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Itt kell utalnunk arra az előző könyvvel kapcsolatban már érintett 
problémára is, amely a Kölcsey-monográfiábán is visszatér. Ebben a 
munkában bőven hivatkozik a Kölcseyt ért hatásokra - a külföldi, 
filozófiai, esztétikai, és a hazai, Kazinczyhoz, Szemeréhez, Döbrentei-
hez fűződő viszonyára. De azt a problémát, hogy Kölcsey romantikája 
mennyiben kapcsolódik a szentimentalizmushoz mint előzményhez, itt 
sem oldja meg, sőt a kérdés kidolgozatlansága itt még élesebben meg-
mutatkozik. A kismonográfia első fejezetének címe ugyan az, hogy 
„Lélekvesztő szentimentalizmus" - a kifejezést maga Kölcsey használja 
egyik levelében - , de magát a szentimentalizmus problematikáját 
teljesen megkerüli, és ismét a „szubjektív romantika" kategóriáját 
használja, mintegy a szentimentalizmus szinonimájaként. Ez az eljárás 
azért is vitatható, mert a szakirodalom egyértelműen és meggyőzően 
tisztázta már korábban is, hogy Kölcsey költészetének korai szakaszá-
ban milyen fontos szerepe volt a szentimentalizmusnak. A 
„sentimental-lirisch", a „szentimental" jelzők magára vonatkoztatva 
többször visszatérnek Kölcsey leveleiben is, sőt Szemere Pálhoz írott 
híres önéletrajzában (Pozsony, március 20, 1833.) azért számolt be 11 
éves korában átélt szerelméről, mert „e vonás a későbbi kifejlett 
szentimentalizmusomra nézve neked kulcsot adhat". 

Rohonyi Zoltán könyve vitára vagy továbbgondolásra késztető 
megállapításaival együtt arra is felhívja a figyelmet, hogy Szauder 
monográfiájának megjelenése óta eltelt két évtized Kölcsey-kutatásának 
eredményeit időszerű volna egy új és korszerű szintézisben összefoglalni 
és megírni. 

UGRIN ARANKA 

CZIGÁNY LÓRÁNT: A MAGYAR IRODALOM 
FOGADTATÁSA 

A VIKTORIÁNUS ANGLIÁBAN. 1830-1914 

(Akadémiai, 1976. - Irodalomtörténeti füzetek) 

Erős a csábítás, hogy az előttem fekvő könyv ismertetését köz-
helyekkel kezdjem. Szinte kötelező ilyenkor irodalmunk ismeretlen-
ségéről, a külföld - legyünk pontosak: egyre inkább a nyugati félteke -
érdektelenségéről panaszkodni, de ugyancsak szokásos a kérdés hát-
terének, valamint a korszak történetének áttekintése. A közhelyekkel 
szembeni természetes ellenérzés viszont azt írná elő, hogy mindezt 
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mellőzzem. Mielőtt a tárgyra térnék, hadd utaljak néhány mondatban 
mégis a következőkre: a Viktória-kor Angliában a viszonylagos 
stabilitás, a kiegyensúlyozott fejlődés, a birodalmi nagyság szimbóluma, 
míg nálunk viharos változások foglalata, s a reformkor, a szabadságharc, 
a kiegyezés, de még a „boldog békeidők" egy része is belegyömöszöl-
hető. Ami az irodalmat illeti, ott bőség és bizonyos mértékű túlérettség, 
itt egy nagy megújulás, annak hátrányaival, de serkentő energiáival is, 
elmaradottság és felzárkózni akarás, szertelenség és fiatalos lendület, 
amely a gyorsan bekövetkező felnőttséggel megfegyelmezó'dik ugyan, 
de egzotikumából keveset veszít. A német hatást levetkőzni akaró 
szellemi életünkben erős az angol orientáció ekkor, míg a sziget-
országban az egzotikum iránti érdeklődés egyre inkább politikaival 
párosul, amelyben szimpátia és számítás egyaránt szerepet játszik. 

Czigány Lóránt értékes hagyományt folytat, amelynek jól ismert 
képviselői Yolland Arthur és Fest Sándor, vagy a ma élők közül Róna 
Éva, Gál István, Varannai Aurél. Könyve a téma első monografikus 
feldolgozása. Hatalmas anyagot tekint át, néhol úgy érezzük, a bőség 
zavarával küzd, oly gazdag a rendelkezésére álló tény- és adatforrás. 
Pedig nem is a kor teljes magyar irodalmának angliai visszhangját 
foglalja össze, hiszen tanulmánya középpontjában Eötvös, Petőfi és 
Jókai fogadtatása áll. Sajnos, elhamarkodott volna ebből azt a követ-
keztetést levonni, hogy irodalmunkat jól ismerték vagy szélesebb 
körben igényelték volna az angolok, mert - noha Petőfi és Jókai 
világirodalmi nagyságát nem vonták kétségbe, mi több, az utóbbit 
romantikája ellenére együtt emlegették a kortárs orosz realistákkal -
egyetlen magyar író sem vált igazán részévé az angol irodalmi tudatnak. 
Tolsztoj és Turgenyev műveit kötelező jelleggel tanítják az 
egyetemeken, míg a népszerűségben velük valamikor egyenrangú 
Jókairól legfeljebb a szaktudósok sejtik, hogy kicsoda. Nem azt akarom 
mondani ezzel, hogy a magyar író és orosz pályatársai ugyanazt a 
klasszist képviselik, csupán a népszerűség megbízhatatlanságára 
szeretnék rámutatni. Jókai példája újfent igazolja, amit egyébként is 
tudunk: nem tekinthető értékmérőnek a népszerűség. 

Mint említettem, a könyv irodalmunk három tizenküencedik századi 
nagyjának angliai sorsával foglalkozik behatóbban. A teljes mű azonban 
jóval többet tartalmaz, az első fejezetek ugyanis átfogó képet rajzolnak 
az érdeklődés növekedéséről, tétova tapogatózásairól csakúgy, mint 
objektív feltételeiről, az angol közönségnek az egzotikus iránti 
vonzalmáról, Kelet-Európa divatossá válásáról az egykori utazók 
körében. Ha nevekkel akarjuk jelezni a folyamatot, nem mehetünk el 
Sir John Bowring mellett, aki az elsők között próbálta valamüyen 
formában behozni a kelet-európai irodalmakat az angol irodalmi 
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tudatba, s így kezdett el foglalkozni a magyar költészettel. Czigány 
kellő terjedelmet szentel neki, és véleményem szerint megnyugtatóan 
tisztázza a Bowring-kérdést. Bowring két művével írta be nevét a 
magyar-angol szellemi kapcsolatok történetébe - igaz, nem arany-
betűkkel - , az egyik a Poetry of the Magyars (1830), a másik pedig a 
Translations from Alexander Petőfi (1866). Ami az előbbit illeti, nem-
csak fordításokat tartalmazott, hanem többek között bevezetőt 
irodalmunknak Tinóditól Vörösmartyig terjedő korszakáról (Kazinczy 
nézeteit ismétli, amelyek Rumy Károly közvetítésével jutottak el 
Bowringhoz), de megelőzi a másodikban is a verseket egy életrajz 
Petőfiről (ezúttal Kertbeny volt az adatközlő, aki a pontos információ 
mellett néhány téveszmét is szárnyára bocsátott, például azt, hogy 
Petőfi csodálta Goethét). Ha hozzátesszük, hogy az antológiák meg-
jelenését óvatos, a várható olvasói reakciót kitapogató vagy éppen 
hírverő szándékkal készült tanulmányok előzték meg, elmondhatjuk, 
hogy Bowring sokat tett irodalmunk megismertetéséért. Czigány nem 
marad adós azzal, ami fáradozásaiért e lelkes literátort megilleti, de nem 
hallgatja el hibáit sem: felületes volt, nem rendelkezett beleélő-
képességgel, mint költő középszerűnek tekinthető csak, és bizony 
gyakran félrefordított. (Az egyetemes nyelvtehetség szerepében 
tetszelgő Bowring nemcsak magyarul nem tudott tisztességesen, de 
németül sem, márpedig fordításaihoz többnyire német szövegeket 
használt.) S kiderül valami más is Czigány gondosan megrajzolt portré-
jából: amennyire az első antológia - dilettantizmusa ellenére - hasznos 
volt, mert növelte a kisebbrendűségi érzéssel küszködő magyar írók 
önbizalmát, annyira ártott Petőfi ügyének a költészetéhez méltatlan, 
gyenge színvonalú válogatás. Jól lemérhető irodalmunk nagykorúsodása 
a két kötet hazai visszhangján: az elsőért még lelkesedtek, a másodikat 
elutasították. „Sajnáljuk, hogy Petőfinek ilyen műkedvelői átültetésben 
kell megjelennie az angol irodalom területén" - írta Arany László a 
Budapesti Szemlében. 

Persze, nem Bowring személye érdekes itt elsősorban, hanem tevé-
kenységének eredménye és angliai visszhangja. A Poetry of the Magyars 
válogatása nem volt szerencsés, mint Czigány tanulmányából meg-
tudjuk, Balassit kihagyta, Zrínyi, Csokonai, a Kisfaludy fivérek, 
Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty nem a legjobb alkotásaikkal szere-
peltek, jelen volt jó néhány ma már elfeledett költő, a felvett népdalok 
között olyanok is szerepeltek, amelyeket nem tekintünk népdalnak 
stb., ennek ellenére komoly terjedelemben foglalkozott vele a sajtó. 
Általában jóindulattal kezelték, s a kritikai megjegyzések nem is mindig 
a gyűjteménynek, hanem Bowring könnyen nevetségessé tehető 
személyének szóltak Czigány részletesen elsorolja, melyik folyóiratban 
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rai jelent meg, mit és kit emeltek ki, ám a magyar olvasó mindössze 
annyit állapíthat meg ebbó'l, hogy az ízlések különbözők, s valaki 
mindig tetszett valakinek. Zrínyi, Faludi, Kazinczy, Kölcsey, Berzsenyi, 
Vitkovics, a Kisfaludy fivérek egyaránt tisztes dicséretben részesültek, 
ha nem az egyik, akkor a másik folyóiratban. Több helyütt kiemelt 
terjedelemben foglalkoztak Csáti Demeter históriás énekével is, így hát 
csak annyi bizonyos, hogy ezzel a kötettel a magyar költészet angol 
nyelvterületre érkezett, érdeklődést keltett, és mint Czigány kimutatja, 
hatására más országokból is (Oroszország, Itália) erőteljesebben fordult 
a figyelem a magyar szellemiség és politika irányába. 

Petőfi-fordításaival kevesebbet ért el Bowring. Hiába tette szalon-
képessé a költőt mind az életrajzban, mind átültetéseiben, a biztosabb 
ízlésű kritikusok hamar felfedezték, hogy valami nincs rendben a 
fordító munkája körül. Petőfi hírneve elég erős volt már ahhoz, hogy 
csalódásukért ne a költőt okolják, ám a János vitéz esetében nemcsak a 
sikerületlen, félreértésektől hemzsegő szöveg okozta a fanyalgást. Az 
angol elme számára egyszerűen nem világosodott meg, hogy nem hősi 
eposzt olvas, hanem a népmesék világában gyökerező elbeszélő 
költeményt. 

A Translations from Alexander Petőfi a kiegyezés előestéjén jelent 
meg, s az időzítés nem elhanyagolható mértékben belejátszott abba, 
hogy oly sokan méltatták. Áll ez Eötvös és Jókai fogadtatására is, 
különösen az előbbiére. A magyar és az angol helyi önkormányzat 
hasonlóságát észrevették Angliában, és A falu jegyzője, amely 1850-ben, 
a politikai rokonszenv szempontjából sem közömbös időben került 
forgalomba Village Notary címmel, Otto Wenckstern kitűnőnek 
mondott fordításában, Pulszky Ferenc előszavával, ezért is számíthatott 
érdeklődésre. A regény műfajában közvetlenebbül érvényesül a 
társadalmiság, érthető tehát, hogy a sajtóvéleményekbe is több 
szüremlett be a politikából, mint költészetünk értékelésekor. Ugyan-
akkor - és ez már az angol kritikát dicséri - A falu jegyzője esztétikai 
értéke mellett sem mentek el érzéketlenül. A tanulmány bőséges anya-
gából hadd emelem ki a British Quarterly Review harmincoldalas 
méltatásának sorait: „Semmit sem szükséges szólnunk a mű irodalmi 
becséről. Mi is csak néhány íróval dicsekedhetünk, akik ilyen magas-
latokra képesek eljutni. Az a nyelv és irodalom pedig, mely e regény 
bölcsője volt - a műveltségnek csakis magas fokát képviselheti." 

Sem Eötvös, sem Petőfi nem tudott- azonban igazi népszerűségre 
vergődni, amennyiben népszerűségen tartós és széles körű olvasottságot 
értünk. Nem így Jókai. No persze, az ő lelkes fogadtatásába is bele-
játszott a politika. Már 1854-ben készült egy válogatás elbeszéléseiből 
Szabad Imre szerkesztésében, s mondani sem kell, az elbukott szabad-
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ságharc kedvező légkört teremtett számára. Jókai első igazi sikere, Az új 
földesúr (New Landlord) szintén sokat köszönhet a szerencsés 
időzítésnek: 1868-ban jelent meg a budapesti egyetem majdani első 
angol professzora, Arthur J. Patterson fordításában. A magyar ügy 
továbbra is élénken foglalkoztatta az angol közvéleményt, márcsak az 
osztrák birodalom jövője, a hatalmi egyensúly kérdése miatt is, és a 
téma, a passzív ellenállás, az alkotmányossághoz való ragaszkodás eleve 
nagy visszhangra számíthatott. Nem volna igazságos azonban, ha csak 
ennek tulajdonítanánk az elismerést. Czigánynak igaza van, irodalmi 
szempontból is jól választott Patterson. írónk angliai hírnevének alapjait 
mégsem ez a műve vetette meg, hanem Az arany ember, amely 1888 és 
1930 között számos kiadást megért. Igen találó volt már a címe is: 
Timor's Two Worlds (Tímár két világa). A sajtó ugyan megütődött a hős 
bigámiáján, de hamar napirendre tért fölötte a mű erényeinek magasz-
talásával. Kiemelték keleties egzotikumát, a cselekmény romantikus 
fordulatait, a leírások realizmusát. Az arany ember szokatlan sikere 
után Jókai népszerűsége sokáig felfelé ívelt, sorra tűntek fel az angol 
könyvpiacon ismertebb alkotásai, a Janicsárok végnapjai, a Szegény 
gazdagok, az Egy magyar nábob, a Fekete gyémántok, a Szabadság a hó 
alatt, az Erdély aranykora és más regények. Mindaddig, amíg szertelen-
ségeitől, önismétléseitől meg nem csömörlött az olvasóközönség és a 
kritika, s amíg a nemzetiségi kérdés rendezetlensége miatt a politikai 
rokonszenv meg nem szűnt. 

Czigány Lóránt alapos munkát végzett. Mintaszerű gondossággal 
gyűjtötte össze az elérhető adatokat, amelyeket azután áttekinthetően 
rendszerezett. Okos megjegyzései, tájékoztató kiegészítései az értékelést 
is nagy mértékben megkönnyítik. Könyvéből egyetlen dolgot hiányolok 
csak: az egykorú angol irodalmi hátteret. Bármilyen sokrétű is az általa 
szintézisbe hozott tényvilág, bármilyen korrekt is a módszer, a korabeli 
angol irodalom ismerete nélkül nem lehet biztos perspektívája a műnek. 
Mennyivel egyszerűbb volna „helyére tenni" Jókait például, ha arról is 
tájékozódhatnánk, milyen törekvések vagy éppen kísérletek határozták 
meg a kortárs angol regény fejlődését. Igaz, a szerző tisztában van a 
hiánnyal, s azzal mentegetőzik, hogy eredetileg angol közönségre 
számított, ezt azonban megérteni tudjuk legfeljebb, nem elfogadni. 

De nem volna illő bírálattal zárni e lelkiismeretes tanulmány ismer-
tetését. Alapossága a magyar-angol kapcsolatok kutatóinak követendő 
példa lehet. Segítségével eltűnt egy fehér folt irodalmunk történetéből, 
s gyarapodott nemzeti önismeretünk is. Nem lebecsülhető jelentősége 
van az itt csoportosított vélekedéseknek, észrevételeknek azért is, mért 
megerősíthetnek, korrigálhatnak hazai ítéleteket. Éppen Czigány írja 
egyhelyütt, hogy a kívülállásból következően az angol kritikusok 
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rendelkeztek azzal a távlattal, amelyre a magyarok később tehettek csak 
szert. Előfordult, hogy egészen kiváló szellemek nyilatkoztak íróinkról, 
hadd említem a legismertebbet, George Saintsburyt. Az angol 
irodalomról ő máig érvényes igazságokat tárt fel, s örülnünk kell, hogy 
Jókai a látókörébe sodródott. A kutató mellett az irodalom nép-
szerűsítője is találhat megszívlelendőt a könyvben, tanulságokat, 
amelyeket saját munkájában hasznosíthat. 

Czigány angolul írta meg művét, a fordítás feladatát Rozsnyai Bálint 
vállalta. Nem volt könnyű dolga, a szöveget illusztráló számtalan idézet 
stílusbeli hajlékonyságot, alkalmazkodóképességet és természetesen 
lankadatlan figyelmet kívánt. Az eredményért elismerés illeti, bár nem 
hagyhatom szó nélkül, hogy néhol túlságosan tapad az eredetihez, és 
bántó anglicizmusok, nehézkes mondatszerkeszetek döccentik meg a 
szövegét. Nem ártott volna a gondosabb korrektúra sem: az angol 
nevek, szavak és szövegrészletek írásában sok a hiba, és a jegyzetek 
számozásában is adódnak korrektori elnézésből fakadó zavarok. 

SARBUALADÁR 

JÓKAI MÓR LEVELEZÉSEI-II. 
( 1 8 3 3 - 1 8 5 9 , 1860-1875) 

„ . . . semmiféle nagyobb kínt nem ismerek, mint a levélírást, és ha 
egyszer a pokolba jutnék, úgy Lucifer egészen bizonyosan magán-
titkárául csípne el, hogy az ottani életet számomra alaposan meg-
keserítse. Tehát siránkozzék csak egész bátran az én levél-nem-írási 
tehetségemről, nem magányos szemrehányás ez, egész kórus zúg kopasz 
fejem fölött meg nem írt levelek miatt." Jókai egyik német nyelvű 
levelének magyarra átültetett szövegéből idéztük e sorokat. (Kertbeny 
Károlynak - 1870. okt. 18.) A Levelezés két kötetének tanúsága 
szerint a költői túlzás mögött igazság rejlik. 

Jókai számára nem volt „műfaj" a levél. Ritkán tekintette 
alkalomnak a vallomásra, önjellemzésre. Személyisége, érzelmi élete, 
emberi kapcsolatai mélyebb megismeréséhez, gondolatvüága rejtettebb 
tartományának felderítéséhez kevés támpontot nyújt ezekben az 
írásokban. Nem „episztoládnak szánta őket, hanem hétköznapi, 
kényszerű kommunikációs eszköznek távollévők közötti hírközlésre, 
ügyintézésre. - A magyar irodalomnak mindeddig leggazdagabb 
képzeletű regényírója - mintha egy másik Jókai lenne. Némi csalódás 


