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.John Bowring, a lelkes angol irodalom
barátkét müfordításkötettel írta be nevét a 
magyar irodalom történetébe. 1830-ban jelent 
meg a Poetry of the Magyars, 1866-ban a 
Translations from Alexander Petőfi- Fordí
tásainak művészi értéke, költői hitele sajnos 
nem érte el nemes ambíciói szintjét, de tevé
kenysége nem volt visszhangtalan; s fáradha
tatlan munkálkodása, hogy népszerűsítse 
Angliában a magyar irodalmat, megérdemli, 
mind hálánk, mind kegyeletünk jeleként, az 
ilyen részletezőbb tanulmányt, mint amilyen 
Varannai Aurélé. A szerző Bowring történeti 
érdemeit hangsúlyozza, mindenekelőtt azt, 
hogy a Poetry of Magyars révén jelentősen 
hozzájárult a magyar irodalmi tudat alakí
tásához is, hiszen a magyar írók és költők 
száraára jószerint ebből derült ki, hogy „ők 
együtt a magyar költészet és irodalom, s 
hogy a tájak és halmok, ahol szétszóródva, 
remetén élnek, együttesen a Magyar Par
nasszus" (7). Bowring sok más nemzet iro
dalmából is fordított, orosz, holland, spa
nyol^ lengyel, szerb, cseh, finn, sziámi, 
Fülöp-szigeteki stb. műfordításkötetei jelen
tek meg. Legszorosabb szálak azonban, úgy 
tetszik, a magyar irodalomhoz és magyar 
íróbarátaihoz fűzték. Eseménydús életében 
mégis viszonylag kis részt foglalt el ez a kap
csolat, noha ez is elegendő volt ahhoz, hogy a 
kései méltató joggal állapíthassa meg: „Bow-
ringnak a magyar irodalomhoz fűződő élet
műve dinamikus szerepet játszott a magyar 
irodalmi népiesség és romantika fejlődésének 
korában" (200). 

Bowring levelezése és más adatok rész
letes ismertetésével a tanulmány hű képét 
festi azoknak a kortársi irodalmi viszonyok
nak, melyek közepette Bowring olyan segítő 
társakkal, mint Rumy Károly György,Toldy 
Ferenc és Döbrentei Gábor, előkészítette a 
magyar költeményeket és népies dalokat 
tartalmazó fordításkötetet. A tanulmány
író alaposan, hellyel-közzel talán túlzott 
tüzetességgel ismerteti a kötetet a címlaptól 
kezdve az Előszón át egészen a könyv végén 
található előfizetői névsorig. Lajstromozza, 
bőséggel idézi, s esetenként méltatja, elemzi 
is az egyes fordításokat. Kitér a kötet hazai és 
külföldi visszhangjának ismertetésére, majd 
leírja Bowring és a magyar írók kapcsolatai
nak további alakulását. Egyéb érdemleges 
észrevételei mellett érdekes a szerzőnek az a 
közlése, hogy Bowringtól még Petőfi életé
ben, 1847-ben jelentek meg Petőfi-fordítá
sok a londoni Howitt's Journal-ban (131). 
Részletesen ismerteti Bowring és Kertbeny 
Károly levelezését, és kapcsolatukat, mely

nek a Bowring-féle Petőfi-kötet köszönhető 
Ismét sorra veszi, elemzi és értékeli a for
dításokat. Helyenként a fordítói félreérté
sek felsorolgatása helyett talán tanulságosabb 
lett volna az összevetés a korabeli angol 
műfordítás-irodalom szintjével, vagy a ké
sőbbi és sikerültebb angol műfordításokkal 
— esetleg egyéb (pl. német) fordításokkal. — 
Előfordul félreértés is a félreértések vizsgála
tában. Kukorica Jancsit gazdája ugyanis nem 
„azzal fenyegeti, hogy majd megmenti az 
akasztófától" (154);Bowring jól adja visszaa 
gazda fenyegetését: helyben végez vele, nem 
várja meg, míg felkötik az akasztófáravalót. 

A tanulmány igen érzékletesen állítja 
elénk a sokoldalú, haladó szellem angol iro
dalmár, alakját s módját leli, hogy felvázolja 
emberi nagyságának és gyengeségeinek voná
sait A magyar írótársadalom képviselőivel, 
Rumyval, Toldyval, Kertbenyvel és másokkal 
kialakult kapcsolatai bemutatása közben is 
szerét ejti, hogy emberközelbe hozza a tör
ténet hőseit. Erre az idézetbőség is módot 
ad. Az anyag bősége és jelentősége közötti 
arányokról talán lehetne elmélkedni, de a 
túlzott szigor nem volna helyénvaló e való
ban hézagpótló, lelkiismeretes, gondos mun
kát tükröző tanulmánnyal szemben, midőn 
tudományágunk termékei között a túlírt
ságnak gargantuai példányai akadnak. 
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Az elmúlás ténye minden népnél és minden 
időben sajátos szokásokat, hagyományokat 
alakított ki. Ezeknek egyik legősibb hajtása 
á panaszos szavakkal, jajongva, recitatív ének
léssel történő siratás, a sirató. A sirató általá
ban a halál és a temetés közti idő mozzanatai
hoz kapcsolódó, lírai, drámai, epikus elemeket 
tartalmazó személyes rögtönzés prózában, 
mely a hagyományos kifejezőkincs egyéni 
felhasználásával formálódik. (Lírai, „keser
ves" jellege miatt találkozunk siratással 
a haláleseten kívül is, és egyes helyeken rímes-
strófás kötött szövegek állandó formájú dal
lamra való éneklésének is van siratófunkciója.) 

Dallamkincsüket tekintve a siratok a ma
gyar népzene legarchaikusabb részét alkotják, 
ami már magában is arra mutat, hogy a sira
tás szokása régi pogány örökség nálunk. 
A kereszténység a fájdalom kitöréséből faka
dó pogány elemeket (az arc elsebzése, a haj 
megszaggatása, levágása stb.) Magyarorszá-
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