
Katona József ismeretlen közleménye? 

Szinnyei József életrajz lexikona szerint Katonának a Bánk bán-on kívül négy írása 
jelent meg nyomtatásban halála előtt. A Tudományos Gyűjtemény 1817. évfolyamában a 
Sajó-Kazáról szóló leírás. Ugyanitt az 1821. évf. IV. köt. 3—22. lapján a „Mi az oka, hogy 
Magyar Országban a Játékszíni Költőmesterség lábra nem tud kapni?" c. tanulmány. Ismét 
csak ebben a folyóiratban, az 1823. évf. IV. köt. 50—58. lapján „A Kecskeméti Pusztákról" 
készült dolgozat. Végül Kisfaludy Aurórájának 1822. évi kötetében, a 83. lapon a „Vágyam" 
című költemény. 

A Sajó-Kazáról szóló dolgozatról Hajnóczy Iván, Katona munkásságának egyik régebbi 
buzgó kutatója megjegyezte, hogy tartalmánál és nyelvénél fogva nem valószínű, hogy a 
drámaköltő Katona írta, hanem az a másik Katona József, akit Szinnyei szintén megemlít 
lexikonában, és aki foglalkozása szerint mérnök volt. A Katona halálának százados évforduló
jára kiadott „Katona életének és műveinek bibliográfiája" című gyűjteményébe Hajnóczy 
a Sajó-Kazáról publikált cikket fel sem vette. A későbbi nyilvántartásokból is többször el
hagyták ezt a korábban Katonának tulajdonított kis rajzolatot. 

Ügy látszott végleg kikristályosodtak a megállapítások és vélemények Katonának 
életében megjelent munkái felől. De Katona teljes egészében még föl nem tárt életének magá
nos titokzatossága még e téren is tud hozni meglepetéseket. 

Az Irodalomtörténeti Társaságnak, 1962. év áprilisában a Katona-év alkalmából Kecs
keméten rendezett vándorgyűlésére a Katona József Megyei Könyvtár dolgozói Katona
emlékkiállítást állítottak össze a költő igen csekélyre zsugorodott reliquiáiból és kora politikai 
és irodalmi emlékeiből. Kortárs írók eredeti dolgozatait keresték ki többek közt a Tudományos 
Gyűjtemény köteteiből is. 

Az 1818. évi II. kötet 135. lapján a következő aláírásra figyelt fel az egyik kutató-
„K- Jos. T. Ügyész." Az előző oldalon kezdődött a közlemény. Annak tartalma, gondolat: 
menete és kifejezéseinek sajátossága erős rokonságban látszik lenni Katona „Mi az oka, hogy 
Magyar Országban a Játékszíni Költőmesterség lábra nem tud kapni?" c. dolgozatával. 
Csupán annyi a különbség, hogy ebben a kis cikkben a szerző nem a színművészetről, hanem 
általában a „Honnyi Mívészség"-ről fejti ki nézeteit. De lássuk magát a cikket! 

„A' Honnyi Mívészség, és Mívészek eránt. 

Mikor valamelly mívésznek produktuma megtetszik, tsak nevét szokás említeni, 's 
ünnepelni, sohasem a' hazáját, melly őtet nemzé, őtet nagygyá neveié, táplálá, gyámolítá 's 
mívészi ditsőségre útját megteríté; ha vissza tetszik a' mívész termesztéke, sokszor ugyan 
tsak a' nevét híresztelni el, de gyakrabban ez esetben hazájának (elég igazságtalanul) kell 
értté lakolni, mintha bíz' a' tsinosult világban volna olly tartomány, mellyben tsupa korts, 
és egy másik, mellyben tsupa derék mívészek, mint a'tövisek és rózsák, virágoznának. Itáliá
nak, az újabb korbeli mívészség' honnyának, szintúgy vannak himpellérjei, valamint Rafael
jei, Angelójai, Kanóvájai. Miért kellene Magyar Országnak tsak merő korts mívészeket szül
hetnie? Még távul se gondolkoznak a' tsinosult nemzetek olly koszmopolitiásan, hogy egy 
más népnek mívésze ditsőségét, vagy ditsőtlenségét, köz sajátjuknak tartanák; tehát ugyan 
még egy nemzet se érzéketlen az eránt, vallyon az ő szép míveket forgató fiai említtetnek e', 
's miképp? Valljon termékeik esméretesek e 's igazságos, vagy igazságtalan ítélettel billye-
geztetnek e? Mindegyik nemzet büszkélkedve úgy mutathat az ünneplett mívészek sorában 
hazafiakat; mindegyik nemzet magának és mívészének az által adhat és szerezhet a' többi 
népek előtt is betsületet, ha ön mívész fiait, 's azoknak míveit felkeresi, és nyilván megismer
teti. Magyar Ország sem szűkölködik korts mívészek nélkül, valamint akár melly más tarto
mány sem; de legyünk igazságosak: megszánván egyfelől, vagy megvetvén a' korts mívésze
ket; más felől a' Kajánság örömének, és az ótsárlásnak, melly a' jót is kárhoztatja, azzal 
vegyük elejét, hogy megismertessük az olly mívészt is, ki szemérmesen rejtődzik olly pro
duktuma megett, melly ő neki és hazájának, betsületére válik. 

Ezen hazai levelek időről időre hadd ismertessék meg a' hazai mívészeket, és az ő 
mívészi termékeiket; azok' életének jeles környülállásait, ezeknek tudva helyes megítélteté-
sét; hadd épüljön ez által a' honnyi mívészségnek egy oltár, mellyen a' mívész hazafi mivé vei 
's a' ki ért hozzá, tisztelésével áldozzon, a' tanítvány pedig buzdítást, 's a' betsmérlő Kaján
ság erköltsi nyavalája ellen orvoslást találjon. 

K. Jos. T. Ügyész." 

A rövidített névjelzés mögött rejtőző ügyész azonos-e a Bánk bánt szerző Katonával? 
Erre álnévlexikonaink és eddigi bibliográfiáink nem adnak magyarázatot. A nyilvánvalóan 
Katonától származó „Mi az oka" stb. című tanulmánnyal rokon gondolatmenet, a zárójelbe 
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tett bíráló megjegyzés, amely a színdarabokban szokásban volt (félre) utasításokra emlékez
tet — Katona hivatalos irataiban is többször előfordul, e közleményből sem hiányzik, ott 
van mindjárt az elején —, elegendő-e a szerzőség bizonyítására? Feltehető az a kérdés is,, 
hogy használta-e Katona más, nem hivatalos írásán az ügyészi titulust? Erre igenlő választ 
ad a Bánk bán első kidolgozásának Császár Elemér által közrebocsátott másolatának cím
lapja és a költőnek az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött kézirataiból a „Jolánta a'" 
Jerusalemi Királyné" címoldala. Katona neve után mindkét esetben ott áll az „országos 
ügyész" titulus. 

A Katona korában a mai ügyvéd helyett használt ügyész szó előtt a közlemény szerzői 
szignaturájában alkalmazott „T." tabularis-t, vagy titularis-t jelenthet. Katona 1813-tól 
mint táblai jegyző, más szóval jurátus dolgozik Halász Bálint ügyvédi irodájában. 1815. 
december 21-én a pesti kir. táblánál esküszik fel ügyésznek, de tovább is Halász Bálintnál 
marad. 1818-ban válik meg Halásztólés azután még két éven át dolgozik idegen irodában, 
eddig még nem sikerült megállapítani kiében.1 De a titularis értelmezésre is akad magyarázat. 
Katona öt évig tartó principálisok melletti prókátorkodás után, csak 1820. január 1-étől 
tekintette magát teljes „ügyészi" funkcióban levőnek, amikor „maga kezére" nyitott ügyvédi 
irodát Pesten.2 

A fentiek alátámasztják annak valószínűségét, hogy a kecskeméti kutatók által fel
fedezett rövidített névjeles cikk Katona eddig nyilvántartásba nem került közleménye. 

Joós Ferenc 

Űj adatok Petőfi kunszentmiklósi kapcsolatairól 

Apám mestersége s az enyém c. versében írta Petőfi az alábbi sorokat: 

Mindig biztattál, jó apám: 
Kövessem mesterségedet, 
Mondtad, hogy mészáros legyek . . . 
Fiad azonban író lett. 

E versből már a megbékélés és a megértés hangja szól: az apa is belenyugodott abba, 
hogy a fia nem mészáros lett, hanem író. Úgy tűnik, mintha Petrovits Istvánnak csak valami 
jámbor szándéka lett volna, hogy Sándor fiát is a család hagyományos mesterségére fogja, 
s nem vívott volna az apa és a fiú a pályaválasztás kérdésében évekig tartó keserű harcot. 
Olyan harcot, amelynek során az ifjú Petőfi kétszer is hosszú időre elhagyta a szülői házat 
kísérve először az atya átkától, másodszor fenyegetésétől, hogy maga lövi agyon a „tiszta 
nevére" foltot ejtő fiát. Az ifjú Petőfi maga sem tudta megérteni a teljes anyagi bukás követ
keztében kétségbeesett apját, annak reális szándékát, hogy az egész család összefogásával, 
fiai segítségével próbál majd ismét talpraállni. De az apa sem értette meg a magasba törő 
fiút, hogy árinak szeme előtt a „művész és költő!" célja lebegett. A súlyos konfliktus végül 
is egyrészről a legőszintébb fiúi tiszteletben és szeretetben nyert megoldást, másrészről abban, 
hogy a „jégszív" is felengedett. Amikor a sokat szenvedett fiú hazatért elhagyott szüleihez, apja* 

Olyat örült, hogy a szíve is fájt bele, 
Soha sem volt szívvel így teli kebele . . . 

1842 nyarán az „obsitos-logicus", vagyis a katonaságtól megszabadult és Pápán a 
logikai osztályt végző Petőfi előtt három út állott. 

Engedhetett volna az apja kívánságának, hogy kövesse az ősi családi foglalkozást,., 
mészáros legyen. Petőfi azonban felindultan szólt szüleinek erről a már régebbi tervéről: 
„képzeld, barátom ! — azt akarják, hogy mészáros legyek, én és mesterember !" — írta Szebe-
rényi Lajosnak (1842. júl. 7.). 

A második út a továbbtanulás, tanulmányai befejezése lett volna. Ebben az esetben 
hamarosan már valami „toll vivő", írnok, jegyző, tanító válhatott volna belőle. Ez még a 
szülőket is megnyugtatná, s Petőfi 1842 okt. végén el is indult Pápára. Szülei azonban nem 
segíthették, jövedelemhez sem jutott; ,. . . nincs semmi alkalmam, mellyel a nyomorú fillé
reket életem tengetésére megszerezhetném" — írta nov. 2-án, elhatározva, hogy még aznap
elhagyja Pápát, beáll színésznek. 

1 Hajnóczy: Katona József Kecskeméten. HORVÁTH JÁNOS előszavával. Kecskemét, 1926. 9. 
» Uo. 
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