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Ideje is, mert most veszem észre, hogy még oly sok írni valóm volna
e kevés helyre, hogy alig érinthetem mind meg. Először is tehát, mentem
magam, «rosszaságomért», hogy sohase váltom he igéretemet elmenetelemmel.
Kedves Miklós bátyám! Valóságos siralomvölgyének embere vagyok én.
Bennem a gazdát e 3 irtózatos rossz és minden fátumával megkereste s a
küzdés tenger időmet veszi el. Az apát örömök helyett gyermekeim beteg
sége szomorítja meg. Szegény Margit csak ez évben is már 2-szor fekszik e
percben is hideglázban, pedig ő volna ártatlan gyönyöröm,..! Szegény Géza
kétségbe ejt s néha majd összeroskadok a kín alatt, ha a jövőre gondolok:
egy éve már, hogy koronkint a nehéz görcsök fogjak, tegnapelőtt épen a
Flóra ölében fogta el, ki tegnap ment el tőlünk. Domokos egy skeletté aszott
vérhas folytán, egy kisded halálváz; pedig e két fiú lett volna reményem!
Mint férj a legszomorúbban nézhetek a legjobb nők egyikére, feleségemre...
fél éve már valami lábfájásból nem tudják kigyógyítani...!
Elég-e már a panasz kedves Miklós bátyám ? Most nem mondom el a
többit; felhagyom az őszre, mert akár hiszi k. M. bátyám, akár nem:
szüretre nála leszek; csak azt az egyet kérem, hogy az időtájat írja meg
Miklós bátyám: mikor lesz az ? Hogy pedig ennyi baj között Tinit egészen
lehető rendben hagyhassam, nem megyek lovaimon, hanem Tokajig vaspályán,
onnan úgy hallom jár valami omnibusz-féle Ujhelybe, onnan pedig akad kocsi.
Midőn Vilmának közleményeimet küldtem : egy pár sort is írtam Miklós bátyámnak. Ha erre vonatkozó válaszát kérdi M. bátyám: azt nem kaptam.
Körülbelül l*/s éve, hogy semmi levele nem jött hozzam M. bátyámnak,
pedig az mindig jó napot s kedves emlékeket szerez nekünk.
Még Arany eljárásáról szerettem volna írni.2 Csodálkozom rajta! ! !
És egyedül is csak Aranyon csodálkozom.
Tinim csókoltatja Miklós bátyámat egész családjával — én az illetőknek
kézcsókolásomat s tiszteletteljes üdvözletem küldve — ölelem Miklós
bátyámat szerető öccse
Endre.
Közli: P E R É N Y I

JÓZSEF.

KATONA DRÁMÁI ÉS KÉZIRATAIK.
Katona munkáinak legnagyobb része ma is csak a buzgó Abafinak
ötven év előtt készült kiadásában (Nemzeti Könyvtár 15., 16., 19.) olvasható;
ez a kiadás bizony sokban hiányos, pontatlan s nem is készült kritikai szándék
kal. A drámák szövegének egyedüli alapja — a Bánk bánon kívül — a
Nemzeti Színház könyvtarában őrzött egy-egy kéziratuk. E kéziratokat is ő
ismertette a kiadás előkészítése idején az Ország-Világ 1880. évi 18—20.
számaiban, s azóta, úgy látszik, egy kutató sem nézte meg valamennyit;
rájuk vonatkozólag Gyulaitól kezdve mindig csak az ő adatait ismétlik.
1
Simon István szarvasi birtokos. Versein sokat mulattak annak idején,
Nevezetesebbek voltak: Nátha elleni versek. Szarvas, 1849. A pokol feneke.
Szarvas, év nélkül.
2
Arany Szemere M. ellen foglalt állást a Brassaival való vitában.
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Pedig e kéziratok néhány kérdést, amelyek Katona ifjúkori drámáival s elő
adásaikkal kapcsolatban fölmerültek, kétségtelen módon eldöntenek vagy
világosabbá tesznek. Csak e tanulságok kedvéért s hitelességük és szövegük
értéke szempontjából kívánom számba venni Katona drámáinak hozzáférhető
kéziratait. Valószínű, hogy egyes vidéki színházak könyvtárában található
még idevágó kézirati anyag, de épen a legfontosabb színházak (Kassa,
Kolozsvár) megszállott területen vannak. .
A Nemzeü Színház könyvtárában levő kéziratok közül egyik sem a
költő eredeti kézirata, mint Abafi nyomán írni szokták. Egy részük a külön
féle társulatoktól használt súgókönyv, más részük, amint a kecskeméti
levéltárban őrzött levelekkel és hivatalos írásokkal való egybevetésük bizo
nyítja, id. Katona József másolata fia drámáiról. Ez utóbbiak a Monostori
Veronka, A borzasztó torony, Ziska és Jeruzsálem pusztulása kéziratai.
Közülük három bizonyára azonos azokkal a kéziratokkal, amelyek kiadásra
szánva a Trattner-Károli cégnél voltak s onnan kerültek Döbrenteihez, a pest
megyei játékszín igazgatójához. (Csányi közlése, Társalkodó, 1840. 43. sz.).
A borzasztó torony azonban nem volt Pestmegye tulajdona — sem a megyei
pecsét nincs rajta, mint a többin, sem a jegyzékben nem szerepelt —
később került a Nemzeti Színház könyvtárába, valószínűleg 1845-ben, mikor
a színház a Bánk bán előadásának jövedelméből a költő édesanyjának
segítséget küldött; ez a kézirat meg bizonyára azzal azonos, amely Csányi
cikke ideién még a költő apjának «kezében» volt.
A Ziskát maga a költő is kiadásra készítette* elő. Oly előszót és törté
neti bevezetést, valamint jegyzeteket és toldalékot írt hozzá, amelyeknek
máskép nem volna értelmük. Egy másik kézirattöredék bizonyítja, hogy rövid
del a két dráma befejezése után lemásoltatta atyjával ugyanabban a formában,
amelyben ez utóbb felküldte. Abafi kiadása csak magukat a drámákat adja,
majd — hiányosan és a szöveg végére csapva — a lapok alján álló jegy
zeteket és a Toldalékocskát Elhagyta a bevezető értekezést a hozzál artozó
figyelmeztetéssel s az Elöljáró beszédet, pedig, sok tekintetben érdekesek. Az
említett figyelmeztetést s az Elöljáró beszéd legvégét közölte az OrszágVilágban (1880. 19. sz.) Egész összefüggésében még az utóbbi sem jelent
meg sehol. így az a kutató, ki legutóbb az értekezésre utaló figyelmeztetést
külön papírszeleten megtalálta, természetesen nem ismerhette föl annak
közelebbi vonatkozását sem, s vele egybetartozónak vett néhány ugyanarra
a lapra jegyzett mondatot, amelyeknek sem a figyelmeztetéshez, sem a
Ziskához nem lehet közük.
Mivel Abafi a kéziratot csak az első dráma címlapjától kezdve adta
ki, a két dráma közös címét sem idézik soha pontosan. Az egész kötet cím
lapján ez áll: Ziska a Galice \ a' | láboriták Vezére \ írta \ Katona Jósef. \
Pesthen \ BAK esztendőben Törvényt tanulván \ 1813. Ugyané levél belső lapján áll az utána következő bevezető értekezésre
utaló megszólítás :
Olvasó !
Ámbár nem czélom hogy a Huszszitáknak minden Dolgaikat elé adjam;
(mert, a' mint már a Czím is mulattya, tsupán tsak ama jeles és a maga
idejében leg nevezetessebb Férjfiút akarom a Játék színre másolni, a ki az
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akkori és mostani Világ előtt a Ziska név alatt olly esméretes, és a világnak
leg nevezetessebb FérjGai közé Számláltatna, ha más Czélból forgatta volna
Fegyverét) szükségesnek gondolám mind azon által (minthogy a Drammaturgia
és főkép a Censura azt meg nem engedheti hogy mindent voltaképpen
tegyek a Játékszínre) hogy azon jeles Rugót Munkámnak eleibe szoríttsam,
melíy annál még ezerszer jelessebh Tettekre utat nyitott. Az pedig — Húsz.
E néhány sor csak annak a bevezetésnek előszava, melyet Katona
kiadásra szánt drámája elé szorított. Legújabban Hajnóczy Iván közölte1
ugyancsak a költő édesatyjának kézírása nyomán. A tőle használt kézirat
egy-két helyen eltér a végleges szövegtől. Az öreg Katona ezúttal is több
ször fogott fia munkájának másolásához; az előbbi próbából megvan — a
pesti kézirattal teljesen megegyező formában — a két dráma közös cím
lapja, a belső lapon az első rész címlapja s ezzel szemben a behajtott ív
másik felén a Személlyek jegyzéke. Ez arra mutat, hogy vagy nem iktatta
be Katona mindjárt az előszókat és bevezetést a főcím és az első rész
közé, vagy apja felejtette ki — esetleg nem értette, hogy azok mindkét rész elé
tartoznak — s aztán fia figyelmeztetésére fogott újra a másoláshoz. Az utóbbi
eshetőség a valószínűbb. Bizonyítja ezt az említett előszó, amely csakis a
bevezető értekezésre vonatkozik, s mégis szintén leírta az Öregúr előbb,
mint abban a példányban, amellyel fia már megelégedett. Ezt az előszó-példányt
u. i. épúgy, mint más nem teljesen beírt papírokat, Katona utóbb felhasználta
fogalmazópapimak. Hátlapjára a Jeruzsálem pusztulása második felvonása
6. jelenésének egy része került s e dráma kézirat-csomójában maradt is meg.
De van ugyanazon a lapon még két rövid részlet. Ezeket Hajnóczy az érte
kezés elé bocsátott figyelmeztetés közvetlen folytatásaként közölte. Pedig
tartalmuk és a kézirat formája egyaránt másra mutat. Semmi vonatkozás
nincs bennök a Ziska előzményeit megvilágító történeti értekezésre, hanem
az addigi munkálkodásától végleg visszavonuló költő hálájának kifejezése s
oly súlyos adósságról szól, amelybe épen újabban verte magát. Egyébként e
két kis részletet maga a költő jegyezte rá hevenyészve arra a lapra, mely
nek közepén atyja írásával a közölt sorok állnak. A lap tetején kezdődik e
jegyzés — még hozzá kis betűvel, tehát bizonyára folytatása valami későbbi
munka ajánlásának; a vége, a Hajnóczytól közölt szövegnek is utolsó bekez
dése, a lap alján áll. E két kis részletet nem szánhatta Katona a Ziska
elé; a sajtó alá rendezett végleges példányba sem került bele. Mindenesetre
későbbi a Ziska elkészülténél. Abból, hogy a levelet a Jeruzsálem pusztulása
írásakor is felhasználta és rendben beiktatta annak lapjai közé, az volna
valószínű, hogy akkor már úgy volt az, amint ma, s nem még utóbb jegyezte
a kész kézirat egy lapjára. Ez utóbbi nehézséget enyhíti az, hogy a
drámát maga utóbb át is kezdte dolgozni, s már előbb tisztán leírt másolat
is készült róla, tehát a szóban levő példányra nem kellett jobban vigyáznia,
mint bármely más jegyzetére. A megmaradt előszó-töredék mindenesetre
úgy érthető legjobban, ha a Bánk bánra, gondolunk s a ránehezedő súlyos
adósságon ugyanazt értjük, amit azon a «szép, de talán soha telljesítendö
1

K. J. Kecskeméten. Kecskemét. 1926. 10. 1.
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Igéret»-en, amelyet a Pusztaszerről szóló értekezés1 bevezetésében emleget:
Kecskemét történetének megírását. Ez esetben a Bánk bán felajánlásakor2
a kinyomtatott verses ajánláson kívül a városi tanácshoz intézett szavainak
vége lehetne leginkább, s nem a költő önmagával való korai küzködésének,
hanem az ugyancsak "Hajnóczy adataitól is támogatott végső férfias lemon
dásnak kifejezése. Az addigi munkálkodását liltó új pálya így épen a hivatali
pálya volna, s érthetőbb volna, miért mondja, hogy «esztendő olta» szün
telen nagyobbodott «hálaadatossága» és adóssága: 1820 folyamán már meg
választása előtt is bizonyára biztatták hazulról s történeti kutatásaiban! is
támogatták. Egészen világosnak azért magam sem látom a kérdést.
A két változatban ismert rövid előszó mindenesetre csak a Húszról
szóló értekezés közlésének megokolása. Maga az értekezés* (A' Husziták.
Schulz után.) Leop, Friedr. Schulz Interessante Erzählungen und Anekdoten
aus der Geschichte des Oesterreichischen Kaiserstaates c. Bécsben 1808-ban
megjelent könyve Die Hussiten c. darabja elejének (I. Bändchen 120—140.1.)
fordítása; Hus és Hieronymus haláláig terjed, míg Schulz további elbeszélé
sének nagy részét magukban a drámákban használta fel Katona. Ha egy
szer sor kerülhetne végre Katona összes müveinek kritikai kiadására a
Ziskát is úgy kellene kiadni, ahogy ő maga szerette volna, a 14 sűrűn
írt lapra terjedő bevezető értekezéssel együtt. Itt azonban a hely pazar
lása volna az egésznek közlése. Álljon itt csak a fordítás legutolsó
bekezdése azzal a néhány szóval, amellyel Katona a fordított részletet
lezárja és kikerekíti.
Schulz 138—40. 1.
Hieronymus war sonst vielleicht
einer der größten Männer seiner Zeit.
Mit großen Talenten von Natur ausgerüstet, und mit den ausgezeichnetesten Elementarkenntnissen versehen, hatte er den größten Theil der
damahligen gelehrten Welt durchwandert, und sich eine ungemein
ausgebreitete Gelehrsamkeit erworben; mit dieser Verband er eine
Beredsamkeit und Gewandheit des
Geistes, welche alle, die ihn am
Concilium hörten, in Erstaunen setzte.
Es ist unglaublich, sagt der berühmte
Poggius Florentinus, der ein Augen-

Katona:
Hyeronimus (!) különben az akkori
világnak egyik leg nagyobb Férjfia
volt, a Természettől nagy észszel
megajándékozva és a leg kiterjedőbb
Tudományai, a leg nagyobb részét az
akkori Túdós-világnak öszve vändorolta, és magának határtalan Böltsességet szerzett, ezzel ö egy olly
Ékessen-szóllást tsatolt öszve, melly
mindeneket, kik ötét a Conciliumban
hallották tsodállásra ragadott. Mindent, a mit tsak előhozott, olly böltsen hozott elé, hogy tsaknem az
egész Collegiumot a' maga részére
hódította. «Mindjájan (így szóll

1
Tudományos Gyűjtemény. 1823. 4. k. 51. I. — Miletz: Katona
József családja, élete és ismeretlen munkái. 1886. 308. 1. (kissé más
formában).
2
Az erre vonatkozó jegyzőkönyvi bejegyzést is Hajnóczy közölte.
I. m. 30. 1.
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zeuge war, in einem Briefe, den er
an den Leonardus Aretinus an eben
dem Tage schrieb, als Hieronymus
verbrannt wurde, wie listig er auf
alle Beschuldigungen antwortete.. .i
Alles, was er sagte, brachte er mit
einer solchen Stärke vor, daß er
beynahe das ganze CoUegium auf
seine Seite gebracht hätte : Alle, sagt
Poggius, waren von seiner Bede
hingerissen, und zur
Theilnahme
bewegt. — Alle Anwesenden wurden
von dem heftigsten Schmerzen durch
drungen ; alle wünschten, er möge
seinen Sinn ändern, damit ein so
edler Mann der Welt erhalten werde.
Ais ihm das Todesurtheil verlesen
wurde, stand er fest und unerschüt
terlich, und zeigte nicht nur eine
große Verachtung gegen den Tod,
sondern ein heftiges Verlangen dar
nach und gewiß hat nie ein Stoiker
einen Sehmerzen mit größerer Gleich
gültigkeit übertragen, als Hieronymus
den Tod.

1

Az idézet e része Katonánál
hiányzik.
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Poggius1) el ragadtattak beszédje
által, és Részvételre indíttattak 's a' t.
Minden Jelenlévőket a legkevesebb
Fájdalom járta keresztül; mindjájan óhajtották, hogy változtatná meg
a maga eszét, hogy egy illy nemes
Férj fiú a világ hasznára meg marad
jon». Midőn a' Halálos ítélet felette
el olvastatott, rettenthetetlen kemény
séggel állott, és nem tsak valami
nagy megvetést mutatott a Halál
eránt, hanem inkább egy nagy Vágyakodást azután, és bizonyára egy
Stoicus se szenvedett el oly érzéket
lenül valamelly Fájdalmat, mint
Hyeronimus a Halált.

így múlt ki az Emberiségnek
két Remeke, kiket az Eltévelyedés és
Vakság az Isten, Ember, Anya sz.
Egyház és Haza ellen fel buzdított
— a midőn abban még is szent Köte
lességet álmodoztak magoknak. — Azutólsó napon reménlem meg fogjuk
látni ha olly rettenthetetlen Bátor
sággal állnak é az örök Bírónak ítélő
Széke előtt, mint a vesztő Farakáson.
1
Poggins Florentinus in Ep. ad
Leoném Tarentinum. [! Leon. Aretinumot olvasta rosszul az öreg Katona.]

Ez után következik Katona tulajdonképeni előszava. Ennek legnagyobb
része is még a történeti vonatkozások tisztázását és az olvasó felvilágosí
tását célozza; a legvégén áll az a költő lelkes magyarságát történeti müve
ajánlásához és a Hajnóczytól közölt töredékhez hasonló tűzzel kifejező néhány
sor, melyet már Abafi1 és Gyulai2 is közzétett. Az egész előszó így hangzik:
Elöljáró Beszéd.
Ha bizonyos úton mennék, főkép munkámnak Első Darabjában,
könnyen zavarodást okozhatnék. Húsz és Húsz két ellenkező Személy lehet,
t. i. az, a ki Constantiában meg égetetett/ és egy másik, a ki azon Hely
ségnek a Földes Ura volt a hol Húsz születtetett. Schulz a maga Munkájá
ban, mellyet ezen czim alatt adott ki: „^ittereffcmte (Srsafjíungert uttb
* Ország-Világ. 1880. 19. sz.
2
2. kiad. 71—73. 1.

Stiteíbotett ou§ ber ©ef^idjíe be§ Öíterretdjijdjen Uat)erftaate§" amazt Húsznak,
emezt pedig Huszinetznek nevezi; ellenben Bohuslatis Balbinus a Cseh
Országi krónikájában, ezen czim alatt: «Epitome Historica Rerum Bohemicarum»\ mind a kettőt Húsznak nevezi, amazt t. i. Húsz János', emezt
Húsz Miklós' Huszinetz nevű Helység Urának. Akár mint légyen is
a' dolog, azzal tsak nem fogok a' Krónika' Hitelében tsorbát ejteni, hogyha
a' nagyobb zavarodás el kerülésére Schulz mellett maradok, (azonkívül is
ezen pontban mind a kettő egyformán szóll: «egy János nevű Prédikátor,
a ki születése helyéről Húsnak neveztetett — tehát nem Huszinetznek ?
ha úgy nevezték a Helységet ? És miért a Földes Urat Húsznak ?)
Akár mikép vagyon is, én a szavakat nem hasogatom, és a Personáléba
Huszinetzet irok, ne hogy minthogy a Játék tzimere a Huszszitákról szóll
az Együgyüebbek a Tzédulán Huszt olvasván, a Huszszitai Vallás kezdőjét
gondolják.
Ez a Huszinetz (így fogom ezentúl nevezni) volt az első, a ki (minek
utánna a Csehek fel zúdultak Húsz és Hyeronimus meg ölettetésén) meg
boszszúlni akarván Földijének halálát, egy Prédikátornak unszolására, kit
Mis'niai Jakabnak (Jaeobellus Misniacus Dresdensis) hívtak, és a ki az alatt
hogy Húsz és Hyeronimus Constantiában tartózkodtak, vélle öszve szövet
kezvén Huszinetzen és a körülötte lévő vidékeken prédikálta a Huszszitai
Hibákat — ez a Huszinetz mondám volt az első a ki Fegyverbe állítván
jobbágyait, és a Prágaiak közül is sokakat (minthogy ottan néki privilegiált
nemesi Háza volt) többször fegyveres Tsoportal ment az akkori Királyhoz
Ventzelhez, hogy szabad légyen néki (esedezett) némelly Templomokat a
Husziták számára (kik már akkor elegen voltak) el foglalni. A Király meg
boszszankodván sokszori, sött goromba aíkalmatlankodásain, kitiltotta ötét
Prágából. —
Ue hagyjuk ezeket annak helyére, és álljon elé az, a kiért Pennámat
kezembe vettem u. m. Ziska.
Engedj meg hibámnak, Nemzetem! hogy ezt mondtam: «Ziska, a kiért
Pennámat kezembe vettem» ; mert valójában a feö Tzél a mellyre igyekszek
édes Anyai nyelvünk elölmozditása. Boldog vagyok, ha Tehetetlenségem ezen
Munkámmái, tsak egy lépésnek szazad részével, közelebb viszi is a Pallérosodás Templomához Magyar nyelvünket: bizonyára nem is szégyenítem
azzal meg, mintha Hazai történetet nem találván, idegen Embereknek Tet
teit irom, mert ezen pontban is a Tökélletesedés volt a czélom — több
Barátim tol hallottam azt kérdezni: Huszszita? Huszszita? ugyan mitsodák
azok a Huszszita Vélemények? — ámbár ugyan nékem arról nem lehet
a' Játékjaimban beszéllenem; a mennyibe a krónikából olvastam, a' *) jegy
alatt ki fogom tenni még is.
0 Magyar! néked szentelem minden Betűimet, néked mind azt a mit
Lelkem (bár erőtlen szárnyakkal) kegyes Meg Ítélésed eleibe repíthet: aján
dékozz meg engemet azon szerentsés érzéssel, hogy midőn munkámat olva
sod, ezt képzelhessem tölled hallani: «egy 21 esztendős Ifjú is igyekszik
1
A drámák történeti anyagának vizsgálata is igazolja, hogy Schulz
és az Epitome Katonának nemcsak legfőbb, hanem egyedüli történelmi forrása.
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azon földi Paraditsomba — hogy Magyarnak esmértessen, és édes anyai
nyelvét teheisége szirént elö mozditani izzadoz.»
A' Magyarságnak
igaz Imádója
A szerző.
A Jeruzsálem pusztulásai Katona a színházi könyvtárban megmaradt pél
dányban adta cenzúrára; rajta a cenzor 1814-i engedélye, majd az 1833-i is. Úgy
latszik tehát, Döbrentei a kezébe kerük darabok közül ezt az egyet műsorra
tűzette. Az.előadásra való előkészítés 'megkezdését bizonyítja az is, hogy a szerep
lőket ceruzíval megszámozták, tehát az előadás lehetőségét szambavették.
Néhány törlés és igazitás is van a kéziratban, valószínűleg az első cenzor,
Stipsics kezétől. Áthúzta Mária első jelenetének (II. 4.) második felét, a mér
ges gyümölccsel és a késsel való szörnyű játékot, második jelenetéből az
istenkáromló szavakat s az ördög emlegetését, József elbeszéléséből (III. 8.) a
legszörnyűbb és legundorítóbb kegyetlenség előadását, nagy beszédéből (III. 10)
a bibliai példákat, az V. felvonás elejéről «az ő koronája tövises volt» mon
dást, végéről is Józsefnek azokat a szavait, hol atyja jajgatásának isteni
erőt tulajdonít, továbbá Matatias és József átkát Florusra (V. 5.) és Simon
vért szomjazó szavait elhurcolása előtt (V. 7.). Mindez pontosan megfelel
a cenzori utasításoknak.
*

•

A súgókönyvek közül legrégibb az István a magyarok első Mrálya kéz
irata : ez volt már a bemutató előadás súgókönyve is, tehát közvetlenül
Katona kéziratáról másolták. A fővárosból eltávozó színészek magukká]
vitték s alkalmi darabnak mindenütt újra meg újra előszedték. Az 1833-ban
összeállott pestmegyei játékszíni társaság tagjai hozták megint magukkal.
Benne van az 1834 augusztus 19.-i előadás szereposztása, de korábbi vidéki
szereposztások is, többek közt Vándzával és Baloggal, talán 1814—15-böl,
mikor Váradon működtek együtt. Rajta van Stipsics cenzor 1818 július
29-én kelt engedélye. Mindenütt kihúzta Kupa és a békétlenek legerősebb
szavait az idegenek ellen, az uralkodó és az egész «társaság» érdekének
szerobeállitását s azoknak a nyilatkozatoknak nagy részét is, melyek Kupa
és Adelheid szerelmének a király éi az ország nyugalmával való kapcsola
tát hangoztatják. Néhány rövidítés és apróbb igazítás azonban, alighanem
magának Katonának kezétől származik. A darab legvégén a közfelkiáltás
és Sámuel Esztergomba hívó kiáltása is át van húzva ceruzával s helyette
István könyörgése megtoldva az evangéliumi szavakkal: «és engedd nekem
hogy szent Trónusod előtt azt mondhassam, Uram a te girád 10 girákat
nyert.»
Aubigny Clementiána,k és A Lutza székének két kézirata van a szín
ház könyvtárában. Az első példány Udvarhelyi Miklósé volt; másolását
Kecskeméten 1816 április 20-án fejezték be. Valószínű ebből az is, hogy
Kecskeméten játszották e darabot eredeti szövegében, s hogy Katona maga
bocsáthatta kéziratát Udvarhelyinek rendelkezésére. E kéziraton van a kas
sai cenzornak 1831. dec. 23-án kelt ismeretes tilalma is. A másik kézirat
másolását «Kolozsvárott 8^ Maii 826 esztendőben» végezték be. Szövege
eredetileg csaknem betűről-betüre egyezett a másik kéziratéval, alighanem épen
arról készült is Udvarhelyi, 1821—27-ig Kolozsvárt volt, s az Aubigny Giemen-
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tiát 1825. dec. 17-én és 1827. jan. 2-án* játszották ott, míg Magyarországon
a cenzúra eredeti alakjában nem engedélyezte, 3 ezért a sikerrel kecsegtető
drámának magyarosításával próbálkoztak. Alighanem épen a kolozsvári
kézirat alapján történt a magyarosítás. E kéziraton ugyanis az eredeti cím
alá van írva a Hédervári Gzeczüia A' Magyar Amazon vagyis A' Hédervár
ostroma 3 * András alatt 4 Felvonásban cím. A bekötéskor még egy levél
került eléje, ezen ismét rajta van a cím s utána ez áll: «Aubigny Glementiából magyarosítva Katona Josef által 1819ke» ; hátlapján a magyaro
sított személyjegyzék. A magyarosítóra vonatkozó, nyilvánvalóan hibás
szövegű megjegyzésnek nem sok hitelt adhatunk. Tudomásom szerint 1829-nél
élőbbről nincs hiteles adat a Hédervári Gzeczüia előadásáról {Magyar Játék
színi Zséb-könyvetske ISSO-ra, Sopron) s 1819-et csak az 1826-ban másolt kéz
irat utólagos címlapja nyomán emlegetnek; e címlap csak úgy érthető, hogy
a magyarosító az Aubigny dementia írásának évéül jelzi tévesen 1819-et
1813 helyett. 1827-ben a színészek elhagytak Kolozsvárt s Magyarország
különböző vidékein játszottak; ekkor kerülhetett a kolozsvári kézirat is a
Dunántúlra s olt csinálták belőle — talán maga Komlóssy, a sok mindent
színre alkalmazó igazgató — a Hédervári Czeczüiát, csak a neveket, kort
és színhelyet változtatván meg s kihagyván a harc okául szereplő vallási
kérdések vitatását. Katona darabjának másik kézirat alapján való színre
vitelével Kassán próbálkoztak hiába 1831-ben. Az 1833. nov. 28-i budai
előadásnak a Honmüvészben megjelent kritikája is olyan modorú és ará
nyú, amilyet csak itt még ismeretlen darabokról szokott adni. Arra már
Gyulai is rámutatott, hogy ily absurde külsőleges magyarosítás magától
Katonától nem származhatott; az ebből származó anachronizmusokra már
a Honművész kritikusa is rámutatott — különös azonban, hogy Bayer is a
rendezés baklövésének tartja az ágyúzást.2
A' Lutza széke legrégibb kézirata is Udvarhelyié volt valamikor.
Címe: A' Lutza széke karátson Éjtszakáján. Néző Játék 3 Felvonásban.
Rajta Miskolcon 1822 január 19-én kelt cenzori engedély. «Az első jelenés
kihagyása mellett megengedtetik». Udvarhelyi ekkor már Kolozsvárt volt,
de igen valószínű, hogy ezt megelőzően volt az ö birtokában a kézirat.
Talán még Pestről vitte magával épen e példányt vagy Kecskeméten másol
tatta ezt is; legalább Liszka Béla adata szerint 1816-ban Kecskeméten ját
szotta e darabot is ; s Kolozsvárt épen 1822. dec. 27-én játszották először,
E kézirat címirata pontosan egyezik az első előadások cím- és műfaj jelzé
sével, s egész szövege kétségtelenül jobb, mint a dráma lobbi kézirataié.
Semmi sem mutatja feltűnőbben, mennyire hiányzik már egy kritikai Katona
kiadás, mint az, hogy Katonának a Bánk bánon kívül leghosszabb életű
és legnépszerűbb darabját mindezek ellenére nemcsak Abafi, hanem Bayer
is egy sokkal későbbi és rosszabb kéziratból adták ki. Ez utóbbi is a
Nemzeti Színház könyvtárában van meg. A nemzeti színházi 1841. március
1

Férenczi: A kolozsvári színészet és színház története. Kolozsvár
1897. 506. 1.
2
A nemzeti játékszín története- II. 102. 1.
3
Katona Emlékkönyv. Kecskemét. 1930. 102.1.
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3-i előadás súgókönyvéül másolták; január 30-án küldte Fáncsy cenzúrára,
s Pongrácz tanácsos február 23-án engedte meg előadását «a' kitörülteknek
el-hagyása mellett» ; ezek folytán az előadás még távolabb állt a koráb
biaktól, mint maga a kézirat. A drámi felépítése lényegében ugyanaz a
két kéziratban, de a beszéltetés, mint régi színészkéziratoknál gyakran
észrevehető, az utóbbiban bőbeszédűbb és könnyebben érthető paraphrasis,
sokszor a gyöngébbek kedvéért készült magyarázatként hat. Sok helyen
világosan érezhető, hogy az újabb szöveg származhatott a régebbiből, de
megfordítva nem volna érthető, s így ebben az esetben a kéziratok idő
rendje és értékbeli sorrendje azonos.
Úgy látszik, Udvarhelyinek nemcsak a Bánk bán felfedezését köszön
hetjük, hanem Katona más drámái megőrzését és terjesztését is. Még egy
dráma kézirata van a színház könyvtarában Udvarhelyi névjelzésével s
ebben az esetben Katona szerzősége kérdésében is döntő jelentőségűnek
tartom az ö tanúságát. Jolánta a' Jeruzsálemi királyné. Szomorú Játék
4 Felvonásban. Ziegler után fordította Katona Jósef országos ügyész a
kézirat címlapjának szövege. E dráma fordítását Bayer1 elvitatta Katonától
azon az alapon, hogy már az 1811. évi műsort tartalmazó Játékszíni
Almanakb&n is, meg a 30-as évek színlapjain is Murányi szerepel fordítóként.
Pedig sok példa van rá, hogy különböző társulatok más-más fordításban
adták ugyanazt a drámát, s ha valamelyik birtokában nem volt meg valamely
népszerűbb német dráma fordításának kézirata, lefordíttatták újra. Ebben az
esetben is ilyesmi történhetett. Katona alighanem Udvarhelyiek kecskeméti
szereplése idején fordította Ziegler divatos lovagdrámáját. Nemcsak az szól
e mellett, hogy Udvarhelyi volt a kézirat tulajdonosa, hanem a fordító jel
zésének módja is. Nem az áll rajta, amit később egyes kéziratokra és szín
lapokra rajegyeztek, hogy «Bánk bán szerzője», hanem olyan jelzés, amit
csak saját kéziratáról írhattak le, még pedig csak 1815 vége és 1820 közt:
«K. J. országos ügyész». Ugyanez a jelzés még csak a Bánk bán 1815. évi
kidolgozásának sajátkezű jegyzeteivel ellátott kéziratán áll. Sem korábban
nem írhatta volna ezt, hiszen csak 1815. dec 21-én tette ügyészi esküjét,
sem utóbb, mikor már nemcsak címe, hanem pontosabban megjelölhető
hivatala is volt; A Bánk bán és a Jolánta kézirata valószínűleg csaknem
egy időben, tehát röviddel az ügyészi cím elnyerése után s Udvarhelyi
kecskeméti szereplése idején készült, tehát a Bánk bán kézirata, amelynek
szövege középen van a Bárány Boldizsártól olvasott szöveg és a végleges
kidolgozás között, néhány hónappal későbbi az előversengés kelténél (Jakab
Havának 30-ikán 1815), s ez utóbbi a Báránynak megküldött kidolgozás
időpontját jelölheti.
Ezek szerint Katona és Udvarhelyi barátságának emléke az utóbbi
följegyzésein kívül több drámának az ö színtársulata részére készült egy
korú másolata is.
A Jolántán kívül a legnépszerűbb Ziegler-dráma, a Parteiwuth, for
dítójául is említették Katonát, noha az egykorú műsor-adatok ezt is mási EPhK. 1892. 692. 1. — Erdélyi Múzeum 1893. 153. 1. — A magyar
drámairodalom tört. I. 243. 1.
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nak tulajdonítják. A Pártosság dühének ig van egy kézirata a Nemzeti
Színház könyvtárában, de a fordító megjelölése nélkül. Ebben az esetben
azonban az ismert adatok nem nagyon támogatják azt az eshetőséget, hogy
Katona is fordította volna Komlóssyn kívül. Én legkorábbi időből a Honmüvésznek egy 1836. évi kassai előadásról szóló kritikájában láttam Katonát
fordítóként feltüntetve, de ekkoriban is minden más adat, újsághír és
színlap egyaránt Komlóssyt említi, s épen Kassáról is több ilyen adat van.
Itt tehát alapos a gyanú, hogy — már a Bánk bán sikere után — jogta
lanul használták fö! Katona nevét. Különben épen a Nemzeti Színháznak a
fordítót meg sem jelölő kéziratát is Kassán másolta annak idején Gillyén
Sándor súgó, aki utóbb a fővárosba került.
Ugyancsak a Nemzeti Színház könyvtárában van Katona egyetlen Abafitól
kiadott fordításának, A' Mombeíli Grófoknak, egy súgókönyve is; a végén
olvasható bejegyzés szerint Balog másolta Tatán 1827. március 10-én.
A Bánk bán súgókönyvei már mind nyomtatott szövegek után készül
tek. Legrégibb az, melyet az önkényuralom idején engedélyezett felújításkor
használtak; benne a cenzor törlései. Az 1815. évi kidolgozásnak említett kéz
irata most a Széchenyi-könyvtárban van; részletesen ismertette és teljes
szövegét kiadta Császár Elemér a IK. 1913-ik évfolyamában. Ezen kívül csak
a Lutza székének van itt is egy késői, de a kiadóktól felhasználtnál három
évvel korábbi súgókönye: Gönczy Sz. Sámuel másolta 1838 március 27-én.
Kecskemét város levéltárában a Míletz János hagyatékából megvásá
rolt iratok gyűjteményében van A' Rősa és a Jerusalem pusztulása ere
deti fogalmazványa s ez utóbbi verses kidolgozásának szintén sajátkezű
másolatából két töredék, melyek csinossága arra mutat, hogy az átdolgo
zás befejezése után foghatott a költő a másoláshoz1. A Rősát a költő szo
kása szerint korábban már beírt papirosok hátlapjára írta. E lapok közt
megvan a darab első elgondolását megrögzitö jelenetterv is: I 1. Dem(erocsinyi)
2. Fin(olányi) 3. Gyerf(anorinszky) 4. De(merocsinyi) nélkül. 5. Fin(olányi)
nélk(ül), majd Kat(ica) 6. Kat(ica) majd vitéz'*,[hadnagy] 7. Madám. 8. Mind.
2 l s ö Fin(olányi) János 2. Fin(olányi) 3. Dem(erocsinyi) 4. Elek. 5.3iJános
6. Kat(ica) 7. Hadnagy. Elek. 8. Der(esházy) 9. Hadnagy. 10. Dem(erocsinyi)
E(lek) 11. Nya(Iócy) és Mur(aközy) (12. Fin(olányi) 3 1. Fin(ölányi) 2. János
3. Mur(aközy) Nyal(ócy) 4. Elek. Der(esházy) 5. Hadn. Kat(ica) 6. Dem(erocsinyi) Madám. 7. Nyal(óczy) 8. Fin(olányiJ 9. János, (de ez az utóbbi már itt
is áthúzva). A jelenetek jelzése a fennmaradt fogalmazványban sem sokkal
pontosabb, ott is majd csak az újonnan érkezőt tünteti fe!, majd valamenynyi szereplöt. Kidolgozás közben a terv alig változott lényegesen: az első
felvonás 3. jelenésében Gyerfanorinszky helyett csak inasa jön a kint
levőkért, s így az ifjú úr kijövetele elé kerül Demerocsinyi távozása és
Finolányi magán jelenete. Finolányi és Demerocsinyi visszatérése is utólag
került Elek és Katica találkozása elé; így lett a 8 jelenésből 13. A máso
dik felvonás első öt jelenésében nincs különbség, de a hadnagy és Elek
1
a

Kiadta Hajnóczy: Katona J. Kecskeméten, Kecskemét 1926. 10—26.1.
Eredetileg nem új jelenés, így a következő szamok is eggyel ala
csonyabból javítva.
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majd Deresbázy találkozását eredetileg csak Katicával való jelenet után
tervezte Katona, míg a kidolgozásban Elek Katicát csak a duellum meg
beszélése után hívja be, hogy megmutassa neki a hadnagytól visszakapott
rózsát. Itt is nőtt á jelenetek száma 12-ről 15-re, noha az utolsó jelenetben
a terv két jelenése van együtt. A harmadik felvonásban mindössze annyi
a változás, hogy a terv utolsó három jelenete a kidolgozásban együtt van,
minthogy az összes szereplők úgyis ott vannak már a színen, csak elbújva,
s egyenként jönnek elő.
A Jeruzsálem pusztulása részletei báromféle kidolgozásban maradtak
meg, de már a kecskeméti fogalmazvány is többszöri átgondolás eredménye :
mutatják ezt a kézirat törlései és igazításai s azok "az apró jegyzések,
amelyeket papírra vetett a költő, mielőtt a kidolgozáshoz fogott. Itt is
már használt papirszeleteken dolgozott. A 88 lapos, hátul csonka kézirat
81. lapján épen a Jeruzsálem pusztulása jelenet-vázlatának néhány része
van meg, a második, negyedik és ötödik felvonásé, még hozzá a következő
dátummal: 28a Febr. 1814. A következő sorok vannak meg: 1. János,
Simon, majd El{eazár) 2. El(eazár) 3. Mária. Fia. 4. M. 5. János. 6. Simon,
8 (!) Mária Ölés (?), majd Eleazár. 4 1^ M(atathias) Fel(esége 2: J(údás).
Előbbiek. 3. Ad(iabeen) M(ária) Zsidók. 4. S(imon) J(údás) Előb(biek) 5. Mária
Mal(athias) Fel(esége) 6. Simon Elöb(biek) lárma. 7. Eleazár, nép. A Rómaiak
a falakon. Ezekkel szemben, ellenkező irányban írta rá a papírszeletre Katona
az 5. felvonás tervét 3. jelenetétől kezdve: Titus, Mária, Jósef. 4. Florus, János.
ő. Berenice Florusnak szalad. 6. Adiabeen. 6.1 Simon. Épen az ötödik felvonás
3. jeleneténél használta is fel Katona e levelet; talán nem egyszerre jegyezte
le az egész tervet s az Ötödik felvonás elgondolását megrögzíteni csak akkor
jutott eszébe, mikor az előzők tervével beírt papiros került kezébe. A tervhez
egyébként az első kidolgozás többnyire ragaszkodik: a második felvonást
eredetileg úgy gondolhatta, hogy Máriát külön-külön mindhárom vezérrel össze
hozza, s mikor minden próba sikertelen s gyermekét megöli, akkor ismét
Eleazár, a legemberségesebb tyrannus és nem Adiabeen, tér vissza hozzá.
A negyedik felvonás menete teljesen azonos a tervvel, csak a jelenethatárok
tolódtak el; az ötödikben is ezen kívül csak az a különbség, hogy Adiabeen
közvetlenül Simon előtt került volna a terv szerint Titus elé.
Más papírszeletek is rávilágítanak a dráma megformálását megelőző
munkára. Mindjárt a cím és a személyek után a 3. lap ily előbb használt
papiros: rajta baloldalt néhány figyelmeztetés önmaga számára, hol toldjon
be jegyzeteket a nyilván röviddel előbb befejezett Ziska kéziratába; ezzel
szemben jobboldalt néhány idézet a Ziska latin forrásából, alatta pedig
keresztben a Josephusból a Jeruzsálem pusztulása szereplőiül Kijegyzett
nevek egészen abban a sorrendben, amelyben a fogalmazvány személyjegyzé
kében szerepelnek: mindkét helyen köztük van még 2. és 5. helyen Sextus
derealis, az 5. legio vezére és Terentius Rufus, az a tiszt, aki elé Josephus szerint
a csatornából kibúvó Simont vitték (B. J. VII. 20.); a személyek tábláján
1
A szám ismétlődése onnan ered, hogy a 4. jelenetet utólag szúrta
be s ezért a következő kettőt átszámozta-, de az utolsót már nem.
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már a fogalmazványban is utólag kihúzta az elsőt. Érdekes még, hogy
Matathias feleségét Flaviának nevezi, a zsidó királynő neve pedig Beronice.
Csak utóbb jutott tehát eszébe, hogy Josephusnak libertus-féle viszonyában
a császári háztól nyert mellékneve nem lehet anyja neve; a királynő neve
azonban a Katonától használt Rufius-féle latin szövegben is mindenütt Bero
nice. Mikor a drámát befejezése után még egyszer átírta, itt is még egyszer
ellenőrizte a nevek írását s ekkor más kiadást használhatott. Egészen külön
álló levélen van még néhány kijegyzés Josephusból (a Miletz-gyüjtemény
17. darabja): Matathias fogságáról, s utána Titus alvezéreiröl a következők:
Titi Daces Tiberius Alexander Titi Militiae praefectus, Sextus Cerealis 5 a e
Largius Lepidus l a e Legionis Propositi. Terentius Rufus Vespasianus csá
szár kja Genides (?). Közvetlenül e jegyzések alatt áll a Kecskeméten a
rác dúlások alkalmával elpusztultaknak jegyzéke Székudvai János Jajhalom
c. versezetéböl (1707.) kiírva. A két jegyzést semmi más nem különbözteti
meg egymástól, csak az, hogy az első előtt a Jerusalem, a második előtt
a Ketskemét szó áll egyforma vonással aláhúzva. Világos ebből, hogy Katona
históriai drámáihoz való anyaggyűjtésével egyidőben jegyezgetett ki már
adatokat Kecskemét történetéhez is, tehát «több esztendők» munkájára hivat
kozván 1818-ban helyi adatokat kérő folyamodásában,2 legalább öt évre
gondolhat, s így nagyon érthetően mondja, «főleg statistikai» tekintetben
várván csak gazdagodást az iratok közléséből: (a város) «régisége, sorsa
sat. meg van nálam.»8
A Jeruzsálem pusztulása fogalmazványából elveszett az ötödik felvo
nás utolsó jelenése s az előző jelenés vége. A dráma felépítése csak néhány
részletben tér el a cenzori példánytól: így utólag került csak Berenice meg
jelenése elé Florusnak a helyzetre nagyjából rávilágító kitörése; a második
felvonás eredetileg a három tyrannus harcának bemutatásával kezdődött»
de ezt már a fogalmazványban áthúzta Katona; az ötödik felvonásban
Adiabeen előbb nem szerepelt, amint a harmadikban sem említi külön a
falon levők közt; a jelenetterv szerint külön került volna Titus elé, így
azonban nem tudta volna Katona alkalmasan beilleszteni s a felvonás epi
kus terjengésének csökkentése végett elhagyta e jelenetet; e helyett utóbb
az Eleazárral kivonuló katonák szószólójává tette a legderekabb jeruzsálemi
vitézt. Az első jegyzések, a fogalmazvány, a cenzori példány s a verses
kidolgozás több helyen tanulságos abból a szempontból, mikép formálja
darabját egyre drámaibbá, elvetve sok hasznavehetetlen historicuniot, pl. a
főtisztek külön szerepeltetését. Sok helyen a históriai tényekre való hivat
kozás szárazságát is utólag enyhítette : így eredetileg többet említett Bere
nice a lázadó községek közül is. Titusszal való első találkozására is világo
sabban céloz: «mi egykor Tiberius Alexander udvarában (olly szép órákat
töltöttünk — áthúzva) láttuk egymást, fel tettem magamban, hogy meghódítlak» stb. E száraz utalásból még világosabb, mint a későbbi szövegben,
hogy Josephusnak az a helye vezette Katonát, hol Berenice bátyjának
1
2
3

Közölte Miletz, i, m. 313-4. 1.
L. Hajnóczy, i. m. 41—2. 1,
L. Miletz, i. m. 74. 1.

ADATTÁR

353

alexandriai tartózkodásáról szól; de ugyanekkor B. épen Jeruzsálemben
volt s ekkor szállt szembe Florusszai a nép kínzása miatt ; alighanem itt
rájött a tévedésére is, mikor adatait újból ellenőrizte1. A legmegrázóbban
drámaivá alakított jelenetekben a legfeltűnőbb a fokozatos haladás. Berenice
és József nagy jelenete a fogalmazványban lapos, érzékeny beszéltetés,
a cenzori példányban már megrendítő drámai játék. A monológok is utóbb
váltak annyira szűkszavú eruptiókká. Mária kényes szerepeltetésében is
sok az apró változás, összeomlása nem oly megindító, alakja kevésbbé
vonzó és megkapó, mert kezdettől fogva több van benne abból az önző
elkeseredésből, amely forrásában tette elkövetésére viszi. Nem mérges gyü
mölcsöt, hanem egy falat kenyeret akar fia alvása alatt megenni; mikor
az kikapja kezéből, akkor mondja ugyan neki, hogy mérges, de aztán mégis
visszaadja, s a kisfiú le is nyeli, sajnálkozva szegény anyján. Az őrülésbe
jutó anya töprengése is sokkal vadabb, nyersebb, forrásához közelebb állván,
józanabb is : «Miért születtettél te ? Hogy Anyádat nyomorítsd vagy néki hasz
nálj (vad mosolygással) Használj gyermek! Használj !» s tovább is egy-egy
utóbb kihagyott mondatfoszlány újra meg újra jelzi, hogy magával is annak
természetes voltát akarja elhitetni, hogy belőle szakadt gyermekével tartja
meg életét. A nyelvi átdolgozás eléggé nagyarányú, kivéve a dráma végét:
főleg a drámai szűkszavúság felé törekszik fokozatosan. Berenice szavai pl.
Titus és Florus távozása után (I. 5.) a két változatban:
bizonyossan érdemes Titus hogy
meg hallyam azon áldozatnak nagy
ságát. És ez a semmire való egy
majmoló Hangon mormogá: köszö
nöm, királyné. Én érettem áldozat.
Titus ? az a szép Férj fiú ? — Zsidóné
mire tántorodsz ? ez a te czélod (fél
s alá jár) Hm! Ifm ! . . . vald meg
magadnak Berenice, hogy könnyen
el felejthetnéd ide jövetelednek czélját, ámbár ha az igazat kell meg
vallani még is mind Ti tusért történt
— de fére ezzel — én még a vesztő
helyen is mindenkor Berenice marad
nék. Miért bámulsz így rám Galilaee ?

Nyomorult! — — Áldozat ? —
érettem ? — és Titus, az a szép
Férjfiú ? — Berenice hová tántorodsz?
Ez é a czél? De nem — verd ki
fejedből! most ő Ellenség. Miért bá
mulsz úgy reám Matatiásnak Fia?

WALDAPFEL JÓZSEF.

LUPUJ VAJDA TÖRTÉNETÉNEK ISMERETLEN
VÁLTOZATA.
Még 1909 táján fedezte fel Kelemen Lajos, az Erdélyi Múzeum levél
tárosa, a br. Apor család abasfalvi könyvtárában azt a Formulariumot,
amelynek az ad különös értéket, hogy elől is, hátul is latin-magyar szöveggel
teleírt lapok vannak hozzákötve. A kis 4-r kötet kötése barna bőr, piros szél1

V. ö. IK. 1929. 325. 1. jegyzet.

Irodalomtörténeti Közlemények. XL.

23

