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Gál István 

ARANY JÁNOS NEKROLÓGJA THOMAS WATTSRÓL 

1. Ismeretlen Arany-kézirat vagy elsüllyedt Arany-cikk? 

Arany Jánosnak a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában őrzött külföldi 
vonatkozású iratai között Sáfrány Györgyi hívta fel figyelmemet egy rejtélyes Arany-kéziratra.1 

Ez az ismert gyöngybetűkkel irt prózai írásmű Arany műveinek semmilyen kiadásában sem 
fordul elő. A kézirat szövege a következő: 

Watts Tamás 

Folyó 1869. évi sept. 9-én hunyt el akadémiánknak a nyelvtudományi osztályban külföldi 
lev. tagja Watts Tamás, a British Museum könyvtár őre. 

Született Londonban 1811. Már gyermekkorában rendkívüli tanulási és olvasási ösz
töne által ttint ki. Csakhamar elsajátítá a latin, görög és franczia nyelveket. De nemcsak olva
sott, hanem írt is egyre és igen könnyen: beszélyeket, essay-ket, verseket; némelyik már akkor 
meg is jelent nyomtatva. Ő volt az iskola elismert költője. Az említett nyelvek után a latin 
család többi tagjaival ismerkedett meg: az olasz, spanyol, portugali nyelvekkel. Majd a ger
mán csoportot vette sorra: német, hollandi, dán, svéd, izlandi. Roppant emlékező tehetség, 
mely kiskora óta sajátja volt, segíté e tanulmányiban. Most a keleti nyelvekre adta magát: 
zsidó, arab, török, sőt a chinai lőnek tárgya búvárlatinak. Következtek az orosz, a lengyel, és a 
— magyar, E három nyelven — mond athenaeumi necrologja — oly könnyen olvasott, mint 
más tudós francziául vagy németül. S nemcsak a nyelvekkel, hanem az illető országok irodal
mával is megcsmerkedett. A kelta törzsből tudta a welsh, a gaél, az ír, s az al-bretagnei ágakat. 
E, csupán Mezzofanti által meghaladott nyelvkészülettel, 1837-ben a brit múzeumnál nyert 
alkalmazást, mint számfölötti segéd. Könyvtári szolgálati nagyon dicsértetnek: 1838-től 1857-ig 
400 ezer kötetet rendezett; — s a hiányzók (desiderata) mindenféle nyelvből — a magyarból 
is — az ő utasítása és kidolgozott lajstromai szerint pótoltattak 23 éven keresztül. Mindazáltal 
segédőri (Keeper—Assistant) állomás csak 1857-ben ürüle számára; 1868-ban pedig a nyom
tatott könyvek őrtiszte lett. Ő találta fel a könyvtárak rendezésében az úgynevezett „ruga
nyos rendszert" (Elastic system) a polczok és szekrények számozása által, minek költözés 
esetében tűnt ki nagy haszna. Ő rendezte úgy az olvasótermet, hogy körül 4 szögben könyv-
folyosók fussanak. Irodalmi dolgozatai, leginkább folyóiratokban, nagy számra mennek. Száz
nál több orosz, magyar, cseh kitűnő férfiú életrajzát közölte az „English Enyclopaediában"; 
s a Philological Society „Értekezései" (Transactions)közt egyet a „Magyar Nyelv és Irodalom
ról" melyért akadémiánktól kültagsággal tiszteltetett meg. Watts igen bőkezű és közlékeny 
volt, tudománya gazdag tárházából nemcsak a brit múzeum olvasói részére; hanem levelezés 
által is mindkét fölgömb tudósainak szolgálatára állt; e mellett nyájas volt mindenki iránt, 

• kész a reászorult búvárlókat tanácscsal sőt pénzzel is segíteni. Halála, látszólag, csekély okból 
származott. Szünideje alatt déli Walesben utazván, Bridgnorthban, midőn egy fogadó előtt 
leszállt volna, megbotlott s megsértette egyik lábát. Néhány nap múlva visszatért Londonba, 
hol a jeles orvos segélye daczára s mindenki várakozása ellenére meghalt, élete 58-ik évében. 

A költő a kézirat jobb sarkába először zárójelbe a következő utasítást írta: „Alma-
nachba jöhet", azután ezt áthúzta. Az akadémiai almanachban mindenesetre a szöveg nem 
jelent meg. Az összes Művek XIV. kötete, amely az „Akadémiai évek (1859—1877)" alcímet 
viseli, a 378. oldalon a következő sorokat idézi az 1870. május 25-én megtartott akadémiai 
nagygyűlés főtitkári jelentéséből: 

i Száma: 1400/1869 
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„Sept 9én Watts Tamás külső tag hunyt el, a londoni Britt Múzeum könyvtári őre, 
ki irodalmunk ismertetése által irányunkban még a negyvenes évek folytán külön érdemet 
is szerzett általános érdemeihez, ki nyelvünket ismerte s holtáig fáradozott abban, hogy iro
dalmunk termékei ama világkönyvtárba minél teljesebben összegyűjtve, meglegyenek." 

Az egykorú akadémiai kiadványok tüzetes átnézése során sikerült megtalálni nyomta
tásban Arany nekrológját a következő hivatalos kiadványban: A Magyar Tudományos Aka
démia Értesítője. A Magyar Tudományos Akadémia rendeletéből szerkeszti Rónay Jácint. 
Pest 1869 (III. évf. no. 18, 205. 1.). Ez az azévi 25. ülés jegyzőkönyvét tartalmazza. Í869 nov. 
22-én Kubinyi Ágost elnöklete alatt Húnfalvy Pál és Kohn Sámuel előadása után „A titoknok 
a következő gyászjelentést olvassa fel. Az Akadémia mély részvéttel jegyzi fel a kitűnő tudós 
halálát" — teszi hozzá az utóbbi mondatot a Wattsról szóló szöveg végéhez Arany mint „titok
nok". Lehet hogy csaknem száz év során átnézte valaki az akadémiai Értesítőt is, de eddig 
senki sem azonosította a titoknok kilétét Arannyal. így maradhatott észrevétlen, rejtve és 
kiadatlan Aranynak ez a mindenképpen értékes kis prózai remeke. A költő kétszer parentálta 
el Wattsot, először az Értesítőben közölt rendes ülésen, amikor is kéziratból közölt fenti szö
vegét olvasta fel, a jegyzőkönyvben elhagyva az önálló cikknek megfelelően megadott címet, 
másodszor pedig 1870. május 25-én, az évi nagygyűlésen, amikor egy epigrammatikus utalás
ban méltatta az Akadémia Összes tagjai előtt Wattsot. Mint látni fogjuk, mindkét közlésében 
van egy-egy tévedés: a nekrológban a magyar nyelvről és irodalomról szóló értekezését méltatja 
az angol tudósnak, a rövid utalásban, a nagygyűlésen pedig ezt már a 40-es években keletke
zett tanulmányként írja le. Watts tanulmánya a magyar nyelv újabb irodalmáról szól és 1855-
ben keletkezett. 

2. Az Arany-szöveg angol eredetije 

Arany cikkében utal egy helyen Watts Athenaeum-beli nekrológjára. László fia említi, 
hogy a költő haláláig állandó olvasója volt két kedvenc angol folyóiratának, az Academy-nek 
és az Athenaeum-nak. Szerencsére, ezek az Arany által használt példányok megmaradtak az 
Akadémia könyvtárában. Watts 1869. szeptember 9-én halt meg és az Athenaeum szeptember 
18-i számában található is egy hosszú nekrológ róla. Ez a szöveg körülbelül háromszorosa 
annak a tömörre fogott, magvas, tartalmas „gyászjelentésének, amelyet Arany ennek a cikk
nek az alapján írt.2 Arany szövegének a hosszú angol szövegből kiemelhető részei a következők: 

„The laté Thomas Watts. 
He was travelling with his brother and sister in South Wales, when, upon stopping at 

Bridgnorth and alighting at the door of the Crown Hotel, he stumbled and injured his right 
leg abovc the knee. He remained at Bridgnorth under medical treatment for about ten days, 
and then returned to London, where he placed himself under the care of Mr. Elwin Carston. 
No fatal consequence was, however, anticipated, and indeed, on the morning of his death he 
was pronounced to be advancing towards recovery, when a iittle before one o'clock he was 
seized with an attack of heart complaint, which baffled all medical skill. 

He studied the usual branches of English education, to which were added in process 
of time Latin, Greek, and French. He took his learning eagerly; as the saying is. He literally 
devoured books; . . .Nor did he only read, he wrote with the utmost care tales, essays and 
verse, somé of which found their way intő print. He was recognized as the poet of the school . . . 
After making considerable progress in the languages mentioned, the young student advanced 
to the other l.anguages of the Latin family, as Italian, Spanish and Portuguese, which he early 
mastered, as Itie also did in process of time the Germán, Dutch, Danish, Swedish and Scandi-
navian. From his earliest years he was endowed with a prodigious memory, which wonder-
fully assisted him in making there several acquisitions. He next applied himself to the study 
of the Orientál tongues, viz. Hebrew, Arabic, Turkish, and evén Chinese. Subsequently he 
became a proiicient in the Russian, Polish and Hungárián. These three languages he could read 
as easily as a ti ordinary student can read French or Germán. He was intimately acquainted 
not only with the languages but with the literature of the several countries they represented. 
The Celtic family of languages, comprising the Welsh, Gaelic, Irish, and Bas-Breton, was also 
studied by him with good effect. Nothing baffled him, and then fully furnished with linguistic 
lőre, such as Mezzofanti alone ever excelled, he obtained an appointment in the British Museum, 

2 The Athenaeum. Journal of Literature, Science and the Fine Árts. London 1869. Sept. 18. No. 2186 
7—371. Szerzője: S. P. OLIVER. Az okt. 23-i (2191.) számban hálás olvasói emléktábla állítását javasolják 
a British Museumban. 
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through the good Offices of Mr. (now Sir Anthony) Panizzi. This was in 1837, when his Servi
ces were engaged as a supernumerary assistant in the Library. 

He was entrusted with the Classification of the books and he continued this labour 
for many years, classifying and arranging all the books received into the library from 1838 
to 1857 to the extent of 400 000 volumes. He was also entrusted with the tasks of drawing up 
lists of desiderata to be supplied by foreign booksellers in the various languages.. . 

Mr. Watts was the inventor of what he called the "elastic System" in the nUmbering 
of the presses; in the library, by means of which a vast expense, amounting in fact, to some 
thousands of pounds, was spared to the Trustees when the books were removed to the new 
Library . . . surrounding the Reading Room. He was also the first to propose building a ground 
reading-room and surroundin library in the vacant quadrangle. It would be difficult to furnish 
a complete list of his own literary labours. Morethan a hundred biographies of eminent men, 
Russian, Hungárián, and Bohemian, contributed to the new encyclopaedia — papers in the 
Transactions of the Philological Society and which were biographical notices of Cardinal Mezzo-
fanti, and an essay on the Hungárián language and literature, for which he was chosen a Mem-
ber of the Hungárián Academy. 

Mr. Watts was always ready to communicate from his vast störe of knowledge to all 
who applied to him, as readers in the Museum well knew, and not only there, but correspoh-
dents in foreign countries in both hemispheres. He was truly kind to every one: — and liberal 
not in advice alone, but of pecuniary assitance." 

Arany az Athenaeum-cikk szövegét kitűnő szerkesztői érzékkel kurtította körülbelül 
egyharmadára, a fölösleges adatokat teljesen mellőzve, sőt a fentebb kiválogatott mondatok-| 
ból is valósággal a velejét fordította le magyarra. Az angol eredeti tömörre fogásával formás ' 
kis esszét kerekített az életrajzból, Watts életét mondatról-mondatra drámai erővel ábrázolva 
egyre izgalmasabbnak és egyre emelkedőbbnek. A választékos kifejezéseknek valóságos remek
lése pl., a különböző nyelvek három különböző fogalommal való jelölése; latin család, 
germán csoport, kelta törzs. Az angol idiómáknak kitűnő magyar megfelelőjére tapint, mint 
pl. a következő kifejezésekben: from his earliest years he was endowed with prodigsous me-
mory — roppant emlékezőtehetség, mely kiskora óta sajátja volt: he next applied himself — 
most erre adta magát; his vast store of knowledge — tudománya gazdag tárházából: ready 
to communicate — közlékeny; truly kind to everyone — nyájas volt mindenki iránt. 

Arany általában még akadémiai titkár korában sem érezte kötelezőnek, hogy a szokásos 
évi közgyűlési gyászjelentéseken kívül külön megemlékezzék valamelyik külső tagról. Thomas 
Watts eíparentálásának különleges okai lehettek. A következőkben Thomas Watts munkás
ságára és ennek különösen magyar vonatkozásaira, valamint az ezek következtében magyar 
barátain keresztül megnyert magyar akadémiai tagságára szeretnék fényt deríteni. 

3. Watts filológiai tanulmányai; értekezése a magyar nyelvről és irodalomról 

Thomas Watts fenti életrajzához még a következő kiegészítő adatokat érdemes megtudni 
1836-ban, tehát huszonöt éves korában cikket írt a British Museum szükséges átszervezéséről. 
Ez magára hívta a Panizzi figyelmét, aki az első alkalommal, 1838-ban könyvtári segéd
erőként maga mellé vette. Sir Anthony Panizzi (1797—1879) a British Museum könyvtárá
nak modern megszervezője. A királyok és fc'urak magángyűjteményei ömlesztett anyagként 
gyűltek össze és a tudomány számára hozzáférhetetlenekké váltak. Az anyag ésszerű elrende
zése polcokra és katalogizálása volt a nagy feladat. Az angol könyvtártörténet John Winter 
Jones és Thomas Watts nevét jegvzi föl mint Panizzi főmunkatársaiét,3 A fölöttes hatóságok
kal még nagy vita folyt, hogy a British Museum épületének négyszögű közepére szoborgyűj
teményt helyezzenek-e, vagy a könyvtár részére foglalják le. Az udvar befedése a vasbeton
üvegtetővel és a négyszögből egy kerek olvasóterem kialakítása a hatalmas kézikönyvtárral 
Thomas Watts ötlete volt, a könyvtár ideköltöztetését is ő irányította.4 Arany által oly drá
maian megjelenített soknyelvűségével 1841 és 1860 között 600 000 kötetet katalogizált és 80 000 
könyvet rendelt. Arthur J. Patterson 1866-ban büszkén állapította meg: „A British Múzeum 
könyvtárának magyar könyvgyűjteménye Magyarországon kívül az egész világon a leg
nagyobb."5 

3 Dictionary of National Biography Vol. XX. London 1909. 984—985. 
* Történeti helyére az angol és világlexikonok között: COLIISON RÓBERT: Encyclopaedias: their 

history, throughout the ages. A bibliographical guide, with extensive historical notes to the generál encyclo
paedias throughout the wortd. from 380 B. C. to the present day. New York and London 1964. 185. 6 The Magyars: their land and their institutions. London 1868. 
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Watts a magyar történelem, a magyar nyelv és a magyar irodalom iránt határozottan 
előszeretettel viseltetett. Nincs olyan cikke, nincs olyan munkája, amelyben megbecsüléssel 
vagy jó értelmében ne emlegetné a magyar párhuzamokat. Tulajdonképpen minden munkája 
az angol nyelvű hungaricák egy-egy gyöngyszeme. Eddig számunkra elérhető művei a követ
kezők: 

1. Authorship of the fabricated „Earliest English Newspaper." Extracted from the Gent
leman's Magazine, London, 1850. Ebben egy 1620-ból származó angol újságlap magyar vonat
kozásaival foglalkozik. 

2. On the Manavits Life of Cardinal Mezzofaníi. Transactions of the Philologica Society,. 
ápril 28, 1854. No. 7. pp. 133—150. 

3. On dr. Russel's Life of Cardinal Mezzofaníi. From the Transactions of the Philolo-
gical Society of London, 1859. Megjelent Berlin, 1860. Mezzofanti állítólagos magyar nyelv
járás-ismereteivel szemben a magyar nyelv egységét védi: „A magyarok általában büszkék 
nemes nyelvük egységére." (8. 1.) A függelékben közli Pulszky Ferenc nyilatkozatát a nagy 
olasz nyelvzsenivel való találkozásáról, mint perdöntőt a vitában, hogy százhúsz vagy csak 
30—40 nyelvet tudott-e alaposan. (29—31. 1.). 

4. Knight's Eneglish Cyclopaedia: a new didionary of useful knowledge. 22 kötet, négy 
pótkötettel, London, 1854—1862. Ez a magyar közkönyvtárakban nem létező korabeli nagy 
lexikon tartalmazza egyebek között azt a száz író-arcképét, amely az orosz, a cseh és a magyar 
irodalmat mutatja be. 

5. A sketch ofthe history of the Welsh language and Literature. Reprinted separately from 
Knight's Cyclopedia. London, 1854. 

6. On the recent history of the Hungárián language. Ez az 1855. április 13-án a londoni 
filológiai Társaságban tartott előadása megjelent annak hivatalos folyóiratában: Transac
tions of the Philological Society, 1855, No. 14. pp. 285—310. 

7. The History of Cyclopedies. Quarterly Rewiew 1863. 
A 7. í:zám alatt idézett előadás tulajdonképpen a magyar nyelvújítás társadalmi-tör

téneti hátterével, annak irányítóival és irodalomtörténeti eredményeivel foglalkozik. Pole
mizál a North American Rewiev 1850. áprilisi számában megjelent cikkel, mely a magyar 
nyelvet szólta meg. Bloch Móric 1845-ben megjelent magyar—német szótárának esetével 
kezdi áttekintését, mondván, hogy a magyar nyelv oly gyorsan annyit bővül, hogy két év múlva 
a szótárt új kiadásra teljesen át kellett dolgozni. Ez új jelenség a filológia történetében, mondja 
„és egy ilyen nyelv nem egy minap felfedezett csendesóceáhi sziget törzséé, hanem olyan nem
zeté, amely századokon át megkülönböztetett helyet foglal el az európai történelem
ben". Pázmány, Kazinczy, Szabó Dávid, Révai, Kisfaludy Károly és Sándor szerepét 
és munkásságát mutatja be. Ezt a tanulmányát a magyar nyelvre és irodalomra vonatkozó 
kutatásai első felének szánta, de egyelőre még nem anautam nyomara annak, hogy a második 
fele elkészült-e vagy megjelent-e valaha? Mindenesetre ez a munkája volt az alapja magyar 
kutatóknak nyújtott és Arany által is hangsúlyozott segítségének, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia külső tagjává választotta. Kiknek a közvetítésével, arról a következő fejezetben 
lesz szó. 

4. Watts magyar ismerősei 

Wattsnak a British Museumban való alkalmazásával egyszerre csak megindult a ma
gyar—angol történelmi kapcsolatok dokumentumainak kutatása, összegyűjtése és feltárása. 
Bölöni Farkas Sándor 1831-ben még azon panaszkodik, hogy kizárólag erdélyi és felvidéki 
ásványokat volt alkalma látni a Múzeum gyűjteményében, de semmit, ami a magyar iroda
lomra vagy történelemre vonatkoznék.6 Szemere Bertalan 1838-ban már megtalálja a török
kori Magyarország egyik legértékesebb angol-nyelvű leírását.7 Kertbeny Károly 1847-ben 
csaknem a British Museum könyvtárának alkalmazottja lett.8 

Watts komoly szerepe azonban a Kossuth-emigráció letelepedésével indul meg. A nagy 
forradalmár múltú olasz könyvtárigazgató, Panizzi, jó barátja lett Pulszky Ferencnek, aki 
Wattsszal tartós ismeretséget, sőt barátságot kötött.9 Pulszky ebben az időben, egyéb bokros 
elfoglaltságai mellett, nyelvészettel is foglalkozott, és így Watts révén belekerült a londoni 
Philological Societybe. Watts kiváló magyar nyelvtudásának és irodalmunkban való alapos 
tájékozódásának forrása nyilván a Pulszky-család és az ő baráti körük. A Kossuth-emigráció 

6 GÁL ISTVÁN: The British travel-driay of Sándor Bölöni Farkas, 1831. Studies in English Philology 
Debrecen 1957 

'Utazás külföldön. II. kiadás. Pest 1845. II. 109-111. 8 DETKICH MÁRIA: Kertbeny Károly élete és műfordítói munkássága. Szeged 1935. 9 Életem és korom. Budapest 1884. II. 220-222. 
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nemcsak a magyar sajtóval, de az Akadémiával is szoros, bár időnként meg-megszakadó érint
kezésben volt. 1859. április 12-én Pulszky Lucóczy P. Ferenc álnéven ír levelet Toldi Ferenc
nek és Hunfalvy Pálnak s megküldi nekik „A magyar képzők és ragok a szanszkrit nyelvészeti 
rendszer világában "című 55 oldalas tanulmányát. Levelében ezt írja: Beh kár: hogy Hun
falvy nem jöhet ki vagy két hétre Londonba, sokat tanulhatna itten rövid idő alatt s eligazod
nék mindenféle kérdések iránt, amelyek bántogatják. Watts szívesen fogadná s kezére járna.10 

Az Országos Széchényi Könyvtár Kéziratának Pulszky-hagyatékában két levelet őriz Wattstól 
Pulszkynak adresszálva 1858. december 4-ről és 1860. április 4-ről. Mind a két levél közvetlen 
hangja mutatja a köztük fennálló jó viszonyt, az egyik levélbe beleszőtt magyar mondatok 
pedig Wattsnak precíz magyar tudását is. (,,Jó uramnak lekötelezett szolgája, Watts Tamás" — 
írja alá magát az angol könyvtáros.) 

Watts hívta föl londoni magyar emigráció lelkes összetartójának, Rónay Jácintnak 
figyelmét a British Museumban általa megtalált két Corvinára. Az egyik Mátyás király Hora-
tiusa, a másik egy Thuróczi Krónika Rákóczi Pál herceg könyvtárából. Rónay Jácint sietve 
jelentette a magyar tudományos közvéleménynek ezt a fölfedezést. Valószínűleg Watts érdek
lődése a magyar nyelvtudomány iránt ösztönözhette az eddig nyelvészettel nem foglalkozó 
Rónayt a magyar nyelvtudomány legújabb kutatásainak ismertetésére. Amikor Rónay Livings-
tone-nal találkozik, még a magyar nyelv lehetséges afrikai nyomai után érdeklődik nála. 1866-
ban azonban máfa vogulokról tart előadást a British Association évi közgyűlésén. Rónay Jácint 
volt a kalauza 1861-ben a Londonba látogató Csengery Antalnak és a vele utazó Bezerédi 
Istvánnénak; az ő Aranyhoz fűződő kapcsolataik köztudomásúak. 

A British Museum különböző kéziratgyűjteményeiből szedegette össze Simonyi Ernő, 
Kossuth törhetetlen híve, azt a máig is egyedülálló, ha tudományosan már nem is megfelelő, 
hatalmas okmánygyűjteményét,amelyet a M. Tud. Akadémia 1859-ben kezdett kiadni Londoni 
Okmánytár címmel.11 

Az Apponyi-féle Hungarica^gyűjteményben bukkantam rá Wattsnak a welsh nyelvről 
és irodalomról szóló könyvére sajátkezű dedikálásával Apponyi Sándor grófnak. („Count 
Alexander Apponyi with T. Watts's compliments.")12 Apponyi eddigi életrajzai Silvain Van 
de Weyer belga követnek tulajdonítják a fiatal diplomata régi könyvek iránti érdeklődésének 
fölébresztését. Ez a kiváló belga bibliofil azonban maga nem érdeklődött a hungaricák iránt, 
úgy, hogy az aukciókra el is ment vele Apponyi, de a magyar tárgyú régi külföldi könyvek 
iránti érdeklődését talán mégiscsak az akkor Londonban egyetlen ilyen szakembertől, az erről 
a témáról többször is publikáló és a British Muceumban Corvinát fölfedező Wattstól nyerhette. 

5. Watts helye a magyar—angol irodalmi érintkezések történetében 

A magyar nyelvről és irodalomról a reformkorban idelátogató útleírók hosszabban, 
rövidebben meg-megemlékeznek. Bowring 1830-i első magyar lírai antológiájában Toldy-
Döbrentei és Rumy adatai révén a magyar nyelvről és irodalomról részletesebb összegezést 
ad. Paget és Miss Pardoe, elsősorban erdélyi irodalmárok tájékoztatása révén, de személyi 
ismeretség alapján is, írnak a magyar irodalomról. Pulszkyék nem rendszeres irodalmi tájé
koztatása után 1853-ban jelenik meg egy terjedelmesebb angol nyelvű irodalomtörténet 
J . Csink magyar nyelvtanának függelékeként. Themas Watts az első olyan angol tudós, aki a 
magyar nyelv tökéletes birtokában a nyelv- és irodalomtudós fölkészültségével foglalkozott a 
magvar nyelv és irodalom egy döntően fontos korszakával. A szakkörök tájékoztatásán kívül 
hatalmas érdeme a British Museum magyar könyvanyagának alapvetése. 1963-ig olyan utódai 
voltak a British Museum könyvtárának magyar szakértőkként, akik nagy magyar költők ismer
tetésével, sőt fordításával növelték könyvbeszerzői és tanácsadói érdemeiket: E. D. Butler, 
Arany fordítója; R. N. Bain, Jókai fordítója és életrajzírója; J. C. W. Horné, Madách, Ady és 
József Attila fordítója. 

Arany János-Thomas Watts-nekrológjának előkerülésével a magyar nyelv és irodalom 
egy érdemes angol kutatójának és ismertetőjének személyét és emlékét újíthatjuk fel, akinek 
a magyar—angol irodalmi kapcsolatok könyvtári és személyi megalapozásában egy jelentős 
korban, a Kossuth-emigráció londoni tartózkodása idején fontos és jelentős szerepe volt. 

10 Naplótöredék. Pozsony 1885. III. 141-142, 233-239, IV. 138. 11 Magyar történelmi okmánytár londoni könyv- és levéltárakból, 1521—1717. összeszedte és !emá-
soltaSiMONYi ERNŐ. II. k. Budapest 1875. 

" D É Z S I LAJOS: Gróf Apponyi Sándor . . . emlékezete. Budapest 1927. 
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