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Ratzky Rita

Katona József  ügyészi irataiból

Katona József  költő, drámaíró és ügyvéd1 ügyészi iratai magától értetődő módon 
a Bács-Kiskun Megyei Levéltárban nyertek elhelyezést, hiszen tanulmányai és pesti 
gyakorlata után 1820-tól ott élte életét. Mindig vannak azonban engedetlen anyagok, 
amelyek a véletlen folytán más gyűjteménybe kerülnek. Még így is örülhetünk, hogy 
nem maradnak ki az intézményes őrzésből. Az alább közölt és röviden kommentált 
iratok a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárában találhatók. 

Az 1. számú irat egy kihallgatási jegyzőkönyv része, amelyet hivatalnoki munkája 
során Katona készített. Egy ló eltulajdonításáról a tanú, bizonyos Bartus György 
kertész meglehetősen körülményesen beszél. A ló Kecskemétről Kiskunfélegyházára 
került, és nyilván eladták. A hivatal, ha tud, a tanú szerint esetleg Fülöpszálláson nyo-
mozhat utána, mert ott szolgál az a bojtár, aki részt vett az akcióban.

A 2. számú irat abban a hét darabból álló vékony kéziratcsoportban van, amelyből 
már publikáltam egy Bessenyei-levelet2 (V. 4455/6, a PIM kézirattárában található: V. 
4455/1–7). Ez a levél-formájú dokumentum lényegében jelentés egy mindennapi bí-
rósági eseményről. Két katonatárs ügyéről van szó, akik közül az egyik visszakért egy 
korábban a másiknak adott ajándékot. A jegyző úr a tárgyalást előkészítendő átküldi 
az ominózus tárgyakat a fiskálisnak, s a kötelező tárgyszerűséggel, mégis egy kis 
iróniával tájékoztatja Sebestyén Ferenc nagykőrösi fiskálistársát az eseményekről.3 
Nézzük meg egy kissé közelebbről, hogy miféle életet tükröz ez a kedélyes, nyugodt 
hang? A nagyvárosi ügyvédi élet tartósan nem felelt meg drámaírónknak, pedig vol-
tak ott munkahelyei, de az első adandó alkalommal, 1820 januárjában szülővárosába 
költözött, ahol először alügyész, majd főügyész lett. Közel volt a családjához, akiket 
segített, minthogy keresete kinevezései után több mint kétszerese lett a fővárosinak. 
Ez a levél azt sugallja, hogy az írói pályán ugyan nem országos hírű ember, jól érzi 
magát a jogi pályán, munkáját jó hangulatban végzi.

A 3. számú kézirat a rajta lévő pecsét tanúsága szerint Darnay Kálmán gyűjte-
ményéből való és Sümegről származik. (Sajnos, régi muzeológusok rossz szokása 
szerint magára a kéziratra ragasztották rá a kiállításon szereplő darab aláírását: Katona 
József: A Bánk bán szerzőjének kézirata.)

1 Katona a Bánk bán első kidolgozásának nem autográf, de korabeli kéziratos címlapján már 1815-
ben országos ügyvédkétn tünteti fel magát. Lásd Füzi, 1992, 55. 

2 L. Ratzky, 2010.
3 A címzett azonosítása a boríték és a már hivatkozott kép (lásd 5. lábjegyzet) aláírása nyomán 

történt.
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Forrás

1.
Kecskemét A[nno]. 84 Junii 822.5

Bartus György 25. esz. Rcath.6 feleséges, Ns7 Fekete Sándor úr monostori kertésze 
vallja: Akkor mindgyárt hamarjába, midőn Sereg Mihály befogattatott, odajött a ta-
nyánknál álló méneshez Sereg Mihálynak az apja, aki a bojtárral, Szűr Pistával több 
lovakat hozzám behajtván, azokból egy fekete pp. billegű lovat (nem tudom kanca 
volt-é vagy paripa) kifogott. Kié volt a ló, én nem tudom, hanem az öreg Sereg 
mondotta, hogy beviszi Félegyházára, aminthogy el is vezette. Többé nem is láttam, 
hanem egyszer a Gondi cigány jött oda kocsin egy másik bodor emberrel; egy ideig a 
Pistával beszélgettek; de azután anélkül hogy valamit hoztak vagy vittek volna, ismét 
elmentek. Szűr Pista most a fülöpkei baromnál (vagy gulyánál?) van.

Feljegyzette Katona József
alfiskális

2.
Ketskemét 19: Dec: 825.8

Tellyes Bizodalommal való
Drága Fiscalis Úr!

Városi Ex. Adószedő Ns. Tormásy János Úr fiátol Imrétol bekerült két egész kan-
tárfejeket, és egy puszta.feszítő zablát ezennel által küldöm. Azt állítja Ns. Tormásy 
Imre, hogy most nyári vásárkor vitte hozzá Bóka Péter, azon szóval, hogy „no, paj-
tás! együtt voltunk nemes katonák, ezt neked hoztam”. Ő elvette tőle, hanem osztán 
ismét eljött Bóka Péter, és az egyik kantárfejet zabla nélkül elvitte.
Eképpen tehát a két kantárfő és egy zabla megkerülvén, mi lesz tovább? az idő fogja 
megmutatni. Magam szíves indulataiba ajánlom
Tisztelt Fiskalis Úr alázatos szolgája
Katona Jószef
fiscalis

4 A szám a kitevőbe került!
5 Petőfi Irodalmi Múzeum, (a továbbiakban PIM) Kézirattár, V. 939. 
6 Római katolikus
7 Nagyságos
8 Ez a kézirat fotómelléklet formában van publikálva, jelzet és egyedi kommentálás nélkül Füzi, 86. 

Egészítsük ki: PIM, Kézirattár, V. 4455/5.
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3.
Kecskemét 30. Junii 827.9

Peleskei István, ellopván 480 forintjait helybéli Lakos Martony Józsefnek, minekutá-
na kedvetlenebb vele való bánások után kivallotta, hová ásta el az ellopott summát, 
az onnan felvétetett, de a bankók elázva valának, és így azokat szárogatni kelletett. 
Amint az aló[l] írt fiscalis azokat egymástol elszedvén, nézegetné, egy 5 forintos 
bankó, mely magában a figyelmet könnyen kikerülte volna, minden helyes volta mel-
lett is neki szemébe tűnt; öszvehasonlítván a többi bankókkal, hamisnak hiszi ily 
okokon: 
 1º az 5. numerust környűlfogó virágok nem egyeznek meg.
 2º A Fünf  Geld. és öt Forint nem igaz paralella lineákban vannak.
 3º A bankó rámájának belső vonása nem felel meg a szeglet-karikáknak
 4º Az alsó ráma szélesebb a jó bankó rámájánál, és az ott lévő vízfolyás nemcsak 
hogy gorombább, de numerusok sincsenek beleírva.
Ugyanazért szegény megkárosíttatott Martony Józseftől10 a bankó letartóztattatott, 
aki azt vallotta, hogy neki Vég Pálné asszony adta adósságba, akinek szőlejét az atyja, 
Ns. Fekete Sándor úr most eladván, e bankó attól való.
Ns. Fekete Sándor senator úr azt vallya, hogy ő nem tudja, ha ez a bankó tőle való 
é?, mert amint a szőlőt Domján Józefnek eladta, és az fizetett, azon módon adta által 
leányának, az pedig Martony Józsefnek.
Domján Józef  6ik tizedbeli lakos előjövén azt vallja, hogy ő nem tudja, ha ez a ban-
kó tőle került é?, hanem ő kapta Kis Istvántól aképpen, hogy ő megvette Kováts 
Józef  szőlejét, és azt ki is fizette; azonban annak fia, ugyancsak Kováts József  egy-
beszűrvén a levet Kis Istvánnal, a szőlőt a maga nevére de Kis Istvánnak eltartotta, 
és amely pénzt Kis István Kováts József  által neki fizetett, azt fizette ő is Fekete 
Sándor úrnak.
A[nno] D[omini] 27e Julii 827.
Kis István, pálinka és bormérés árendátora, szerémi útjából előjövén, vallja, hogy ő 
nem tudja, ha ez a bankó tőle jött é?, de ha tőle jött is, ő nem tudhatja, honnét kapta, 
mert sokféle utakon jön és megy tőle a pénz.

Katona Jósef
főfiscalis

9 Peleskei István vallomása, PIM, Kézirattár, 4713/611
10 Ennél a sornál a papír üres bal oldalán a következő olvasható: [27. Julii 827. Jelentődjön fel a 

T[ekintetes] Directoratusnak.].
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