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Szentjóbi Szabó László szavai
a szolnokiakhoz is szólnak

Amikor Szentjóbi Szabó Lászlóra, a tragikus sorsú költőre, pedagógusra, műfordítóra,
regény- és drámaíróra emlékezünk halálának 200. évfordulója alkalmából, joggal
vetődhet fel a kérdés, miért éppen itt idézzük műveit, miért éppen itt járjuk végig
gondolatban egy rövidségében is gazdag életút állomásait. Hiszen nyoma sincs annak,
hogy valaha is megfordult volna ebben a szép fekvésű, de akkor még teljesen
rendezetlen, csupán sivár sóházakkal, s az egy házzal ékeskedő alföldi kis mezővárosban.

A ki nem mondott, de mégis érzékelhető kérdésre válaszomat egy általános és egy
hozzánk, szolnokiakhoz is közel álló indokkal támasztom alá. Ami az általánost illeti,
arra hivatkozom, hogy a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagjainak nemcsak joga,
de megtisztelő kötelessége is irodalmunk jeles alkotóinak emlékét ébren tartani, a
közfigyelmet nemzeti öntudatunk fundamentumát képező múltbéli alkotásokra
irányítani: életüket a magyarság sorsának jobbítására, kultúrájának gazdagítására, az
európai műveltség szintjére hozni szándékozó kiművelt emberfőkre irányítani. Szentjóbi
Szabó Lászlót pedig méltán sorolhatjuk közéjük. Nemcsak azért, mert sokoldalú
munkásságával, derűsen valósághű helyzetdalaival, könnyed és dallamos énekvcrseivel.
érzelemnemesítő költeményeivel, műfordításaival éppúgy a „közhasznot" igyekezett
szolgálni, mint a magyar múlt kegyetlen sorsfordulóira emlékező, sajnos többnyire
töredékben maradt verses és prózai munkáival, hanem azért is. mert korán felismerve,
hogy a „köznép teszi az emberi nemzetet", csatlakozott kora, a magyar felvilágosodás
ellentmondásosságában is leghaladóbb csoportosulásához, a magyar jakobinus
mozgalomhoz.

És e lépéséhez kapcsolódik helyi megemlékezésünk második indoka. A magyar
jakobinus mozgalomban szövődött és teljesedett ki az a valóban sírig tartó barátság.
amely őt elvbarátaihoz, mindenekelőtt Batsányi Jánoshoz és városunk polihisztor
szülöttéhez, Verseghy Ferenchez fűzte. E barátság szívből fakadó dokumentuma —
természetesen Batsányi nagyívű „Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz" című versén kívül
— az a két fájdalmas búcsúvers, amelyben a két költőbarát próbálja meg szavakba
önteni érzelmeit fiatal társuk kegyetlen körülmények között történt elvesztése miatt.

Emlékezzünk tehát arra a költőre, aki a kegyetlen sors által számára kiszabon alig
néhány alkotó esztendő alatt is máig maradandót tudott teremteni, s ezzel irodalmunkra
oly annyira jellemző fájdalmas névsort nyitott meg, különösen a magyar líra
veszteséglistáján. Költői kérdésként lehet csupán megfogalmazni, mivel lehetne
gazdagabb a magyar, de túlzás nélkül mondhatom — az európai irodalom, ha Csokonai
mellének csontboltozatján nem 32 évesen rugdosott volna irgalmatlanságával a halál;
ha Petőfi Sándor holtteste nem 26 évesen marad Összetiporva a segesvári mezőn: ha
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Reviczky Gyulának nem 34 évesen kellett volna számolgatnia, találgatnia, hogy hány
hete vagy hány napja van még hátra; ha Tóth Árpádnak — alig túl a negyvenen —
múltnak háttal, halállal szemközt nem kellett volna várnia, lesz-e másképp új tavaszig
vagy a halálig; ha József Attila vonatkerékbe tört testét nem 32 évesen fogadja be a
föld, mint a persely; ha Radnóti Miklóssal nem 35 évesen végez a tarkólövés...
Folytathatnám a sok hiábavaló „ha" ismétlését — irodalmunk története bőven kínál
anyagot e szomorú válogatáshoz —, hiszen oly kevés költőnek adatott meg. hogy hangot
adhasson az őszikék szelíd derűjének vagy a dőlt vitorla árnyán az elmúlásról való méla
merengésnek.

A meddő borongás helyett azonban irányuljon most figyelmünk arra a Szentjóbi
Szabó Lászlóra, aki saját szavai szerint „a józan okosságot választotta parancsoló urává.
a szeretetet és igazságot pedig ítélő bírójává".

Szurmay Ernő

# * #

WÉBER ANTAL

Egy költői sors üzenete

Szentjóbi Szabó Lászlóról kétszáz év távlatából

Nem mindig kedveznek a múzsák, s az árkádiai tájak is viharosak olykor. Szentjóbi
Szabó László, miként számosan a magyar irodalomban, olyan ígéret volt. mely nem
tudta magát lehetőségeinek teljességében kibontani. Nehéz, sőt alighanem képtelenség
eldönteni, hogy a történelem kegyetlen fordulata vagy az elháríthatatlan betegség, vagy
mindkettő együtt tett pontot fiatal életére, ifjúsága virágábaa tehetsége
megmutatkozásának idején. Munkásságának hatása mindeme kedvezőtlen körülmények
között sem enyészett el, s a töredékes életmű sem emlékeztet valamiféle torzóra.
Mégcsak az elfeledett értékek közé sem sorolható tevékenysége, sőt: ha olykor inkább
Batsányi kapcsán, aki nagy jelentőségű költői episztolát intézett hozzá, s rabtársaként
oly emlékezetes sorokkal elsiratta őt, mintsem saját érdeméből — de egyes versei
kedvelt antológia-darabokként szinte magától értetődően fenntartják nevét, s kellően
érzékeltetik poétái tehetségét.

Némileg más a helyzet, ha munkásságának feltárására irányítjuk figyelmünket. Gálos
Rezső kiadása,1 életrajzi összefoglalása, mely jó néhány évtizedre tekinthet vissza, a
legteljesebb és érdemben azóta sem folytatott feldolgozás a költő munkásságát illetően.
Természetesen foglalkoztak vele azóta is. Mezei Márta2 a felvilágosodás kori magyar
líráról szóló monográfiájában igen tanulságos oldalakat szentel a költőnek. Bíró Ferenc
találóan jelöli ki eszmetörténeti helyét3 a korszakban, de már Tarnai Antal is igen
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figyelemreméltó portrét rajzolt róla az akadémiai irodalomtörténet megfelelő kötetében,
ő Batsányi felől, új szemszögből láttatja alakját. Ami voltaképpen mindmáig hiányzik.
az egyfajta összefoglaló igény, hiszen Szentjóbi Szabó több műfajban is járatos volt,
sőt bizonyos értelemben úttörő szerepre is vállalkozott.

Pályája sikeresen indult, abban a korában szerencsésnek mondható helyzetben volt.
hogy „költeményes munkáit" kiadhatta, saját maga rendezhette sajtó alá az 1791-ben
Pesten megjelent kötetet. Az sem általános, hogy ezt a kiadást egy második követte
1820-ban Debrecenben, sőt harmadjára 1840-ben ismét megjelent Pesten is. Tehát
meglehetősen folyamatos jelenlétre figyelhetünk fel, s e tényt még külön megerősíti az
a körülmény, miszerint már Toldy Ferenc is felvette néhány költeményét
Handbuch-jába, melyet bízvást nevezhetünk az újabb magyar irodalom első nagy
seregszemléjének. A Systematisches Verzeichnissben egyik versét (Indúlj-dal Dobozi
Lajoshoz) a Soldaten- Kriegs-Lied, azaz a harci dalok és indulók ma már szokatlannak
mondható műfaji kategóriájába sorolja, míg a többieket, mondhatni a vegyesek közé
(Lieder anderen Inhaltes, Charakters, oder anderer Form. als die angeführten).

Külön vizsgálódást is megérdemelne azoknak a verseknek jellege, amelyeket Toldy
(természetesen nem csak Szentjóbitól) ebbe a rendkívül elasztikusán kezelhető csoportba
illeszt, hiszen egyébként a Lirisch-episch, a Romanze, a Weinlied, a Volkstümlich-ként
jellemzett népies hangvétel mellett formai jegyek (szonett, rondó stb.). továbbá
témakörök (Idyllen, Hirtengedicht) is szerepelnek az elrendezés szempontjai között.
Voltaképpen nem csekélység, hogy ez az első reprezentatív válogatás az említett
költeményeken kívül további kilencet tartalmaz. Ezek: A holdhoz. A csermelyhez.
Dámon, Chloe panasza, A megváltozott Dóris, Phyllishez, Bucsu. A poéta és a Sirhalom.
Toldy figyelme később is kitüntette, hiszen 1865-ben Pesten kiadta „költői munkáit".

Munkáinak teljesebb kiadása Gálos Rezsőnek köszönhető, s ez a kötet a kritikai
kiadás jegyeit viseli magán. Megemlítendő az a tény is, hogy a Mátyás király vagy a
nép szeretete jámbor fejedelmek jutalma című érzékeny nemzeti játékát Gyulai Pál adta
ki és látta el bevezető tanulmánnyal. Gyulai neve is arról tanúskodik, hogy Szentjóbi
rövid költői pályája korántsem nélkülözte az elismerést. Mindezek a tényezők bizonyos
mértékig azt is indokolják, hogy az író és költő, mintegy elnyervén a tevékenységének
megfelelő irodalomtörténeti besorolást, az ezt követő időkben szinte magától értetődő
módon inkább ezt tartotta meg, az újabb irodalomtörténeti összefoglalások mintegy
ezekből a tényekből, ítéletekből indulnak ki Szentjóbi Szabó Lászlóról szólva, netalán
új árnyalatokkal gazdagítva elődeik alapozó minősítéseit.

Ha az irányzatok, stílustörekvések felől nézzük munkáit, kivált lírai költészetét, még
mindig hat az a jellegzetes felosztás, amelynek alapja Császár Elemér ismert
tanulmánya4: A német költészet hatása a magyarra a XVIII. században. Ezen a nyomon
haladtak mások is (Várady Imre: Gellert hazánkban).5 Az az érzelmes költészet, melyet
Toldy még nem tud vagy nem akar pontosan körvonalazni, Szentjóbi líráját a „németes"
irányzatban helyezi el, s noha e megítélésnek bizonnyal van indokoltsága, ez a
körülmény — mutatis mutandis — sokakról elmondható, anélkül, hogy
ízlésorientáltságuknak ezek a jegyei különösebben hozzájárulnának műveik
értelmezéséhez. Ehelyütt más tényezők előtérbe helyezése indokolt.

Az egyik ilyen például a szociológia, szorosabban az értelmiség- illetőleg
irodalomszociológiai momentum. A költő ugyanis egyik jellegzetes példája annak a
folyamatnak, amely az értelmiség kialakulásának egyes változatait jelzi. A Bihar megyei
református nemesi családból származó költő pályája mondhatni tradicionális keretek
között indult, noha nem teljesen szabályosan, hiszen 1786-ig Debrecenben teológiát
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tanult, ami arra vall (figyelmen kívül hagyva a papi pályához való esetleges ifjonü
vonzalmát), hogy a földbirtokosi életforma egzisztenciális lehetőségként nem jöhetett
szóba. Pályafordulatának jellegét mutatja, hogy II. József uralkodása idején a nagyváradi
iskolában tanítói állást kapott majd 1789-ben a nagybányai gimnáziumban kap tanári
kinevezést, amelyet a császár halála után református vallása miatt elvesztett. Ahogy ma
mondanók, nem kisrészt József reformjai következtében (mint számos más korabeli
értelmiség esetében) életvitele, tevékenysége a modernnek számitó civil szférába
helyeződött át. Ez a fordulat meghatározó jelentőségűnek bizonyult, a kirajzolódó új
típusú lehetőség elvesztése pedig nyilván csak megerősítette a jozefinista meggyőződést,
s közvetve megszabta további útját a köztársasági mozgalomhoz, üldöztetéséhez, számos
munkája kéziratának megsemmisítéséhez, s végül közrejátszott korai, tragikus halálában.

Ám a veszteség mellett termékeny esztendőket is elkönyvelhetett rövid élete szám-
adásában Jeles kortársa, Batsányi például mértéktartó stílusáról mintegy megfeledkezve,
s tőle szokatlan módon Lacimrák szólítja hozzá intézett episztolájában. A Levél,
Szentjóbi Szabó Lászlóhoz egyéb fontos közlendője mellett, melyeket még érintenünk
kell, kijelöli azt a szellemi közeget is. mely a költőnek, balszerencséjére és szerencséjére
megadatott. „Mit mivel a bölcs Koppi?" — kérdezi barátjáról — ..Hová lett Verseghy,
s mint van?" Majd: ,,Hol van Kreskai? s miért hallgat?". Nyilvánvaló, hogy arról az
aufklérista pesti értelmiségi közegről van szó, melynek ekkoriban kristályosodik ki
kulturális szerepköre. így tehát kialakul az a mentalitás is. amely a költő gondolkodását,
ízlését, eszményeit messzemenően meghatározza.

Külön teret érdemelne ennek az intellektuális közegnek a tüzetesebb vizsgálata. Itt
azonban elegendő arra utalni, hogy az ország virtuális szellemi-kulturális centrumában
az a típusú világiasodás megy végbe, amely mögött motivációként ott áll az állam
modernizációjának az a koncepciója, melyet II. József személyéhez szoktunk kötni, s
minden bizonnyal az a tolerancia is. mely kivált a protestáns értelmiségi réteg számára
lehetővé teszi a kulturális (sőt állami) életbe való bekapcsolódást is. E körülmény járul
hozzá Kármán József — noha rövid életű — kezdeményezéséhez csakúgy, mint a
szalonokban folyó élénk kulturális (és politikai) tárgyú eszmecserékhez, a
szabadkőműves gondolat megjelenéséhez, a nemrég Pestre helyezett egyetem
tudományos szerepének mindinkább megmutatkozó intellektuális tekintélyéhez, sőt mi
több: ezek a kezdemények és változások mindinkább integrálódni kezdenek, s ezt a
körülményt megerősíti a személyi kapcsolatok szövődése, egyfajta termékeny
kommunikáció kialakulása és működése. Mindez sajátos módon II. József, sőt II. Lipót
halála után sem szűnik meg, s így Szentjóbi Szabó is, mondhatni szellemi otthonra talál
ebben a közegben, s Biharból való kényszerű távozása után az aufklérista szellemiségnek
ez a bástyája nyújt neki menedéket, s biztosítja további munkálkodásának lehetőségét.

Szentjóbi Szabó László számára, irodalmi munkássága szempontjából különösen
fontos volt az első magyar színtársulat megalakulása, melynek ténye nem választható
el a szellemi környezettől, minek következtében színműve, bizonnyal legnépszerűbb
munkája közönség elé kerülhetett. Számos alkalommal játszották, ami nem csekélység
ebben a korbaa6 A siker tartósnak bizonyult, színpadra állításával még a következő
század második felében, 1881-ben is kísérleteztek. A nemzeti érzékeny játék műfaji
kategóriaként is újnak mondható, s itt nem csak az úttörés érdeme figyeiemre méltó.
Az a körülmény is, hogy Szentjóbi nemcsak egyike a kor lírikusainak, hanem az
irodalom több ágában is ígéretesen induló tehetség, akinek azonban sorsa nem engedte
meg, hogy tehetségét kiteljesítse.

Pályáját messzemenően meghatározta az a tény is. hogy a helytartótanácsnál
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dolgozott. Ez a körülmény bizonyos értelemben ahhoz a modernizációhoz kapcsolta.
amely József császár kezdeménye nyomán egy centralizált korszerű államszerkezet
megvalósulásának fontos állomása volt. Ám a költő pályája szempontjából nem ez (az
egyébként a magyar nemességtől erőteljesen vitatott politikai koncepció) a döntő
jelentőségű körülmény, hanem az a különleges, szociológiailag is definiálható szellemi
közeg, amely erre az intézményre jellemző volt. Erre a közegre illik az a terminus,
amelyet a korszakkal, így a Monarchia irodalmi-közéleti viszonyaival is foglalkozó jeles
francia-német germanista, Roger Bauer alkalmaz. E meglehetősen hosszú összetett szó
így hangzik: Staatsbeamtenbürgertum. Tehát magyarul: államhivatalnok-polgárság.
Afféle kvázi-polgárság ez, egy értelmiségi szerepkör, mely a felvilágosodás, ha úgy
tetszik, a felvilágosult abszolutizmus államelméleteiből vezethető le. s végeredményben
a rendi államszerkezet e korban adódó alternatívája. Ennek különböző történelmi
következményeivel, a vele szemben megnyilvánuló oppozíció motívumaival, ennek
esetleges igazságtartalmával, netalán negatívumaival most nem kívánunk foglalkozni.

A költő mentalitásához azonban ez a szellemi környezet minden bizonnyal fontos
indítékokkal járult hozzá. Itt még érvényesülni látszott a tolerancia elve és gyakorlata.
a nemesi származás nem jelentett kizárólagosságot, polgári elemeknek is \ olt módjuk
a kiemelkedéshez. Az itt szükségképpen megkövetelt tudás, amely a hivatalnoki
tevékenységhez szükséges volt, a kor általános viszonyaihoz mérten magas intellektuális
színvonalat biztosított, s e tény gyümölcsözött az ifjabb államhivatalnokok körében.
Együttléteik szellemi haszna kétségtelen, s olyan kezdeményezés, mint például
Lesekabinet alapítása, a külföld iránti tájékozódást is elősegítette. A francia forradalom
változatos esztendeinek történései következtében a II. József uralma idején meggyengült
cenzúra is megzavarodott, így történhetett meg, hogy a francia forradalom közlönye, a
Moniteur is rendelkezésre állt az újságospolcokon.

Nyilvánvaló, hogy ez az értelmiségi gárda nem alkotott valamiféle zárt testületet, a
fiatal államhivatalnokok bekapcsolódtak Pest társasági életébe, színházba jártak,
szalonokat látogattak. Szentjóbit jókedélyű, mozgékony fiatalemberként emlegetik.
Érthető a kapcsolat az egyetem prominenseivel, művészetpártoló nemesurakkal. A
felsorolt tényezők összege arra mutat, hogy ezt a jellegzetes társaságot az újítás és a
kezdeményezés igénye fűzte egybe, s a felvilágosodás és bizonyos értelemben a
franciaországi változások kiváltotta eszmék és gondolatok. így tehát Szentjóbi nem
véletlenül, ahogy régebbi kézikönyvekben, lexikonokban olvasható, mintegy
belekeveredik a köztársasági mozgalomba, hanem érdeklődése, eszmei rokonszemei,
ránézve tragikus következményekkel ugyan, de szükségszerűen vitték ebbe az irányba,
már csak azért is, mert ezek a fiatal értelmiségiek voltak a mozgalom ..polgári-városi"
bázisának legfontosabb tényezői.

Egy költő egyéni arculatának jellegzetességét azonban nyilvánvalóan nem egyetlen,
bármily erőteljes hatás adja meg, hanem mindazon tényezők sajátos összegződése.
melyek pályáját, személyes életútját, művelődését tapasztalatait motiválták, gyarapí-
tották, gazdagították. Ilyen egymásra épülő, egymásba játszó hatásokat feltételezhetünk
Szentjóbi Szabó László életében, munkásságában is. Szellemi találkozásokat tehát,
melyek esetenként inkább csak jelzések, virtuálisak inkább, mintsem valóságosak, de
valamely személy, irány, művelődési típus jelenlétére utalhatnak. Ilyen forrása lehetett
eszmélkedésének a debreceni kollégium miliője, ahol a nála néhány esztendővel
fiatalabb Csokonai is tanult (persze hat év különbség nagyon sokat számít ebben az
életkorban), életének már emlegetett helytartótanácsnál töltött időszaka, ahol vele
párhuzamosan Berzeviczy Gergely is tevékenykedett, a magyar színjátszás kezdetei.
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Wéber Antal: Egy költői sors üzenete

Kelemen László személye és társulata, a pesti értelmiségiek köre. más vonatkozásban
Batsányi, a Magyar Múzeum, ezen keresztül Kazinczy, sőt egy eset arról tanúskodik.
s e ténynek is van valami jelképes értelme, hogy Bihar megyei állása révén a/, egyik
megyei közgyűlésen Bessenyei Györgyöt is láthatta (1794-ben).7

E tényezők abban is közrejátszanak, hogy korán lezárult életművében, mely
tehetségének sokoldalúságát inkább csak sejteti, mintsem demonstrálja, e körülmények
kétségkívül érzékelhetőek. Mátyás királyról szóló érzékeny játéka például (hogy e
viszonylag keveset emlegetett, bár sikeres művére hivatkozzam) egyként tartalmazza a
felvilágosult, némileg Bessenyeire emlékeztető fejedelmi példakép motívumát és azt a
fajta történelmi látást, amely jellegzetesen a nemzeti történelem viszonyai közé helyezi
a történelem fontos epizódjait és szereplőit. A szemléletváltás e tekintetben nem
korlátozódik e műre, hanem általánosabb értelmű. Példázza a Töredéke a mohácsi
veszedelem előadásának című költeménye is. Érdemes megjegyezni, hogy hivatali
megbízatásból járt Mohácson, e körülményre céloz Batsányi is a költőhöz írott verses
episztolájában; valójában tehát az a történelemszemlélet rajzolódik ki benne, amely
Batsányiéval rokon. A mohácsi vereség, annak előzménye („A Dózsa világa sem múlt
el oly régen"), a Hunyadi-, a Mátyás király élmény, a Nagy Lajos király kora iránti
érdeklődés, tehát a magyar történelem fényes és gyászos lapjainak felidézése azt a típusú
történelmi gondolkodást előlegezi, amely majd a reformkorban fog kibontakozni.

Különleges figyelemre tarthat számot az Első Mária magyar királynak élete című
prózai töredéke. Műfaját illetően kezdetben némi bizonytalanság érződött. Szinnyei
bibliográfiájában „czikk"-nek nevezi, vélhetőleg tanulmányszerű történelmi portrénak
tekinti. Később már kiviláglik e töredék műfajtörténeti érdeme, s így regényes történelmi
életrajznak minősül. Töredék mivolta aligha teszi lehetővé a pontos és vitathatatlan
minősítést. Kétségkívül regényes a stílusa, ám hiányzik belőle a szcenírozás. a
beszéltetés mozzanata, ami a regénynek már ekkoriban is elengedhetetlen kelléke.
Inkább elbeszél, mint leír vagy netán megjelenít. Ám hogy nem pusztán történeti
tényeket akar oldottan, színesen előadni, az látható abból a kétségtelen tényből, hogy
az itt előadott történet lényegi mozzanataiban fiktív karakterű. A kirajzolódó konfliktus
kétségkívül irodalmi természetű. A két gyermeklány, az eleven s bizonnyal csinos
Czillei Borbála (ekkoriban klastrom neveltjei), s a kevésbé csábító küllemű Mária
titkoltan vetekednek Zsigmond, ez ekkor daliás ifjú, a későbbi császár vonzalmáért. A
bontakozó, öntudatlan szerelem ébredésének rajza, az uralkodói jövő és a természettől
adott emberi minőségek ütközése, harca bizonnyal érzelmes téma. s így a regényes
történelmi életrajz sajátos összefonódása a történelmi látásmód, a fényes és tragikus
korszakok és személyiség iránti vonzalom jegyeinek és annak az érzelmességnek. amely
kivált lírai műveinek egy részében mutatkozik meg.

Lírájára gondolva itt nem kívánunk fordításaira, átköltéseire utalni, ezeket megfelelő
bőséggel emlegette a régi típusú komparatisztika. Az a gyakorlat egyébként, hogy a
lírai költők már feldolgozott témák, netalán külföldi példák nyomán fogalmazzák meg
saját érzéseiket meglehetősen elterjedt költői módszer, amely nem ismeri még az
eredetiség, az élmény közvetlenségének követelményét, s így helyenként a fordítás és
az önállóság köztes tartományában helyezkedik el. Verseinek java része azonban a szó
szoros értelmében véve is eredeti, inspirációjukban az érzelmesség általános vonásai
érvényesülnek. Jellegzetességük, bizonyos mértékig újdonságuk a magyaros-rímes
formák alkalmazása. Stílusukban dominál az érzelmesség kifejezéskészlete, hasonlatai,
toposzai. Mindemellett e költemények olyan költőre vallanak, aki az érzelmesség e
tartományában megőrzi egyéni arculatát. A sirhalom című költeményében a rózsa és a
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rózsa hullásának, hervadásának képét idézi fel. afféle életpéldázatként, de új és meglepő
fordulat a rózsa és a rózsa árnyékának finom hangulati kettőse. E virág — úgy tetszik
— kedvenc motívuma, hiszen A reménységhez című versében újra előbukkan, ezúttal
a tövissel való ismert kapcsolatában. Ebben a hangulati mezőnyben helyezkedik el leíró
költeménye A tavasz is, a maga finom természetérzékclésével. De megtalálható a
szentimentális líra „graecizált" változata, az artisztikus szomorúság hangulata is. például
a Chloé bús estvéje című versében, melynek már az indítása is jelzi hangszínét: ..Te
halvány hold bús világa!". „Tán nem jöhet a nyájától / Félvén kegyetlen atyjától" —
olvashatjuk továbbá. Toldy ez alapon nyilván a Hirtengedichte elnevezés alá sorolhatta
volna antológiájában.

Bizonyára alaposabb elemzést érdemelnének azok a lírai költemények, melyeket e
néhány utalással felidéztünk, s minden valószínűséggel kiviláglana a vizsgálatból, hogy
Szentjóbi mint érzékeny, szentimentális költő a jelesek közé tartozik, s Ányos és Dayka
mellett foglalhat helyet. Ám már A tavasz című költeménye is sejteti, hogy igazi
erőssége a leírás, valamely helyzet, figura bemutatása. Az ilyen típusú költeményekben
él legkevésbé a kor elterjedt és érzelmes fordulataival, és sorai is sokkal simábban,
könnyedebben gördülnek. E deskripciókban szinte érződik az az öröm. amellyel a
látottakat verbálisán megfogalmazza, impresszióit rögzíti. Természetesen nem Szentjóbi
az egyedüli, aki vonzódik az életképekhez, jellem- és alakrajzokhoz, az ilyenfajta, a
költői „pictura" körébe tartozó témák a költői mesterség gyakorlati terepéül is
szolgáltak, ám meg volt az a gyakorlati következményük is. hogy a klasszicista, s
bizonyos mértékig az érzelmes elvontságoknál érzékletesebb képet adtak a költő
személyiségéről csakúgy, mint környezetéről, világáról, amelyben élt. Nem véletlen,
hogy Az együgyű paraszt anekdotikus esete kedvelt antológia-darab, a maga
mesterkéletlen humorával, amely témailag és hangulatilag egyként folytatódik
irodalmunkban. Ilyen kedves életkép A nagy szüret Telegden is. .-1 gyermekkori idők
emlékezete pedig („Kis kard! mellyel vitézkedve / Vagdaltam a bürkökre....") már-már
petőfis reminiszcenciákat ébreszt („Lovagolok szilaj nádparipán....").

Ez az ígéretes pálya Kufstein zord sziklabörtönében szakadt meg. A hagyományos
kollégiumi művelődéstől Rousseau-ig ívelő eszmélkedés. a kezdemény különböző mű-
fajokban, a tehetség bontakozása, a szerepvállalás kora teendőiben végül is tragikumba
torkollott. Ez az évforduló, s a minden bizonnyal véletlen egybeesés, amely október
hatodikát e vonatkozásban kétszeresen is jellemzi, a gyásznap nem egyedüli az ország
és régiónk történetébea Ám a veszteség számba vétele mellett azzal az üzenettel is
szolgál, hogy mindig akadtak tehetséges emberek, akik a szóban kimondott igazság
érdekében vállalták a kockázatot, s így megtört pályájukat teljessé egészítette ki vállalt
hivatásuk haszna és értelme.8
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