
gát (ha nem is bemásolva, de legalább 
jelezve). A további kutatás tisztázhatná 
- talán zenetörténész bevonásával - a 
Székely Mózes, ill. Kájoni János által 
összegyűjtött zenei, ének-készlet jelen
létét, s általában a zenének az egyes 
előadásokon belüli szerkesztési-alkotói 
felhasználását. 

Rendkívül érdekes az a megállapí
tás, amit a tanulmány 99. oldalán olvas
hatunk, s amelynek értelmében a kor
szak vége felé a ferencesek „eleget téve 
a közönség igényének, több történelmi 
és társadalmi drámát játszatnak el 
diákjaikkal." Jó lenne magyarázatot 
kapni arra, milyen történelmi-társadal
mi helyzetben zajlott le ez az ízlésválto
zás? Mivel ebben a korszakban még 
szinte kizárólag az iskolai színjátszás 
képviseli a színházi kultúrát Magyaror
szágon, általános művelődéstörténeti 
szempontból is fontos lenne választ ta-

„Szentjóbi Szabó László nem túl 
nagy terjedelmű életműve még soha
sem jelent meg együtt" - olvassuk a 
könyv borítóján. Mindössze 28 esz
tendőt élt, tragikus körülmények kö
zött, mint a Martinovics-per vádlottja 
börtönben halt meg, ideje sem adatott, 
hogy kiteljesítse ígéretes irodalmi pró
bálkozásait. Életműve azért is töredé
kes, mert írásaiból a perek indulása ide
jén maga égetett el néhányat. Minden 
műfajjal kísérletezett. A lírában főként 
a meglehetősen háttérbe szorított dal
költészettel; írt történelmi drámát és 
pásztorjátékot - ez utóbbiban a modo
ros, a szépelgő változatokkal szemben 
az életszerűség hangjait próbálta; pró
zában a lélektani-történelmi regény, 
egyéb, kisebb írásaiban az életkép, a 
természetesség megvalósítására töre
kedett; tanulmányában, azaz pályázati 

lálni erre a kérdésre, mint ahogyan arra 
is, hogy miért a prózai darabokat 
igényli a közönség a század végén. Az 
iskoladrámák világának teljes elemzé
sekor egészen biztosan sort kellene ke
ríteni nemcsak a próza és vers viszo
nyára, használatának indokaira, ha
nem a különböző nyelveken használt 
versformákra, azok változataira és 
funkciójára is. 

A kötet ezzel együtt olyan területet 
tár föl a jelenleg lehetséges teljességgel, 
amely eddig a szakmai köztudat szá
mára ismeretlennek volt tekinthető, is
merete viszont fontos a további követ
keztetések levonásához, a további ku
tatásokhoz, s kiegészítve az eddig meg
jelent adattárakat, elemzéseket, egy 
előbb-utóbb elkészítendő szintézis szá
mára erősíti meg ezirányú tudásunk 
alapjait. 

Székely György 

dolgozatában fontos, újszerű gondolat 
az ízlés, az esztétika korhoz kötöttsége; 
leveleiben - a kor még szabályozott, 
irodalmi, retorikai igényű levélírásával 
szemben - a közvetlenség, a kendőzet-
lenség, az indulatokat is megengedő 
személyesség megvalósítója. írásai ed
dig inkább csak szétszórtan láttak nap
világot, csupán két teljességre törekvő 
kiadása volt műveinek: Toldyé 1865-
ben és Gálosé 1911-ben. „A jelen kiadás 
anyagának mintegy a negyede nem je
lent még meg kötetben, majdnem egy-
hatoda nyomtatásban sem" - olvassuk 
a Jegyzetek bevezetőjében. így joggal 
állíthatjuk, hogy jelentős, fontos kiad
vány e könyv, amelyben végre ösz-
szegyűjtve látjuk az alkotó minden írá
sát, s valóban áttekinthető képet ka
punk egy nagy ígéretnek induló pályá
ról. 

SZENTJOBI SZABÓ LASZLO ÖSSZES MÜVEI 
Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Debreczeni Attila, 
Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995, 349 1. (Felfedezett Klasszikusok, 13). 
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Az összesség azonban problémákat 
is jelent. „Kiadásunk kritikai igényű, a 
kritikai kiadások jegyzetapparátusa 

. nélkül" - írja a szerkesztő. Tehát amo
lyan köztes szintű kiadványt tartunk 
kézben: teljes gyűjteményt, igényes 
szövegközlést, amely főként a kézirato
kon alapul; nem kapjuk viszont a szö
vegvariánsok, a szövegmagyarázatok 
jegyzeteit. Fölmerül tehát a kérdés: kik
nek, mely közönségnek szól e könyv? 
Leginkább talán a mostani és a leendő 
szakembereknek, egyetemi hallgatók
nak, s ha ez utóbbi rétegre gondolunk, 
joggal tesszük fel a kérdést: nem lett 
volna mégis szükséges a legfontosabb 
szövegmagyarázatok jegyzéke? Problé
mát jelent a helyesírás is: alapvetően 
elfogadható, hogy mérsékelten moder
nizált (tz-c, ts-cs), de kérdésesnek tar
tom, hogy a kor jelentős alkotóinál (pl. 
Batsányinál) még dívó ypszilonista he
lyesírást is korrigálva hozza (láttya-lát-
ja, attya-atyja). Ez ti. a helyesírási sza
bályok kialakulása előtt egyik jellemző 
irány volt, s ha meghagyta a könyv a 
„hibás" változatokat (halatt-haladt, 
szélyel-széllyel, halgatsz-hallgatsz, ta-
vaj-tavaly, kettenn-ketten), meg kellett 
volna hagyni az ypszilonista alakokat 
is, mint a fonetikus írás egyik példáját, 
kordokumentumát. Problematikusnak 
tartom a kötőjelek elhagyását ige
kötőknél (meg-érkezett, fel-ékesíttette-
nek): ez ugyanis az egybeírás elfogadá
sának fázisát jelzi. Szentjóbi művei 
összességükben egy átmeneti kor he
lyesírási képét tükrözik, ezért helye
sebb lett volna meghagyni a fenti saját
ságokat. 

Kérdést vet fel a kötetrend, illetve 
ezen belül a versek közlésének rend
szere. Szentjóbi életének hányatott sor
sához hozzátartozott, hogy az iroda
lomban voltaképpen „szerencsés" volt: 
neves kortársai ismerték és elismerték 
(így Ráday, Batsányi, Kazinczy); rövid 
életében is megadatott, hogy írásai fo
lyóiratokban, majd 1791-ben kötetben 

is megjelentek. Ez a kiadás az utóbbi 
versgyűjteményt követi, s a szétszórtan 
megjelent és kiadatlan írások között 
hozza az azóta felfedezett költeménye
ket, amelyek viszont az eddig legtelje
sebb Gálos-féle RMKt 26. kötetében 
már az életműbe sorolva jelentek meg, 
s amelyek nagyon is pregnánsan képvi
selik a költő irányát, próbálkozásait. 
Köztük van pl. a hangulatos, életkép
szerű vers: A gyermekkori idők emlékezete 
vagy a Rózsa és Rózsi c. dal, a Seneca-
fordítások, verses epikai töredéke: 
A Mohácsi Veszedelem. Nem lett volna 
jobb az említett, 1911-es RMKt kiadást 
követni, s ebbe beszúrni vagy a végén 
hozni az újonnan megtalált verset (Egy 
rossz Poétára)? így ugyanis teljesebb 
egységet kapnánk Szentjóbi költésze
téről s minden kísérletéről. 

Az 1791-es kiadást követve kétségte
len, hogy a szerző szerkesztési elvéről 
kapunk képet. A szerkesztő megjegyzi, 
hogy benne bizonyos „elegyesség" va
lósult meg: dalszerű, leíró, alkalmi köl
temények változatossága, s hogy ez a 
korban általános rendezési elv volt. 
Nem volt általános: a szerzők vagy ki
adók inkább műfaji rendet követtek 
(így Révai Faludi-, Batsányi Ányos-ki
adása) vagy versforma szerint csopor
tosítottak (mint Day ka, ám a kiadó Ka
zinczy lényegében már műfaji rendet 
alakított ki). Ügy látszik, hogy Szenrjó-
binál inkább az az igaz, amit az Előszó 
további részében olvasunk, hogy ti. az 
„összbenyomás mégis az egységesség 
érzete". A költemények nagy része 
ugyanis a dal-műfajba tartozik, továb
bá valamennyi a korban eléggé lebe
csült magyaros (ütemhangsúlyos) vers
formában íródott. Azaz: a versforma, a 
műfaj mégiscsak rendező elv volt. 

Olvashatjuk a könyvben fordításaik
kal együtt Szentjóbi kérvényeit, perira
tait, ezek nagyrészt most először jelen
nek meg nyomtatásban. Nagyon je
lentős, a költőről és a korról mélyen 
tanúskodó iratok ezek. Kérvényei be-
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szédes dokumentumok a korabeli ér
telmiségi pálya viszontagságairól, ar
ról, hogy a protestáns vallás elbocsátás 
indoka lehetett, hogy pénzbeli járandó
ságát is késleltették, hogy az esetek 
többségében hiába bizonygatta a kér
vényezett hivatalokra rátermettségét, 
tudását, nyelvtudását, tapasztalatait. 
Jellemző adalékokat kapunk periratai
ból. Az elsőben Szentjóbi még tagadja, 
hogy megkapta az inkriminált kátét, 
majd a bizonyítékok súlya alatt beis
merő vallomást tesz. Ám ezekben a vé
dekezésekben is talál mentséget: hogy 
„vonakodva" fogadta el, hogy nem ter
jesztette, hogy nem lépett be a társaság
ba, hogy jelleme is ellentétes a felforga
tásra szító iratokkal. E védekezésekben 
együtt van a tényállásokra hivatkozó 
mentség a kevésbé bizonyíthatóval, a 
jellem, a beállítottság hangoztatásával 
- ez utóbbiak elfogadásának reménye 
bizonyos naivitásra vall. Hajnóczy ter
helő adatokat mondott róla; jellemző az 
is, hogy erre miként reagál. Egyfelől azt 
bizonygatja, hogy nem volt Hajnóczy 
tanítványa, csak ismerőse, hogy Haj
nóczy tévedett; másfelől védi is őt, 
mondván, hogy mindent bevallott, ami 
a törvénybe ütközött, s ez az ő állam
polgári tisztessége mellett szól. 

Meggyőződése, rokonszenve nem 
zárta ki kritikai észrevételeit, problé
maérzékenysége mindenkor erős volt. 
Mint protestáns értelmiségi II. József 
híve, de a haláláról szóló versben a 
nagyságban rejlő buktatókról is szól, a 
„nagyokat akart, s többre nem mehe
tett" ember tragédiájáról, akinek idő 
sem adatott nagy tervei megvalósításá
ra. A Zrínyi Péter, Horváth Országi Bán 
Isö Leopold Császárhoz c. verses levelében 
is észlelhető a vállalt elv mellett a na
gyon is éles kritika: alapvető és hangsú
lyozott a lojalitása, a költemény nagy 
része azonban indulatos vád a császár 

és udvara hitszegése ellen. Igen érde
kes a Mirabeau haláláról írott epigram
ma két változata, talányossága. Az 
egyikben, a kötetébe is felvett versben 
elsiratja a francia forradalom kezdeti, 
mérsékelt irányát képviselő politikust; 
a másik, a kéziratban áthúzott variáns
ban viszont Mirabeau „hazája gyilko
sa". Kérdés, miért? Mert mérsékelt irá
nya is felforgató, elítélendő? Vagy ép
pen azért, mert a radikális, a jakobinus 
irány szemszögéből megalkuvó, áruló, 
„gyilkos"? A társadalmi témákhoz 
kapcsolódó művek egy nyitott, problé
mákat átélő, mérlegelő alkotót mutat
nak; valóban nagy vesztesége irodal
munknak, hogy ebből csak keveset tu
dott művekké formálni. 

Egy bizonyos: sokoldalú, jelentős kí
sérletező volt. Költőként elsősorban a dal 
műfaját alakította, formálta: mint a kötet 
bevezetőjében olvassuk, az európai 
irányt, az érzékenységet próbálta egyez
tetni a magyar hagyományokkal, a nép
dalokban, népszerű énekekben megszó
laló természetességgel, a hazai forma
kinccsel. Hangsúlyoznám az életkép, a 
humoros zsánerversek jelentőségét, an
tológiák kedvelt darabja mindmáig 
A nagy szüret Telegden, az Együgyű pa
raszt. Különösen kiemelném epikus kí
sérleteit: a verses eposztól a lélektani re
gényen át a gessneri ihletésű kisebb, pró-
zavers-szerű írásokig (A Kívánság, A pa
nasz, A kert) mindent kipróbált, s talán ő 
lett volna a széppróza jelentős megújító-
ja, művelője. Szentjóbit eddig főként dal
költőnek tartottuk; az összes írások e 
gyűjteménye mutatja meg, hogy egy na
gyon is sokoldalú tehetség nagy re
ményű kísérletei szakadtak meg tragikus 
halálával. Első ízben kapunk most teljes 
képet az íróról igényes szövegközléssel. 
A könyvet tehát irodalomtörténeti ér
tékű kiadványként dicsérhetjük. 

Mezei Márta 
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