
ANGOLOK MAGYAR IRODALMI ISMERETEI 1830-IG. 

Az angol-magyar érintkezések történetében pontosan megjelöl-
hető azon korszak, amikor az angol érdeklődés Magyarország szel-
lemi élete felé fordul. Angol utazók számtalanszor írtak hazánkról, 
útleírásaik kultúrtörténeti szempontból is sokszor értékes megfigyelé-
seket tartalmaznak, de irodalmi életünk jó soká nem kötötte le az 
angol utazó figyelmét. Egészen elszigetelt Sir Philip Sidney észre-
vétele a magyar hősdalokról, amelyeket 1573-ban volt alkalma ha-
zánkban hallania.1 

A XVIL és a XVIII. század útleírásaiban — ahol egyedül lehet 
szó szellemi életünk iránti érdeklődésről, — nem esik szó magyar 
költészetről. Még Townsonnak híres, költőink által is sokat emlege-
tett útleírása (Travels in H u n g a r y . . . in the year 1793. London, 
1797) sem tud a magyar irodalmi életről. Pedig ebben az időben 
fordul először a magyar érdeklődés Anglia felé. Az új ízlés lassan, 
de észrevehetően terjed és irodalmunkban is meghonosodik. Townson 
tanuja az ú j szellem térfoglalásának, de annak a költészetben, az 
irodalomban való megnyilatkozása nem érdekelte. Irodalmunk első 
angol ismertetését csak Bright kísérli meg, aki 22 évvel később, a 
bécsi kongresszus lezajlása után járt Magyarországon. De Bright mű-
vének megjelenése előtt még egy különös polémiáról van tudomásunk, 
amelyben egy «ál-angol» ferdítései ellen kellett irodalmunkat meg-
védeni. A berlini «Der Freimüthige» с. lap 1805-iki évfolyamában 
(193. sz. 254—55. 1.) egy »utazó angol» levelet írt a magyar viszo-
nyokról.2 A levél írója állítólag több hétig tartózkodott nálunk. Kul-
turális életünket lenézi, bennünket az írekhez hasonlít. I rodalmunk-
ról is nyilatkozik : hat napig volt Pesten, de egyetlen jelentős eredeti 
magyar munkát nem talált a könyvkereskedésben. Nem osztja tehát 

1 Irodtört. 1915:282—4. 1. Elek O.: Sidney Fülöp a magyar hős-
dalokról. 

2 Briefe eines reisenden Engländers. Dritter Brief. Wien, den 10-ten 
Sept. 1805. 
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a N. Deutscher Merkur kedvező ítéletét az újabb magyar irodalom-
ról. Az «utazó angol» rosszakaratú észrevételeire Láczai Szabó József, 
sárospataki ref. lelkész válaszolt a Hesperusban, feleletének kivonata 
a Tudományos Gyűjteményben jelent meg. Címe «Kivonás e felelet-
ből : Ehrenrettungs-Versuch der Ungarischen Nation gegen die Schimpf-
nachricht eines reisenden Engländers.» (1817. X I ; v. ö. még 1818. 
I. 403., 412., 419., 495., 502. 1.) Láczai visszautasltja az «àl-angol» 
támadásait, védelmébe veszi a magyar parasztságot, a nemeseket és 
földesurakat. Az utazó goromba ferdítéseiből kitetszik, hogy «nem 
volt ő igazi Angol. Egy Angol általlyában olly becsülete-szerető, hogy 
ennyire le nem alacsonittya magát.» Egy «igazi Angolnak, a becses 
Townsonnak» munkájára utal, ahol az olvasó viszonyainknak az ál-
angol ferdítéseitől merőben külömböző ismertetését találja. Láczai 
persze irodalmunknak is védelmére kel. Amikor ez az angol nálunk 
árt, oly eredeti magyar munkák jelentek meg, amelyek bármely 
nemzetnek is becsületére válnának. 

Ma bajos eldönteni, hogy Láczai feltevésének van-e alapja. Al-
vagy igazi angol volt-e a berlini lap levélírója, arra határozott vá-
laszt eddigi adataink alapján nem adhatunk. 

Különös véletlen, hogy a német levél megjelenése után egy fél-
évvel egy igazi angol ír rólunk és viszonyainkról durva, becsmérlő 
hangon. 1806-ban j anuár havában James Macdonald, az ismeretes 
Ossian-kutató Magyarországon, Sopronban tartózkodott. Onnan január 
20-iki kelettel levelet í r t Böttigernek oly leplezetlen gorombasággal, 
mely határozott cáfolata Láczai előbb idézett állításának.1 Hogy 
Macdonaldnak egyáltalában lehet-e köze a berlini lap leveléhez, azt 
— eddigi adataink alapján — valószínűtlennek kell tar tanunk. 

Bright dr. könyvében (Travels f rom Vienna through Lower 
Hungary . . . Edinburgh, 1818) olvassuk irodalmunk első alaposabb 
ismertetését (VI. fej.). A Tudományos Gyűjtemény egy bírálata (1819. 
Ш—IV.) rávilágít Br igh t ismertetésének hibáira. Ismeri közlései 
forrását, tudja, hogy kr i t ika nélkül merí t belőlük, de azért szívesen 
elismeri érdemeit is. Abban az időben, amikor német tudósok «ha-
zánk egész mostani á l lapot ja ellen» szoktak «teli torokkal kikelni», 
Bright azon törekvése, hogy hazánk szellemi életét az angol olvasó-
val megismertesse, ná lunk megértésre ós méltánylásra talált. Az Aka-
démia nemsokára megalakulása után őt is, Bowringot is tagjává 
választotta. 

1 L. EPhK. 38: 148. L — Böttiger a «Der Freimüthige» с. lap 1805-ik 
évfolyamába is írt, tehát ugyanazon lapba, amelyben az «ál-angol» levele 
megjelent. 



166 f e s t s á n d o r . 

A lehető teljesség kedvéért megemlítjük a Magyar Kurir hír-
adását (1828.11. 155- 6. 1.) egy angolról, aki magyarul is tanult, mi-
után azt hallotta, hogy a magyar nyelv a töröknek rokona. О ugyanis 
törökül jól tudott. Valaki írt számára egy magyar verset, amelyben 
nagyon gyönyörködött s amelyet le is fordított angol nyelvre. A ma-
gyar verset a Kurir közli. 

Sokkal fontosabb azonban Mrs. Gore három kötetnyi elbeszélése 
(Hungarian Tales. 3 vols. London, 1829), amelyet tizenegy évvel 
Bright művének megjelenése után adott ki .1 Ő is jár t Magyarorszá-
gon, rövid idő alatt elég sokat meg is figyelt, tapasztalatait azonban 
nem útleírásban, hanem szépirodalmi formában mesélte el. Elbeszé-
léseiben akárhányszor ugyanarra a t ípusra ismerünk, amelyet — 
persze más felfogással -— magyar költő is rajzolt ugyanabban a kor-
ban. Mrs. Gore nem ismeri a magyar irodalmat. De rövid itt tartóz-
kodása alatt is feltűnt neki a hazai anglománia, mely nálunk — 
úgy látszik — nagyobb, mint Európa bármely országában. Scott, 
Byron, Moore nálunk általánosan ismertek, a legújabb angol könyvek 
is utat találnak Pestre. De bármennyire hangsúlyozza is Mrs. Gore 
a magyar érdeklődést az angol szellemi élet iránt, azért irodalmi 
viszonyainknak még általános jellemzését sem kíséreli meg. 

Egy évvel Mrs. Gore elbeszélése után jelent meg az első angol 
antológia magyar költőkből : Poetry of the Magyars, preceded by a 
sketch of the language and literature of Hungary and Transylvania. 
By John Bowring, London, 1830. Bo wring e nevezetes munkájáról 
Kropf Lajos, az angol-magyar érintkezések érdemes kutatója í r t 2  

(Bp. Szemle, 1904:335. sz. 273—7. 1. V. ö. még Ethn . XXVIH. 
114—8.) általános jellemzést. Csakhogy Kropf nem ismerte Bowring-
nak leveleit, amelyeket antológiája ügyében magyar tudósokhoz és 
költőkhöz írt (Akad. levéltár. 4-rét. M. írod. 61 d ) . Ezért talán 
nem felesleges munka, ha e híres gyűjtemény történetét az említett 
levelek alapján közöljük. Bowring (1792—1872), aki több európai 
nemzetnek népköltészetét tanulmányozta, ismertette, 1827-ben avval 
a kéréssel fordult Rumy Károly Györgyhöz,3 hogy segítse őt egy 
magyar antológia kiadásában. Magyar nyelvtant, szótárt, szépiro-
dalmi könyveket kért tőle. Bumy a kérést örömmel teljesítette és 
nemcsak könyveket, hanem egy terjedelmes értekezést is küldött a 
magyar nyelvről és irodalomról Bowringnak (Akad. levéltár. 4-r. 

1 Magyar Figyelő. 1913. 449—52. 1. 
2 Petőfi-fordításáról Yolland Arthur В. Egy angol Petőfi-fordítás. 

Budapest, 1904. 
3 Ez időben Bécsben lakott Bumy. 
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25, sz. 1—5.). A Pressburger Zeitung 1828. 18. sz. mellékletén fel-
hívja a figyelmet Bowring vállalkozására. Cikkét Vörösmarty magyarra 
fordította és a Tudományos Gyűjteményben adta ki (1828. V. 124—5.). 
Az antológiától igen sokat vártak. «Igen örvendetes, hogy a minden-
nek tudásába búvárkodó angol, végre literaturánkat is, majd legutol-
sót a mívelt Európában, világgal ösmertetni indul», í r ja Vörösmarty. 

A bécsi dr. Kopitac útján Bowring megkapta Döbrentei címét 
is. Ő tőle leginkább népdalokat kért, amelyeket majd angolra szán-
dékozott fordítani. Döbrenteinek is németül írt, de a magyar költő 
angolul válaszolt. Levelét Széchenyi István gróf javította ki (Ber-
zsenyi összes művei. 1842. III. 116.). Döbrentei is a Tudományos 
Gyűjtemény olvasóit kéri, legyenek segítségére, hogy Bowringnak 
magyar népdalokat gyűjthessen (Tud. Gyűjt. 1828. V. 127.). Még 
egy magyar író volt Bowring segítségére, akivel nemsokára szemé-
lyesen is megismerkedett : Toldy Ferenc (Akad. levéltár. M. írod. 
4-rét. 61 d- ). Az ő műveit, főleg a «Handbuch der ungarischen Poesie» 
címűt használta a legsűrűbben, Toldytól tanulhatott a legtöbbet. 

Az említett magyar íróktól gazdag anyagot kapott. Magyar nyelv-
tani- ós szépirodalmi könyveken kívül Bumy két értekezést, életrajzi 
adatokat és 80 népdalt küldött Bowringnak (Kaz. lev. 20:492—4. 1.). 
Döbrentei is gyűjtött számára népdalokat, de azokat Bowring nem 
kapta meg. A könyvek közül főleg kettőnek vette hasznát : Toldy 
német antológiájának és Majláth János «Magyarische Gedichte» (1825) 
című fordításának. Látni fogjuk, hogy az angol fordítás főleg ezeken 
alapul. 

Miután az anyag együtt volt, még 1828-ban hozzáláthatott a for-
dításhoz. Gyűjteménye minden egyes része németből való fordítás. 
A verseket Toldy és Majláth gyűjteményeiből vette, a sorrendben 
leginkább Majláth antológiájához ragaszkodott. A népdalok Bumy 
küldeményéből származnak. A magyar tudós nemcsak az eredeti szö-
veget, hanem német fordítását is megküldte Bowringnak (1. Kropf id. 
cikkét).1 

Bowring eljárása a fordításnál a következő volt. Toldy vagy 
Majláth német szövegét tette át angol nyelvre. A német szöveget 
felületesen összehasonlította a magyar eredetivel, amelyet Toldy mű-
vének (Handbuch der ungarischen Poesie . . . I—II. 1828) első kö-
tetében talált. Ez L kötet megfelelő verseiből kerültek az egyes ma-

1 Bumy maga is mondja, hogy Bowring a népdalokat az ő fordítása 
után «igen szerencsésen» fordította le angolra. Hirnük. 1841. 59. sz. L. 
Кишу cikkét ! 
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gyar szavak és kifejezések az angol szövegbe. Onnan veszi Bowring 
az idézeteket, idézvén sokszor a versnek csupán első sorát, amelynek 
magában véve akárhányszor nincs is értelme. Ez idézetekből kétség-
telen, hogy Bowring édes-keveset értett a magyar szövegből. Meg is 
írta Rumynak (1828 május 28.), hogy csak a német szöveg segítsé-
gével tud boldogulni. Magyar nyelvtudásáról íróinknak túlzottan hí-
zelgő véleményük volt (L. például Toldy vélekedését. Tud. Gyűjt. 
1830. VII. 96—105. 1.). Bowringot sok esetben egy Londonban élő 
magyar ember is segítette. Ez a vasvármegyei Majer Fidél, Ester-
házy londoni nagykövet kisfiának nevelője. Bowring vele a nagy-
követ házában ismerkedett meg. Segítségeért az antológia bevezetésé-
ben mond köszönetet. 

Ezek után Bowring munkáját tisztázottnak véljük. Antológiájának 
bevezető értekezését (A magyar nyelv. On the Magyar Language. 
III—XXII. A magyar literatura. On Magyar Literature. XXV— 
LXXXIII.) Bumynak német nyelvű dolgozata után írta, a költeménye-
ket Toldy és Majláth német szövegéből fordította angolra, az angol 
versek magyar jeligéit, idézeteit pedig hihetőleg Majer Fidél segítsé-
gével kereste ki Toldy művének I. kötetéből. 

Magyar nyelvtudást nem is várhatunk Bowringtól. 1828-ban ké-
szült ugyan egy magyarországi útra, egy ideig az volt a terve, hogy 
fiát Magyarországon fogja neveltetni. Toldy, akivel Bowring 1830 ta-
vaszán Londonban megbarátkozott (Kaz. lev. 21 : 248—51. 1.), Pestre 
csalogatja, de Bowringot akkor érdeklődése más utakra tereli. 

Egy kérdés maradt még hátra. Volt-e antológiájának visszhangja 
Angliában ? Ismeretesebbé vált-e nemzetünk szellemi élete az an-
golok előtt? 

Bowring még könyvének kiadása előtt a «The Foreign Quarterly 
Review» III . kötetében (1829. 28—76. 1.) ismerteti a magyar nyelvet 
és irodalmat. Több költeménynek angol fordítását is adja e folyó-
iratban. Amikor pedig antológiája megjelent, 15—20 angol lap ós 
folyóirat ismerteti, sokszor közölvén egy-egy szemelvényt is. Ezt a 
Bowring és a mi Íróink által is többször hangoztatott átvételt már 
csak azért is meg kell említenünk, mivel Bowring fordítása előtt 
csak egy angolra fordított magyar költeményről van tudomásunk. 
Ez Szemere Pál »Echot-ja, melynek angol .fordítását Toldy felvette 
német művébe (Handbuch II. 426.).1 

Irodalmunk, szellemi életünk ismertetése körül Bowringnak két-

1 Nem tudtam a fordító nyomára jutni. Azt sem tudom, hol jelent 
meg először az angol fordítás. 
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ségtelenül nagy érdemei vannak. Az angol-magyar szellemi érintke-
zéseknek sok szála fűződik fordításához. Könyvének számos angol 
előfizetője között ott van, hogy csak a legnagyobb neveket említsük : 
Bentham, Thomas Moore és Walter S c o t t 1 (The Poet ry of the 
Magyars. 302., 308. 1.). Magyarországon pedig az írók — s köztük 
főleg Kazinczy — elégtétellel, de egyszersmind bizonyos lelkes túl-
zással hirdették, hogy fellendült irodalmunkra még a távol külföld 
is kezd figyelni. 

F E S T SÁNDOR. 

1 Th. Moore verse «So warmly we met» (Hungarian Air) az 1819—• 
1828 közötti időből való. Annak tehát semmi köze B. antológiájához. — 
Walter Scott-ot 1830-ban látogatta meg Abbotsfordban, amint Toldyt érte-
síti (Akad. levéltár. Id. levelekben). — Bentham müveit később megküldte 
a M. Tud. Akadémiának, mely Bowringot 1832-ben tagjává választotta. 

Irodalomtörténet. 12 


