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RÓNAY GYÖRGY 

TÖLTÉNYI SZONETTJEI 

Töltényi Szaniszlóról nem sok szót ejtett a magyar irodalomtörténetírás. Egy tanulmány 
pályájáról és hátrahagyott iratairól (Simái Ödön, EPhK 1904); néhány mondat angol ballada
ismereteiről Fest Sándor könyvében (Angol irodalmi hatások, 1917. 56.), majd a legtöbb, 
amit mindeddig kapott: Horváth János két lapnyi méltatása az 1920-as évek kisebb íróiról 
tartott, nyomtatásban is megjelent egyetemi előadásában (Kisfaludy Károly évtizede, 1936. 
24—26.). Legtöbb, mert legméltánylóbb; Kunszery Gyulának, a magyar szonett monográfusá-
nak (A magyar szonett kezdetei, 1965) ugyanis az övénél kedvezőtlenebb a véleménye: „Egy 
szonettmonográfia keretén belül Töltényi Szaniszló neve és költészete el nem hanyagolható" 
— írja, de azért „kissé elnézőnek" tartja Horváth János bírálatát: „Versei elmés rokokó
játékok a szerelem körül, némi anakreoni ízzel, olykor eredeti képes beszéddel, a női test 
szépségeinek érzékletes festéseivel, de bizony sokszor elég lanyha csattanóval." (Az Irodalmi 
Lexikon méltatása lényegében Horváth János megállapításait ismétli.) 

Egy száz darabból álló, tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátott szonett-kötet 1821-ben, 
amikor költőink — jobbára a másodvonalbéliek — még inkább csak próbálgatják a formát, 
mely igazán meghonosodni egyelőre sehogy sem tud költészetünkben: — már maga a tény is 
eléggé különleges ahhoz, hogy ne érjük be az eddigi nézetekkel, s kivált ne az egykorú kritikusé
val, Ballá Károlyéval, aki a Tudományos Gyűjteményben szedte le a keresztvizet Töltényiről, 
s lévén konkurrens szonettíró, riválisának száz szonettja közt, mint az elfogultságát rosszalló 
Kazinczy megjegyzi, „egyetlen egyet sem kapott olyat, mely a szonett névnek mind külső, 
mind belső formájára nézve megfeleljen"; hanem újra kezünkbe vegyük a kis könyvet és elejé
től a végéig újra elolvassuk: vajon nem ér-e mégis többet, mint amennyire az eddig legelisme-
rőbb bírálat is becsülte. 

Töltényi kötetének egy szonett-esztétikai tanulmány a bevezetése, végén pedig jegyzetek 
olvashatók egyes szonettjaihoz. Ezek, mind a tanulmány, mind a jegyzetek — mint Horváth 
János mondja — „igen tanult főnek mutatják, a német, olasz, francia és angol nyelv és költészet 
ismerőjének"; amellett ezekből az írásaiból meglehetősen határozott ízlés bontakozik ki: 
nagyon okosan indokolt ellenszenv a versek agyon mitologizálása iránt, valamint bizonyos 
megértése és méltánylása a népköltészetnek; minden sora elárulja, hogy a szerző ért a költészet 
dolgaihoz. Valóban kár, hogy — Horváth Jánost idézem — „pályája elszakadt Magyarország
tól; Bécsben lett elébb a katonaorvosi akadémia, azután az egyetem tanára, kiváló tudományos 
munkásságot fejtve ki, miért 1842-ben a magyar nemességet is megkapta. 48-ban váratlanul 
nyugdíjazták." (Eredeti neve Schittensam volt; 1795-ben született Veszprémben, 1852-ben 
halt meg Grazban; nyugdíjba büntetésből küldték magyar érzelmei miatt.) 

Az említett bevezetés a szonett elméletét és történetét tárgyalja. Egy sereg nevet hoz elő 
benne, a híres szonettistákét: az olaszok közt Petrarca mellett Tibaldeót, Varchit, a franciákból 
Gombault-t, Mainard-t, Malleville-t, Saint-Gelais-t, Du Bellay-t, Ronsard-t, a németek közül 
Bürgert és Schillert; nem említi viszont az angolokat, se Shakespeare-t, se Miltont, se mást, 
sőt, megjegyzi, hogy a „bárdolatlan" angol nyelv erre a formára nem is alkalmas. 
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A nevek fölsorolása önmagában még nem sokat jelent: végtére máshonnét is vehette a 
névsorait. Úgy látszik azonban, hogy a fölsoroltak közül, ha nem is mindenkit, de sokat ismer. 
Goethét idézi (szonett-szonettjának két terzináját), Schlegelt is (egy szonettról szóló szonett 
jának hat sorát, majd saját Pia desideria című verse mintájaként a jegyzetben Der färt 
durch's Leben kezdetű szonettját); — alighanem az első, aki nálunk franciául közli Ron
sard híres Mignonne allons voir si la rose-át, mint a maga Vanitatum vanitas című szonettjának 
ihlető j ét. 

De utalásain és idézetein túl is, egész kötete alapos irodalmi-esztétikai ismeretekről 
tanúskodik, s a maga módján és arányai közt szervesen kapcsolódik a szonett európai hagyo
mányaiba és történetébe. Csak akkor érthetjük meg Töltényit mint jelenséget, és kellően 
méltányolni is csak úgy méltányolhatjuk, ha ezekben a kapcsolataiban látjuk és értékeljük. 
Természetesen nem akarom túlértékelni; úgy vélem azonban, hogy kevesebbet kapott annál, 
amennyit érdemelt volna, vagyis legalábbis — Horváth Jánosra gondolva — némileg mást 
kapott, mint amit érdemelt. 

Mindjárt a „rokokó játék a szerelem körül, némi anakreoni ízzel" megállapítás kibillenti 
egy kicsit arról a helyről, ahová tartozik. A szonett egyébként sem jellegzetesen rokokó tünet; 
a rokokó — Kunszery Gyula szonett-történetének kifejezését használva — a forma életében 
inkább „árapály". Töltényi nem is oda kapcsolódik. Játékai nem annyira „rokokó játékok", 
mint inkább a szonett-forma és műfaj sokszázados stilisztikai és poétikai hagyományainak, 
concettóinak, „versszerző találmányainak", fordulatainak és sablonjainak tudatos alkalmazá
sai, mégpedig ahhoz képest, hogy nálunk előzménytelenül, nem is rosszul. Lássunk néhány 
példát. 

„A sonet című verse tulajdonképpen verstan versben — írja Horváth János — kissé tan-
szerűleg szedi össze benne a szonett hagyományos szabályait, olyan formán, mint a bevezetésé
ben idézett W. A. Schlegel, vagy Boileau egy-egy hasonló verse." Kunszery Gyula még jobban 
megnyomja a tollat: „Olyan, mint egy rigmusba foglalt poétikai szabályzat" — mondja a 
költeményről. Szerinte Töltényi, Schlegel példájára, és fölhasználva Boileau Art poétique-
jának a szonettra vonatkozó részletét, összeszedett néhány elméleti tételt, s azt aztán jól-
rosszul megverselve összerakta, „rigmusba foglalt poétikai szabályzattá" gyúrta. Holott a 
valóság nem egészen ez, és nem Töltényi ellen szól, hanem erősen mellette és javára. 

A szonettnak is megvannak a maga „műfajai", vagy típusai; ezeknek egyike ez a „szonett 
a szonettról"; a forma szabályainak megverselése, magában a formában. Némileg ebbe a vál
fajba illik Wordsworth ismeretes szonettje, („Zord kritikus, a szonett érdemét Ne nézd le" 
— Fodor András fordítása), mintegy „irodalomtörténeti" változatául a típusnak. Ide tartozik 
természetesen Kazinczy verse, A szonett múzsája, ide Goethéé; A szonett (fordította Jánossy 
István) némi kis túlzással azt lehetne mondani: jóformán minden költő, aki fő formái egyikéül 
a szonettet választotta, szinte már illendőség szerint szentel egy szonettot a szonettnak is. 
Töltényi ezt nyilván tudta; kötete, száz szonettjával, nem amolyan vasvillával egybehányt 
szonett-halom, hanem kivehető benne a hagyományokhoz igazodó tudatos komponálás számos 
nyoma. Mi sem jellemzőbb erre, mint épp a kötet vége, A sonet című verstől kezdődőleg; 
ez valóságos összefoglalás, rekapituláció, „műfajilag", „műformailag" és tematikailag. A kilenc
venedik vers: A sonet — magáról a formáról szól, a hagyomány szerint; következik egy „múzsa
összefoglalás"; utána a költő maga szól; végül — kilencvenháromtól százig — nyolc portré: 
a nyolc „múzsa" arcképe szonettban. A szonett-szonett tehát kettős funkciójú a kötetben: 
egyrészt a mesterség „tudatosítója", másrészt a finálé bevezetése. Egyébként így szól: 

Sonet tizennégy versü lantos ének, 
áll öt s fél jambusokból alkata 
elő négy s négy rímet szorítgata 
kaptába, hátul hármak tétenének. 
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Négy négy után megtörni kell felének, 
három közt hátul vál indulata, 
ha így víg gondolatja juthata, 
formát a dalok kedvest leihetének. 

De gondunk légyen hím s nő versezet, 
a név s igének könnyű felváltása, 
a tiszta hang, hogy víg legyen folyása. 

Gondunk, rím többtagú fogjon kezet, 
mely hogyha jó s szép végre elvezet, 
sehol kis énekünknek nem lesz mása. 

Persze nem valami magas ihletű munka; végtére Töltenyi nem volt nagy költő. De amit 
akart, lényegesen több volt, mint poétikai szabályok megverselése; egy műfaj-hagyomány 
igényeinek igyekezett eleget tenni. S hogy kis költeménye hová, milyen világirodalmi rokon
ságba tartozik, annak szemléltetésére hadd idézzem egy távoli, előkelőbb párját, nagy költő, 
nagy formaművész kezéből, és sokkal csiszoltabb, pallérozottabb irodalmi környezetből — 
ilyesmire gondolt Töltenyi, és valami ilyesmit alkotott volna, ha tehetsége és helyzete szerint 
tudott volna. Nem egyetlen vers ez ebben a nemben, hanem csak példa; hasonlókból bő csokrot 
lehetne gyűjteni a világirodalom különböző tájairól. „Szonett a szonettről" ez is, költője 
Lope de Vega (fordítója Pál Endre): 

Kért Violante, ezzel szörnyű gondot 
okozva nékem, hogy szonettet írjak; 
tizennégy sor, amit szonettnek hívnak, 
az első négy után teszek már pontot. 

Mindjárt a második versszaknak rontok, 
meglesz az is, jusson eszembe rím csak; 
ha a tercettig megtelt a papírlap, 
nem ád a négyes nekem többé gondot. 

Most jő a tercett. Már ettől se félek, 
úgy látszik, könnyen győz, aki merész, 
az első három sor végére érek. 

Ez már a másik tercett, idenézz! 
Tizenhárom — számolj utána, kérlek ! 
Tizennégy verssor. Művem, íme, kész. 

Az effajta fölényes-ironikus játékhoz persze túlérett irodalmi kultúra és művelődés kell, 
amilyen akkor a spanyol volt, virágkora alkonyán; a miénk Töltenyi idején éppen hajnallott 
— a kettejük különbsége a tehetségé mellett két irodalmi helyzeté is. Töltényinek a maga 
korában való tudatos bekapcsolódása egy nagy világirodalmi folyamba, a szonettébe minden
esetre meglepő, kivételes és figyelemre méltó. 

Ennek a bekapcsolódásnak más nyomai is vannak. Szintén közismert szonett-típus az a 
„berneszk" fajta, melyet az olasz Berni után neveztek el: amolyan ellen-petrarkizmus, a petrar-
kista rajongás modorában nem a szépség, hanem a rútság „dicsérete", és a szerelem álarcában 
szól, de nem gyönyöréről, hanem iszonyáról. Jellegzetes példái szintén özönével idezhetők a 
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szonett-költészetből — egyetlen egyre utalok csak itt, Du Bellay „berneszk" szonettjára a 
Panaszok-ban az „ében fogazatú", elöregedett és elhízott kurtizánról („Ó kecsesen sodort 
ezüstös hajfonat" kezdettel magyarul is olvasható A francia reneszánsz költészeté-ben). Nos, 
Töltényi tudta, hogy száz szonett közt ennek a hangnak is illik képviselve lennie, megírta 
hát ő is a maga berneszkjeit, a tizenegyedik, Liához címzett, meg a hetvenedik, bizonyos magát 
agyon festő-kendőző Szilviáról szóló szonettot. 

Jóformán nincs is concettója, versszerző találmánya, „patronja" a szonettirodalomnak, 
melyet föl ne használna, ki ne próbálna. Ismerjük például a névhalmozás „módszerét": a 
költő fölsorol egy halom nevet, hogy mindezek nem enyhíthetnék kinját, vagy hogy mindezek
nél szebb, esetleg kegyetlenebb a kedvese — az ősminta itt is Petrarca, s aztán az ő nyomán 
rengeteg ilyet írtak. Megírta a magáét annak rendje és módja szerint Töltényi is: két és fél 
strófányi nő minden báját fölülmúlja az ő Gundija. 

Még egy példa: nem volna teljes a „száz szonett" világa, ha kimaradt volna belőle a Petrarca 
óta kötelező nagy téma, a halál, elmúlás. Nem is marad; Töltényi is megírja a maga szonettjét 
a Végzetről; ez, ha csiszoltabb volna a nyelve és ritmusa, bízvást beleillenek akármelyik tizen
hatodik vagy tizenhetedik századi „nagy" szonettista művébe, olaszéba, franciáéba vagy 
spanyoléba. 

De nemcsak ezért idézem, hanem annak példájául is, hogy milyen jól alkalmazza Töltényi 
azt a közismert, de nem könnyű „módszert", amelynek a világirodalom néhány ritkaszép 
szonettját köszönhetjük, s amely nagyjában a négyesekben fölvetett képek és fogalmak terzi-
nákban való másértelmű, vagy példázatos visszatükröztetésében áll. íme a vers: 

Sok módként hajlik minden szellőcskére, 
sok mozdulatlan kőszál tettiben, 
sok érc az élet mély keserviben, 
soknak viaszként olvad szíve vére. 

Sok napként fényi', ha déli éltet ére, 
sok mint az éj, oly minden éviben, 
sok örvény s vízeset ő műviben, 
sok hullám a sors báj ígéretére. 

így a két négyesben föltett „tétel" (a „vízeset" természetesen vízesés); erre következik a 
tükrözés, a „megfordítás" (szinte mint a zenében), a válasz: 

De bár nád, vagy bár kő természete, 
vagy érc, viaszk s örvény ő élete, 
bár éjt avagy napot benn számalál: 

a sorsnak mind eltöri szellete, 
s egyképp ragadja, hogyha rátalál, 
szánkódás nélkül a kemény Halál. 

Ugyanezzel a „technikával" készült a Klóéhoz szóló bájos hatvanharmadik szonett, a tőr, 
háló, lép, szigony „megfordításával" („Te mégis, Klóé, háló, lép, szigony — nélkül megfogtál, 
s hozzád láncalál, — s most már eloldni tud csak a halál 1"). Egy másik vers, a hetvenharmadik, 
Bybliszhez, a hasonlathalmozás szintén közkeletű „fogásával" él, nagyon ügyesen: tizenkét 
sor hasonlat („mint könnyű köd hajnalkor ég alatt" . . . ) s rájuk a négyesek és a terzinák 
végén egy-egy sor „csattanó" („szerelmed, Byblisz, oly könnyen szalad" . . . ) : ez is közismert, 
jellegzetes szonett-séma. 
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De ez a hetvenharmadik szonett más valamire is fölhívja a figyelmünket. „Képeiben hazai
ságra is törekszik" — mondta Töltényiről Horváth János. Valóban: ebben a költeményben a 
Bakony tetői, Rákos mezői, Tátra „fői" szerepelnek, másutt a Balaton, Hegyalja, vagy a 
Fertő („hol még sokszoron — előtűnik sok elsüllyedt torony"); — mindez szintén tudatosságra 
vall, arra, hogy Töltényi nemcsak egy formát akart áthozni hozzánk, hanem a forma, a műfaj 
egész világát meg akarta honosítani; mintha Annibal Caro, Voiture, Malleville hajnalának 
fénye egyszerre csak a Bakony tetőin villanna föl. . . 

Ismerte, s ha igen, mennyiben ismerte Töltényi ezeket? egyáltalán a szonett „világirodal
mát"? Bár szövegpárhuzamok itt nem sokat mondanak, mert tíz helyről is származhatik 
minden, ami átvételnek látszik: versei arra vallanak, hogy jórészt ismerhette, és amit ismert, 
azt magyarban követni is akarta: meg akarta valósítani nálunk ezt a világot, és ráadásul 
magyar színekkel is tetézve. Nem kis érdem. 

Ismétlem: természetesen nem volt nagy költő, és kísérlete már eleve egy kicsit az irodalmi 
élet margójára szorult. De érdekes kísérlet volt, és talán kár, hogy nem lett folytatása. 
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