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SOPRONI DIÁK EGYKORÚ NÉMET 
SZONETTJE ZRÍNYI MIKLÓS 

HALÁLÁRA* 

A magyar irodalom történetében többen is úgy vélhették, hogy ők 
írták az első szonettet. Kunszery Gyula kutatásai nyomán tekintsünk 
végig a kísérletezőkön. 

Utolsónak Kazinczy Ferenc gondolta ezt, aki 1809-ben egyik le-
velében így ír Kis Jánosnak: „Sonettet magyarul soha nem írt még 
senki". Bizonyos értelemben valóban nem vitathatjuk el tőle az el-
sőbbséget, hiszen övé az első klasszikusan szabályos szonett, és ő 
indította el az első nagy szonetthullámot a XIX. század első felében. 
Mindössze nyolc szonettet írt, de azokat annál nagyobb műgonddal 
dolgozta ki, hogy követendő példát mutasson kortársainak. Érthető 
tehát, hogy nem fogadta lelkesen tanítványa, Szemere Pál felvilágosí-
tását arról, hogy jóval előtte már Farkas Károly és Csokonai Vitéz 
Mihály is írt szonettet. Farkas Károly érdeme elsősorban az, hogy 
néhány saját próbálkozás mellett főleg idegen nyelvű szonettek for-
dításában játszott úttörő szerepet. Mulatságok (1805) című verses-
kötetében azonban szerényen, de öntudatosan ő is megjegyzi, hogy 
kötetében olyan műfajú versek is találhatók, „amelyekben nálunk 
még nem igen akadunk próbákra; ezek a Sonette és Romance". 
Pedig előtte járt Csokonai, akinek figyelmét ugyancsak nem kerülte 
el a szonett műfaj. Bár számos szonettfordítása van prózában, Vitéz 
Mihály maga csak egyszer vállalkozott verses kísérletre: 1794-ben 
írta „Az esztendő négy szakasza" című szonettjét. Ez már szerkezeti-
leg, formailag, tartalmilag egyaránt valóságos szonett, bármennyire 

* Ez a kis közlemény a Zrínyi halálára írt német gyászversek 
Dömötöri György gyűjteményében (Tübinga, 1664. R M K III. 2219) 
című dolgozat elágazása. A szonett magyarországi történetére nézve 
fő forrásom Kunszery Gyula füzete volt: A magyar szonett kezdetei. 
Bp. 1965. Lásd még A lírikus Zrínyi c. monográfia IX. 6. fejezetét, 
Bp. 1985. 
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is bizonyította akkoriban az ellenkezőjét Kazinczy saját elsőbbsége 
kedvéért. 

Őelőtte pedig Faludi Ferenc próbálkozott, „A pipárul" című versét 
a XVIII. század hetvenes éveiben írta „Olasz sonetto formára" al-
címmel. A verset tehát költője minden kétséget kizárólag szonettnek 
szánta, ha félreértelmezték is későbbi kiadói: Révai, Batsányi, Toldy 
— az alcím elhagyásával, a szakozás önkényes megváltoztatásával 
stb. 

Nála korábban már csak egy bizonyos Miklós Deák tett próbát 
szonettírással, pontosabban csak ő nevezte Sonet-nek versét, amely 
nemigen hasonlít is a szonetthez. 1677-ben jelent meg Wittenberg-
ben, a Pilarik Ézsaiás evangélikus lelkészt köszöntő verses gyűjte-
ményben. 

Ezek lennének tehát a magyar szonettírás szórványos előzményei, 
melyek eszerint 1677-ig nyúlnának vissza. Elkerülte azonban a figyel-
mét mind a magukat elsőnek hirdető szonettíróknak, mind pedig a 
magyar szonett kezdeteit feltáró Kunszery Gyulának az a bár német 
nyelven írt, de magyar szerző tollából származó, magyar kezdemé-
nyezésre született és minden valószínűség szerint Magyarországon is 
közkézen forgó szonett, amely 1664-ből való. Szerzője Preisegger 
György Tübingenben tanuló soproni diák, akit a Vitnyédy István 
által támogatott Dömötöri György kért meg több társukkal együtt 
arra, hogy Zrínyi Miklós halálára írjanak külön kötetben megjelenő 
gyászverseket. Preisegger Györgyről csak annyi ismeretes, hogy 1666-
ban disszertált az altdorfi egyetemen. 

A Honor posthumus című gyűjtemény azonban egészen biztosan 
hazakerült Magyarországra,hiszen ide szánták,és bár Zrínyit Európa-
szerte ismerték, ezek a versek igazán itthon találhattak visszhangra. 
Annál is inkább, mert latin, sőt magyar versek is helyet kaptak 
benne. A Honor posthumus szerzői jobbára ismeretlenek, másod-, 
harmadrendű diákverselök voltak, a Preisegger-szonett azonban meg-
különböztetett figyelmet érdemel, mert a műfaj követelményeinek 
pontos teljesítésével van dolgunk. Preisegger György német szonettje 
természetesen hozzátartozik a magyarországi irodalomhoz, ezért 
nyújtjuk át a kutatásnak és az olvasóknak németül és nyersfordítá-
som nyomán magyarul Sztanó László átültetésében: 

SONNET 
Über den traurigen und unverhofften Fall Herr Grafen Niclas 

von Serin 
Wieso, was hör ich doch? Was vor ein grimmes Klagen 

Erhebt sich Wolcken an ? Ach ! ganzes Ungarland 
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Wird unverhofft gesetzt in schwarzer Trauer-Stand, 
Der kleine Christen-Hauff, will fast vor Leid verzagen, 

Weil ihre Zuversicht wird hin zu Grab getragen : 
Herr Niclas von Serin, der offtmals abgewandt 
Das Türckisch Heyden-Volck mit kühner Helden-

Hand, 
Und rühmlich abgesiegt, der bleibet auff dem Jagen 

Von einem Schwein verletzt, als er von seinem Feind 
In sichrer Friedens-Ruh befreyt zu seyn vermeynt. 

О Unglücks volle Freud, zu lautem Leid erkohren! 
Drumb wein' und klage nun, wer immer klagen kan, 
Dann wir ach! leider ach! den besten Krieges Man, 

Und alle Menschen-Hülff zugleich mit Ihm verlohren. 
Aufgesetzt von 

Georg Preisegger Sempronio 
H ungar [o] 

SZONETT 

Zrínyi Miklós gróf úr szomorú és váratlan esetéről 

No lám, miféle rettentő panasznak 
Hangját hallom, mily keserves halállal 
Sújtott országot, beborítva gyásszal! 
Reménye halt e kis keresztény hadnak, 

Erősségük, kit most a sírnak adnak : 
Zrínyi Miklóst, kinek hős keze által 
Oly sokszor a pogány török nagy kárt vall, 
S diadallal győzettetik le; vadkan 

Ejt rajta csúf sebet, dühödve ront rá, 
S ő semmit nem sejt, hogy veszélybe vonná. 
Óh, balsorsunkról jajkiáltás szólj hát! 
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Mind sírjatok, kik sírni tudtok, értünk, 
Jaj, mily csapás, ja j legdicsőbb vezérünk 
Vesztettük el, mindünk oltalmazóját. 

Költötte a magyar 
Preisegger György 

Sopronból. 
VARGA PÉTER 

NAGY SÁMUEL ISMERETLEN 
FORDÍTÁSAI GESSNERBŐL 

S EGY RADIKÁLIS 
TÁRSADALOMBÍRÁLÓ MŰBŐL 

(CSOKONAI BARÁTI S ESZMEI KAPCSOLATAIHOZ) 

Csokonai művei nyomában című kötelemnek1 három tanulmánya is 
foglalkozik Nagy Sámuellal,2 Csokonai kollégiumi baráti körének 
filozófus tagjával, akivel együtt kopogtatott be a költő Kazinczy-
hoz, Regmecre. Kis „Studium communio"-juk (Domby nevezi így 
Csokonai-életrajzában ,,önképzőkör"-üket) harmadik tagja, a fran-
ciából fordító Nagy Gábor 1793 júliusának végén személyesen is tájé-
koztatta Kazinczyt a két ifjú szerzőről, a maga debreceni diáktársai-
ról. Erről így számolt be két nappal később Csokonainak írt levelében 
a regmeci író: 

„Tegnap mene-el tőlem Nagy Gábor Úr. Minteggy egy napot 
töltött itt. Nehezenn eresztettem, mert egy szeretetre méltó 
embert leltem benne, 's Csokonaymmal 's Nagy Sámuelem-

1 Szilágyi Ferenc: Csokonai művei nyomában. Tanulmányok. Bp. 
1981. 

2 Nagy Sámuel Sander-fordításának versbetétjei; N. S. = Csokonai; 
Puky István, Nagy Sámuel, Csokonai. = I. m. 132—154., 245—258., 
2 6 7 - 2 8 5 . 


