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Bacsányi ismeretlen olasz fordítása. 
I r t a : HANKISS JÁNOS. 

Egy nizzai könyvkereskedés olcsó ócskaságai között került a kezembe 
Agostina Cagnoli költeményeinek (Versi) 1844-i, firenzei kiadása. Három 
kötet egybekötve. Az I. kötet tartalomjegyzékében egy csomó, a Holdhoz 
intézett és így nagyon korszerű vers között zárójelben ez a két szó: Da Bat-
sányi. Megdobbant a szívem: 1844-ből oly kevés a magyarból fordítot t versek 
száma, ha figyelmen kívül hagyjuk a magyar emberek által fordí to t takat . 
És Bacsányi olasz fordításáról éppen nem hallottam semmit. 

Cagnoli nem nagy költő. Egyike azoknak a becsületes és lelkes tiszt-
viselő-poétáknak, akik csak úgy hemzsegtek a X I X . század derekán és divatos 
műfajokban, balladában, szonettben, alkalmi költeményekben jeleskedtek.1 

Reggio Emiliában született 1810. december 23-án és szülőföldjét nagyon sok-
szor megénekelte. Még több ildomos figyelmet áldozott hivatali székhelyének, 
Modénának, és az ott uralkodó Estéknek. Fiatalon, nem egészen 36 éves 
korában ha l t meg 1846. október 5-én, két évvel gyűjteményes kiadásának 
megjelenése után. Irodalmi neveltetését apjától nyerte és később is otthonülő 
ember maradt, bálványához, Leopardihoz híven önmagában keresve a költészet 
mélyről feltörő forrásait. Életrajzírói2 szerint- mindössze csak néhány ki-
rándulásra hagyta el hivatali székhelyét. Milánót többször felkereste és 
bejárta Toscanát . Orvosai tanácsára 1846 nyarán a híres luccai fürdőben 
keresett gyógyulást, majd (júliusban) a Pó mellett Guastallában folytatta 
utolsó nyaralását . Nem csoda, ha ez az aránylag oly helyhezkötött élet 
romantikus lelkű kalandozásban keresett egyensúlyt (középkori tárgyak) és 
ha Cagnoli egy szép, lendületes költeményben ünnepli Lamar t ine t keleti 
utazása alkalmával.3 

Elég felütni köteteit, hogy meggyőződjünk róla, mennyire igaza van 
az Enciklopédia Italianának, amikor költőnket rokonszenves, de kevéssé ere-
deti írónak nevezi — „poéta gentile ma di scarsa originalità". Mert az egész 
három kötet bibliai részletek parafrázisa és az első kettőben is tömérdek a 
fordítás vagy az átköltés. Az olasz kritika kiemeli függését az olasz köl-
tőktől (Dante; Pindemonte, Fosoolo, Leopardi, Carrer, Grossi); ezekhez a 
felületes átlapozó is hozzáfűzheti a németek közül Fhlandot, Schlegelt, Voast, 
Gessnert;4 Lamart inet és a magyar Bacsányit. 

1833. június 9-én írja egy levelében Marianna Brighentihez, a szép és 
nagyműveltségű énekesnőhöz: „Ora fra noi régna grande maliconia. Io, alma 

1 V. ö. Zolnai Béla érdekes statisztikáját a monarchia ballada költőiről a 
I I I . (lyoni) irodalomtörténeti kongresszuson tartott előadásában. (Helicon, 
1939. 2—3.) 

2 A. I 'erett i : Biográfia del Cagnoli. Nuove impressioni letterarie. Torino, 
1879; — G. Crescimanno Tomasi: Alcuni Poeti alla Corte di Francesco IV di 
Modena. Palermo, A. Reber, 1900. 147. 1. 

3 Ad Alfonso Lamartine pel suo viaggio d'Oriente. (I. 19.) 
4 Nem sikerült megállapítanunk, ki az a Pfestel, akitől az Esir e Tedida 

című költeményt fordította. Ilyen nevű költőt a DAB. sem ismer. Talán az 
LLP. Pfest, vagy Pfizer? l 'feffellel is próbálkoztunk, de összegyűjtött műveit 
eredménytelenül lapoztuk át. 
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romantica, non la temo". Két évvel később, 1835. július 15-én elküldi esz-
ményképének, az Alia Luna e. költeményét, ezzel a megjegyzéssel: „Metto qui 
sotto alcuni versi che, per la mia solita pecca sanno di mestizia".5 

Eomantikus lélek, mélabú, h o l d . . . természetes olasz viszonylatban szo-
rosan záródó sor.6 A Holdról szóló költeményt Cagnoli bírálóinak egyike-
másika különösen nagyra becsüli, — s ta lán azért is sikerült olyan jól, mert 
a szerző még korábban is kivételes rajongással viseltetett a „vereconda Luna" 
iránt. Ezt nemcsak sajá t költeményei mutatják, hanem a Hold-verseknek az 
a gyűjteménye is, amelynek minden darabja más-más idegen költőtől szár-
mazott.7 

Ezeknek a verseknek elseje Bacsányi Tűnődésének meglehetősen hű for-
dítása. 

A következőkben adjuk az olasz szöveget és a jegyzetekben többek közt 
minden lényegesebb eltérést az eredetitől. Egy ilyen eltérés mindjárt szembe-
szökik: az, hogy Bacsányi alkaiosi strófái helyett itt három nagyobb, érte-
lem szerint elhatárolt, szakaszba tagolt hosszabb jambuszi-anapesztuszi sorok 
állanak. 

IL PBIGIONIERO. 

Apostrofe alla Luna.1 

(Da Batsányi.) 

Sorgi, deli sorgi, о vereconda Luna 
Che pei cam pi del cielo azzureggiati 
Brilli in soave albor.s Sorgi, о pietosa 
Conscia del mio dolore, e della notte 
La mestizia dilegua. In strania terra, 
Cerchiato da infeeonde erine montagne,3 

5 Eniilio Costa: Spigolature stoiiche e letterarie. („Collezionc Battei", 
vol. 5. Parma, Casa Editrice L. Battei, 1887.) Un carteggio inédit о d'Ágost ina 
Cagnoli. 87—88 1. 

6 Francia romantikus viszonylatban például már nem. Musset tréfás 
gúnyos holdas költeménye, igaz, a múló romanticizmus korára esik, de a 
francia romantika általában nem mélázó és érzékeny természetű, hanem lázadó 
erejű, magabízó, minden ízében dinamikus. 

7 Magánál Cagnolinál is pl. az I. köt. 345. lapján a második Alla Luna. 
Az I. kötet vége felé sorakoznak a fordítások: Bacsányi s a két „bárdkölte-
mény" (Canti Hardici) után három költemény viseli még ezt a címet: Al\a 
Luna: az első „Da Hervey", a második: „Da un frammentc latino publicato 
del Leopardi" s aztán megint egy eredeti: „Per Maria Giuseppa Guacci". 

1 A magyar eredetinek egyik címe sem maradt meg. Tűnődés nagyon 
németes-romantikus szónak tetszett. A két olasz cím közül egyik a költő hely-
zetét jelöli meg („A rab"), a másik a költemény tárgyát („A Holdhoz"). 

2 A „Csillagos ég dicső Fénnyel mosolygó asszonya" helyett az olasz 
költő „szemérmes" („szégyenlős") holdról beszél, amely „az ég kéklő mezein 
édes-fehéren" fénylik. Bacsányi istenasszonya a jóakaró égi pártfogó, Cagnolié 
a szűzi Diana. V. ö. Il lago (I. kötet, 48. sk. 1.): „Salve, amor della sera, 
astro pudico. Che di luce purissima ti vesti!" — A „Vereconda luna" kedvenc, 
állandó kifejezése fordítónknak (pl. az Uhland-fordításban, id. kiad. IT. 53). 

* Az eredeti kevésbbé banális, szinte mai ízű „Messze vidék sovány 
határit őrző vad havasok között". 
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Dalla cava d'un orrido macigno 
Che alle nubi si spinge, io le pupille 
Affiso aéé'etra,4 e i r a sospiri attendo 
Tua bellissima faccia. Ecco già rompe 
L'ombre gravose, e a nie dolce si cala 
Il sereno tuo raggio illuminando 
Le amare stille di che inondo il volto5 

О benefica Stella, io ti saluto! 
Tu sola intendi il mio dolor6 tu sola 
Mi guardi in terra, e i miel lainenti ascolti. 

Dal suo mezzo précipita la notte: 
Giace il mondo in altissimo silenzio:7 

Posa natura , e chi da quella ha vita.8  

Placido il sonno le pupille adombra, 
Ed i r r iga di calma e di salute 
Ogni stanco mortale:9 ed io sol uno 
Invoco indarno il sonno. E i sulle ciglia 
De'felici discende, о fe rma l'ali 
Ove alberga la pace.10 Una qmete. 
Ma inferina e sconsolata,11 si diffonde 
Ne' miei consorti di sventura. Aleuno, 
Nel suo recesso orribilemente opaeo, 
Romper non osa di lunghe querete 
L'alto silenzio che sul carcer piomba15 

4 I t t az olasz poéta részletezőbb: „az egekre nézvén" helyett „Pupillái-
mat az éterre szögezem. . .", s odább: „megjelenésedet" helyet t „a te gyö-
nyörű arcodat". 

I Bacsányi: „Könnyeim á r j a között elázva", — ennél ismét kézzelfogha-
tóbbak Cagnoli „keserű cseppecskéi", amelyekkel arcát „eláraszt ja" . 

' Az olasz fordítás „fájdalom" szavának a magyarban zengzetesebb szó-
csoport felel meg: „nyögő szívem keserve". — A magyar költemény négysoros 
versszakokra lévén osztva, nem jelölheti oly könnyen, mint a fordító az elő-
adásban itt beálló fordulatot. Az első négsr versszak sóvárgó, közvetlen in-
vocatiója után most nyugodtabb leírás következik és Cagnoli ezt bekezdéssel 
jelöli. 

7 A magyar „Némulva fekszik s szendereg a világ" mellett kissé szín-
telen „A világ mélységes csendben fekszik". 

8 A fordítás itt római tömörséggel egy sorba foglalja Bacsányi két sorát. 
' Az olasz költő megint rövidít, de i t t nem veszteség nélkül: kár a 

„Szárnyára kelvén, széjjel uralkodik" sorért, amely igazi szárnyterjesztő, szé-
lesen szálló zengzetesség; viszont az „Ed irriga di calma e di s a l u t e . . . " — 
„nyugalommal és üdvvel (egészséggel) önti el" — s „a púpillákat beárnyékoló 
álom" az olasz oldalnak adnak némi előnyt. Igaz, ezt Is valószínűleg a magyar 
szöveg ihlette egy későbbi sorral, amely ide is illett: „Sa jná l j a tőlem bal-
zsama c sepp je i t . . ." 

10 I t t mintha a „Szárnyára kelvén" elmaradásáért akarna kárpótolni 
olaszunk, amikor azt mondja, hogy az álom csak ott „ál l í t ja meg" (csukja 
össze) szárnyait , ahol béke honol. 

I I A két jelző betét. 
12 A 8. és 9. versszakot a fordító gyökeresen módositja. Eltűnnek az 

eredeti, megrázó, mert nyers, erős, anyagi színei („setét szurdékaikban" 
helyett a „szörnyen sötét" és a nagyon is általános „recesso" áll) és a várat-
lanul kapcsolódó mitológiai hasonlat is: „mint amaz óriás Kőszikla barlang-
jában a bölcs S bátor IJlyss követői ha jdan" . Viszont figyelemreméltó a 
„piomba su" kifejezés költői ereje. 
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Chi siele voi, quäl meeo emplia vi trasse 
Sciagura al piantoî Qual celeste sdegno 
Qui insieme ne raceolse, о fato arcano?1® 

Gelido batte e impetuoso il vento 
Alle rupe solinga; jndi si tace.14 

Ah tutto da ine fugge e m'abbandona! 
Ma tu non già, mia Luna: il suo sospira 
Confidar puô a te sola il prigioniero.15 

Ma che miro! E tu pur, Luna, mi lasci? 
Tu pure, о Luna, t'alloiitani, о сага 
Consolatrice? Ah s'è destin che in eielo 
Tu mai non posi, il tuo corso immortale,16 

Pellegrina tranquilla e solitaria, 
Segui, e la calma ad altri mesti a r reca ." 

A magyar költemény utolsó hat sora, amelyben a költő a maga halha-
tatlan lelkéhez fordul, türelmet tanácsolván neki, és megbíztatva azzal, hogy 
Isten megváltja a földi szenvedésektől, nincs meg az olasz szövegben. Mintha 
a fordító nem akart volna túlmenni a Holdtól való búcsúzáson. A Holddal 
kezdte, azzal is fejezi be az Apostrofe alla Luna-t. Pedig milyen kár ezért a 
fordulatért, amely a nyájas és kissé elcsépelt Holdtól a sokat küzdött költő 
kemény férfilelkéhez kényszeríti a megrendült olvasót. 

Tűr j , halhatatlan lélek! Eljö 
Néked is a kiszabott idő; tűr j ; 
Míg földi pályád végihez érkezel. 
Vesd félre már bús gondjaidat, s remélj. 
Ismér az Ég! . . . Megszán, s kiszólít 
E hazug és csapodár világból. 

Hogyan kerülhetett Bacsányi költeménye Cagnoli kezei közé? 
Minden valószínűség szerint német fordítás közvetítésével, mert semmi 

13 A magyar eredetiben zárójelbe tett kettős kérdés fontos fordulatot 
jelent (eddig a fogoly költő egészen egyedül volt a Holddal, most egy pilla-
natra hozzákapcsolja sorsát a többi, ismeretlen rabokéhoz, mint André Chénier, 
aki a „Jeune Captive"-on siránkozik, noha magát is halál fenyegeti), — s 
ezért a fordító híven követi. Csak a közös szenvedés lehető okai — három 
jelzős főnév az olaszban, négy a magyar szövegben — jellegzetesen mások. 
Bacsányinál: „mostoha sors kemény tetszése", „isten harag ja" , .,vak eset". 
Cagnolinál: „empia . . . sciagura", „celeste sdegno", ,,fato arcano". Az olasz 
költő nem méltatlan erőteljes dinamikájú mintájához. 

14 A szél természete megváltozott. Bacsányinál „búsongva szállong" 
(a két -ong is mutatja, hogy nem hirtelen ablakot verdeső viharról van szó) 
és „bujdosik", Cagnoli jeges és heves szelet csinál belőle. És míg Bacsányinál 
csak „ablakaink körül" kóvályog, Cagnoli szerint odacsap a „magányos (vad) 
oromhoz" — s aztán elhallgat, — mint az éji bogár a Családi körben. Viszont 
elmarad az oly szívesen maga felé forduló és testi állapotait apróra leíró 
magyar lírikus jellemző két sora: „ . . . t e r j edező hajam Fürtét az arcánion 
lefüggő Könnyben keverve" stb. 

15 A magyar szövegben a Hold aktívabb: ő „szemléli" a szenvedő költőt. 
" A „gyors kerekét siető kocsidnak" antik emlék s nem nagy kár érte, 

ha egyszerűen „halhatatlan futás" lesz belőle. 
17 Az utolsó sor nemcsak nagyon megrövidíti a költemény befejezését 

(a végső hat verssor elmarad), de egyszerűbbé is teszi. „Enyhítsd nememnek 
bánatos éjjelét" helyett ezt találjuk: „S a nyugalmat vidd (add) más szomo-
rúaknak is." 
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adatunk sincs arra, hogy a modenai költő magyarul tudott, viszont a német 
költészettel állandó kapcsolatban állt. Témáinak jelentékeny részét német 
kortársainál könnyű megtalálni. Magyiolata-yának csak magánál Höltvnél 
három Mailied, ill. Maienlied felel meg,18 holdkedvelését pedig úgyszólván min-
den német poéta számos mintával erősítette meg. Egyetlen antológia-szerű 
íorozatból irjuk ide Matthias Claudius Der Mond, Klopstock Die frühen Grä-
ber és Die Sommernacht, Höl ty An den Mond, Stolberg Der Mond és Pfeffel 
Der Mond című költeményeit.18 

Közel áll ehhez a hangulathoz Gessner ünnepelt költészete, amelynek 
külföldön ta lán még nagyobb volt a sikere, min t hazájában. Cagnoli 70—80 
évre nyúl vissza az idillekért, amelyeknek sorából Lycas és Milon párbeszédét 
(Lycas und Milon, Lica e Milone)20 önti versekbe és a Vízözön leírásáért 
(Ein Gemäld aus der Sündfluth, Dipintura del diluvio),11 amely Gessner egyik 
legtöbbet csodált darabja. Az előbbiből, amelyet az olasz költő idill helyett 
egyszerűen éneknek nevez („Canto di Gessner"), csak a párbeszédet t a r t j a 
meg, a bevezetést és befejezést elhagyja. Az utóbbi, melynek alcíme Gessner-
nél „Semira und Sémin", egy erényes és istenes szerelmespár utolsó perceit 
beszéli el egy, a vízözönből még éppen kinyúló „hegyhomlokon"; a fordítás 
a leghívebbek közé tartozik. Gessner, az ótestamentomi tárgyak idilli feldolgo-
zásának elismert szakértője, aki Ábel haláláról is írt öténekes prózai költe-
ményt, nyilván hasonló költeményekre bá to r í to t t a az ószövetség-parafrázisok 
költőjét. Ezeken a parafrázisokon (Canti diversi, az 1844-i reggiói kiadás 
III. kötete) kívül tele vannak szórva Cagnoli többi kötetei is egy Éva alakja 
köré kristályosodó nagyobb költemény vagy ciklus részleteivel. Ilyenek: Ádám 
és Éva szerelme, Éva búcsúja az Édenkerttől, Éva halála.22 

Az a „Woss", akinek költeményeként ad ja Cagnoli Benedizione d'un padre 
alla figlia che si marita с. fordítását23 természetesen Johann Heinrich Voss 
(1751—1826) ; a Luise с. modern idill, a falusi biedermeyernek ez a bájos 
kis remeke szolgáltatta az olaszra á tü l te te t t részletet. A leányát megáldó 
lelkész hexametereiből24 természetesen megint a Cagnolinál megszokott rövi-
debb sorok lettek, ezúttal terza rimás elrendezésben. 

Uhland 1814-ben megjelent híres balladája, bizonyos tekintetben A walesi 
bárdok párdarabja : Des Sängers Fluch kitűnően illett ehhez a korhoz, amely 
a költő jelentőségét oly magasra helyezte s személyének sérthetetlenségét épp-
úgy hangsúlyozni szerette, mint szavának prófétai erejét. Az olasz költő, 
aki nem rendelkezett Uhland súlyos pátoszával és germán balladaérzékével, de 
mint „romantikus lélek", sok középkori tárgyú verset, elbeszélést í r t , a zsar-

18 Ezek közül leginkább a „Schön im Feuerschmucke lächelt" kezdetű 
áll legközelebb a Maggiolatdboz. 

19 Bibliothek der Deutschen Klassiker. IV., VIII. köt. Bibliogr. Institut, 
Hildburghausen, 1801, 1863. 

50 S. Gessners Schriften. Wien, Trallner, 1784. (I—V. rész.) I I I . Theil 
16 skk. 1. és Cagnoli, id. m. I . 140. 

21 Gessner, id. kiad. IV. Theil, 130. sk. 1. és Cagnoli, id. m. I I . IM. 
22 Dcgli amori di Adnmo cd Eva. Frammento (T. 25), Addio d'Eva 

all'Eden (I. 27), La morte di Eva (II. fi2). 
2» I. 143. 
24 A ..Gottes Segen mit dir, holdseliges, allerliebstes Töchterchen"-tôl 

kezdve kb. 34—SC, sor (..Dritte Idylle"). 
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nokot átkával sújtó öreg dalnok történetét az egyszerűsített Nibelung-vers-
szakból jambusi sorokba te t te át , amelyeknek szakokba nem osztott folyama-
tos menetét csak az átok szövegét tartalmazó terza rimák (19) sora szakítja 
meg. A Nibelung strófa régies hangulata s ritmusának kérlelhetetlen, súlyos 
döngésével elveszett a balladahangulat java is.25 Ha ezt a fordítást hason-
lítjuk össze Cagnoli Bacsányi-fordításával, akkor lá t juk csak, mennyivel sike-
rültebb, mennyire a legsikerültebb átültetési kísérlete éppen a Tűnődés for-
dítása. 

De ki készíthette ezt a közvetítő német fordítást, melyet egyébként 
nem ismerünk? 

Az első gondolat: maga Bacsányi, aki költői szárnyalású leveleket írt 
feleségének németül. Vagy Baumberg Gabriella. Hiszen van valami való-
színűsége annak, hogy a szerető hitves, aki férjében az üldöztetés idején is 
nagy szellemet lát, meg próbálja örökíteni a maga nyelvén férje legszebb alko-
tásait , melyek szerinte a magyar alapszövegükben bizonyára nem voltak elég 
biztosan „az öröklétre konzerválva". De Berde Máriának Baumberg Gab-
rielláról í r t költői tanulmánya2 6 inkább azt mutatja, hogy a „szittya Hora-
tius"-t foglalkoztatta feleségo költői oeuvre-jének sorsa, és nem megfordítva. 
Levelezésükben27 sem találunk adatot arra, hogy a bécsi Sappho bármit is 
lefordított volna férje költeményeiből. Szóba jöhetne még Gabriella széplelkű 
barátnője, Pichler Karolina, de bármely bécsi jóbarát is. Ezt a föltevést 
csak valószínűtlenebbé teszi, de nem lehetetlenné az, hogy Bacsányi helyzete 
Bécsben eleinte jelentéktelen, később kínos és mivel rajongójáról nem tudunk, 
nehéz elképzelni, hogy az udvar felé igazodó napraforgó-had bármely tagja 
érdemesítette volna a költőt, hogy fordítson tőle. 

Bécsi folyóiratokban eddig hiába kerestünk Bacsányi-fordítást. 
Figyelembe kell vennünk azt is, hogy Bacsányi különösen kényes a 

fordításra. A Bécsi Magyar Múzsában 1788-ban megjelent A fordításról c. 
értekezése, amely Gatterer göttingai professzor szabályainak felhasználásával 
nagyon szigorú elveket állít fel a fordító számára.28 Ezt egészíti ki Milton 

25 Különösen jellemző pl. ennek a két részletnek összevetése: 
„7. Sie singen von Lenz und Liebe, von sel'ger goldner Zeit, 

Von Freiheit, Männerwürde, von Treu' und Heiligkeit; 
Sie singen von allem Süssen, was Menschenbrust durehbebt, 
Sie singen von allem Hohen, was Menschenherz erhebt." 

Ezzel a gondolatritinusszerü szélességgel szemben Cagnolinál: 
„Cantano, il tempo che dell'oro lia nome, 

La überlade, i pensamenti, l'uomo. 
Cantano il hello con che suol natura 
Sempre battere ai cuori e sublimarli." 

Ebben a száraz s mégsem rövid, mert elavult körülírással terhelt négy sorban 
Uhland verse mintha verses kivonattá zsugorodnék össze. 

26 Berde Julianna Mária: Baesúnyiné Baumberg Gabriella élete és köl-
tészete. Kolozsvár, 1912. 

27 Horánszky Lajos: Bacsányi János és kora. Budapest, 1907; — Vajda 
Ilona: Batsányi János és Baumberg Gabriella. I . 1799—1809 (Minerva-Könyvtár 
128. sz. Budapest, 1938). 

28 L. Szinnyei Ferenc: Bacsányi János, 1763—/845. (Magyar Tört. Élet-
rajzok. Budapest, 1904.) 44. skk. 1.; u. о. a Tűnődés jellemzése, 86. 1. 

Irodalomtörténet. 8 
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és a fordítás mestersége ügyében c. vitairatával. Cagnoli fordítása csaknem 
ezeknek a súlyos feltételeknek is megfelel, fordításai közül a Tűnődés átülte-
tése a leghívebb és talán a leglendületesebb is. Már most valószínű, hogyha 
Bacsányi maga fo rd í to t t a németre versét, vagy tudtával fordította más, elveit 
igyekezett alkalmazni a Tűnődés német szövegére is. Ez magyarázná Cagnoli 
sikerét s azt, hogy oly közel maradt az eredetihez. 

Biztos adat h í j ján sok más lehetőséget is figyelembe kellene vennünk. 
Mivel Cagnoli is, Bacsányi is tudott franciául, nincs kizárva, hogy a köz-
vetí tő szöveg francia. Sokan jöhetnek szóba, mint a francia fordítás készítői. 
I t t is elsősorban a szerző, aki párizsi álláskeresése idején bizonyosan meg-
próbálta írói mutatványokkal is támogatni kérését. Németül jól tudott Bour-
going követ, akinél írónk többször megfordult, s közös témájuk lehetett a 
német költészet; de ismerte a Tűnődést Bacsányi hajdani fogolytársa, Marét 
államminiszter is, akinek a figyelmét aligha kerülte el a költőnek a rabság-
ban készült és arról is szóló elégiája.2" 

Talán előkerül valahol a hiányzó láncszem, megerősítve a „Habent sua 
f a t a libelli" ős igazságát.3 0 

20 Tudjuk (Horánszky, 360. 1.), hogy Mantua с. költeményét csakugyan 
megmutatta párizsi barátainak, köztük Leinaire latin költőnek. Nem latin 
volt a közvetítő fordí tás i 

50 Alaposságára élénk fényt vetnek azok a nagyon érdekes javítások, 
amelyeket. Kisfaludy Sándornak javasolt. Horánszky id. kötetében. Himfy és 
Bacsányi. — V. ö. még Cserney József: A műfordítás kérdésének története 
stb. Kalocsa, 1902. 


