második fele foglalkoztatja, másrészt a prózaírás sem 
szűkül le Jókaira, ez a tény már csak a Jókaihoz való viszonyítás szem-
szögéből is figyelmet érdemel. így tehát nem tekinthető véletlennek, 
hogy Nagy Miklós külön tanulmányokban foglalkozik Vas Gereben-
nel, ill. Jósika Miklós szabadságharc utáni írói munkásságával. Mind-
két esetben megkísérli újrafogalmazni, kiegészíteni a róluk kialakult 
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hagyományos felfogást. Arról talán nem is szükséges szót ejteni, hogy 
a Zord időről itt közzétett tanulmány Nagy Miklós Kemény Zsigmond-
dal foglalkozó kutatásainak csak egy szeletét képviseli. Ez az alapos 
elemzés is bizonyíték arra, hogy e nagyra becsült, ám mindig is kevéssé 
olvasott regényíró klasszikus értékű teljesítménye és valóságos hatása 
közötti sajátos ellentmondás méltán elgondolkoztató kérdés. A Ke-
ménnyel kapcsolatos nézetek, melyek időnként politikai színezetet is 
kaptak, továbbra is higgadt elemzésre várnak, annál is inkább, mert 
a világnézeti és ideologikus elem tenylegesen is kitüntetett szerepet tölt 
be írónknál. A magyar sajátosságokból fakadó és az egyetemleges 
értékek különleges konstellációjáról van szó ebben az esetben, N a g y 
Miklós tanulmánya is e körülményről tanúskodik. 

Amennyiben Kemény mint a magyar regényírás egyik változatának 
képviselője joggal tekinthető mércének Jókai megítélésekor is, nyil-
vánvaló, hogy Nagy Miklós érdeklődése nem véletlenül irányult e 
merőben más típusú próza felé. Néha szinte az az érzésünk, hogy saját 
kutatói alkatához voltaképpen Kemény életmüve mintha közelebb 
állna. Ám pályája úgy hozta, s e körülményben valószínűleg a korai 
elkötelezettség is szerepet játszik, hogy vizsgálódásainak középpontjá-
ban még kitérői többségében is a Jókai-jelenség áll. Ennek bizonysága 
az említetteken kívül a Jókai hatása a kortársi regényírásra c ímű 
munkája, továbbá és kiváltképpen a Krúdy és Jókai című tanulmánya. 
Az utóbbi témának külön nyomatékot ad Krúdy növekvő népszerű-
sége, s azok a modern vonások, melyeket a közvélemény sokáig pusz-
tán hangulatosnak és nosztalgikusnak minősített, valójában azonban 
a kor rejtett arcának feltárását ígérik. Talán ebben a vonatkozásban is 
mélyebb, összetettebb az inspiráció, Jókai oldaláról nézve is. 

Felbukkan Jókai neve még egy címben, ezúttal a külföldi kapcsola-
tok körében, a Jókai és az osztrák szellemi élet viszonyát taglaló írá-
sának címében. Feltűnik viszont, noha ez lehet különös véletlen is, 
hogy Nagy Miklósnak e kötetében nem találunk Mikszáthtal foglal-
kozó tanulmányt. Aligha kétséges, hogy Mikszáth jobban érdekli, mint 
Vas Gereben, s még kevésbé valószínű, hogy Mikszáthról ne lenne 
érdemleges mondanivalója (nemrégen hallottam egy alapos előadását 
Mikszáth írói névadásáról). Tény azonban, hogy a század második 
felének e kiemelkedő prózaírója nem inspirálta nagyobb szabású tanul-
mány írására. Pusztán a témaválasztást tekintve elmondható ugyan, 
hogy Jókai és Kemény műveinek vizsgálata bőven kitöltheti a filológus 
intenzív érdeklődését és szorgos munkálkodásának idejét, mégis né-
mileg talányos, hogy kitérőiben, munkássága mellékágaiban sem tű-
nik fel a mikszáthi regényírás problematikája oly mértékben, ahogy 
ezt akár Jókai tevékenységének szélesebb köre indokolhatná. Pedig 
Nagy Miklós érdeklődése körülhatárolható ugyan, kutatási területei 
jól kitapintható egységet alkotnak, építkezése tudatosnak mondható 
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— a Jókaival bizonyos pontig párhuzamos, más vonatkozásban azt 
ellenpontozó prózaváltozat tőle megszokott a lapos bemutatásával 
eddig adós maradt. 

Ám a kötet ismertetésekor ildomtalan volna bármit is számon kérni, 
maradjon meg e tény jelzése kérdésnek. Annál is inkább, mert a közzé-
tett verselemzés ( Vörösmarty : Setét eszmék), a Madách-tanulmányok, 
továbbá az örök téma, a Bánk bán Arany felfogásában történő be-
mutatása arra vall, hogy Nagy Miklós a veretesebb, s klasszikus érté-
kek körében mozog a legotthonosabban, a nemzetihez fűződő erkölcsi 
értékek világában. Még a regényműfaj terén is fontosnak ítéli meg 
Arany folyóiratainak ez irányú közleményeit. A Haza és a nagyvilág 
címen összefoglalt világirodalmi kitekintés összetétele is jellemző a 
szerző gondolkodására és ízlésének jellegére. Említettük a Jókai és az 
osztrák szellemi élet viszonyát taglaló írását, ez esetben a Jókai-kap-
csolódás a tájékozódási pont, Sziklay László Szomszédainkról című 
tanulmánykötetéről írott bírálata az olyannyira szükséges, s körülöt-
tünk élő népek történelmi és irodalmi viszonyainak megismerésére 
irányuló törekvést nyugtázza, két Goethével foglalkozó tanulmánya 
(A magyar romantikus triász és Goethe, Goethe magyar utóélete a XIX. 
század közepén) viszont valóban lényeges kapcsolattörténeti kutatá-
sokon alapul, s itt Nagy Miklós jó l kamatoztatja a német irodalomban 
való jártasságát. Bizonyos mértékig ez a megállapítás vonatkoztatható 
a Katona József és a világirodalom című tanulmányára is. Elmondható 
tehát, hogy e jól válogatott tanulmánykötet méltóan reprezentálja 
Nagy Miklós irodalomtörténet-írói pályáját, s tevékenysége főbb ered-
ményeinek, módszertanának is hű tükre. 

Komlós Aladárról írott portréja, Sőtér István Nemzet és haladás 
című monográfiájáról, valamint Barta János Évfordulók című tanul-
mánykötetéről írott méltató bírálatai azokról a tudósokról szólnak, 
akikkel munkatársként együtt dolgozott pályája során, s nyilván merí-
tett munkásságukból, s az ő kutatásaik a párhuzamos témákban ki-
váltképpen szorosra fűzték szellemi viszonyukat. í gy tehát még ezek 
az írások is lényegében annak a korszaknak a képét teszik teljesebbé, 
amely Nagy Miklós tevékenységének is kitüntetett, szinte kizárólagos 
területe. 

Nagy Miklós filológiai adottságai, s ragaszkodása az irodalom-
történet-írás hagyományos módszereihez korántsem jelentik azt, hogy 
a hagyományos értékeken belül mozogna. Problémaérzékenysége 
avatja korszerűvé nézeteit, noha kritikai érzéke ilyenkor is lankadatla-
nul működik, módszerének lényegén az újabb irányok és iskolák nem 
változtattak. E körülmény egyik szembetűnő jele az a tény, hogy 
tanulmányainak stílusát, terminológiáját, érvelésének kiegyensúlyo-
zott módját tekintve alig észlelhető különbség az újabb és a negyed-
századdal ezelőtti tanulmányai között. Valódi eligazítást leginkább 
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az a körülmény ad, hogy ha Nagy Miklós, aki figyelemmel kíséri, s 
lelkiismeretesen idézi a mindenkori szakirodalmat, fontosabb, vala-
mely témára utaló munkára nem hivatkozik. Ez esetben bizonnyal a 
hivatkozandó munka megjelenése előtti dátum szerzőnk tanulmányá-
nak keletkezési ideje. Az ilyen fajta nyomozást persze megtakaríthatja 
magának könyve olvasója, hiszen Nagy Miklós a jegyzetekben jelzi 
írásai megjelenésének idejét és helyét. 

összefoglaló, egész korszakot érintő fejtegetésekre ritkán vállal-
kozik, pl. a Fél évszázad történelmünkből (1848—1890) című írásában. 
Vélhetnék, hogy ezúttal mintegy saját tanulmányainak hátterét 
vázolja fel, a félszázadra vonatkozó főbb történelmi tényezőket összeg-
zi. Ám mégsem erről esik szó elsősorban, hiszen írása a tízkötetes 
szintézis megfelelő kötetének alapos ismertetése és szakszerű bírálata. 
Bírálatából kiviláglik, hogy históriailag is fölényesen ismeri korszakát. 
Valahogy ez a megjegyzés vonatkoztatható a kötet szisztematikusan, 
a kutatómunka menetében alkotott és többi, többé-kevésbé alkalmi 
jellegű írásaira. Szemléletének egysége, módszereinek kiérleltsége a 
kor teljes és összefüggő ismeretére utal még akkor is, amikor ennek 
csupán egyes, noha fontos, részleteinek kimunkálására vállalkozik. 
(Szépirodalmi, 1987.) 

WÉBER ANTAL 

KÖNYVEK KASSÁK LAJOSRÓL 

(CSAPLÁR F E R E N C : KASSÁK KÖREI, 
FERENCZI LÁSZLÓ: ÉN KASSÁK LAJOS VAGYOK, 

ACZÉL GÉZA: TERMŐ AVANTGARDE) 

írói jubileumok időszakát éljük: az első Nyugat-nemzedék leg-
jobbjainak és az avantgárd „apostolai"-nak egymástól alig évtizednyi 
időtávolban született alakjait sorakoztatjuk egymás nyomába; 
őelőttük hajtunk fejet, az ő munkásságuk jobb megértésére teszünk 
időnként kísérletet. Ennek során elmondhatjuk, hogy a vezérszerepre 
termett, nagyrészt mégis magánosnak maradt író: Kassák Lajos előtt 
könyvkiadásunk időben lerótta a tiszteletadás köreit. Kiadta számo-
zott költeményeinek szép, reprezentatív gyűjteményét, közreadta a 
Nemzeti Galériában megrendezett könyvkiállítás gazdag anyagát, s a 
jubilálás évén csaknem belül maradva „két és fél" tanulmány-, ill. 
kritikakötettel is adózott életművének. (A legutolsóként megjelent 


