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K A T O N A SZÍNHÁZI VILÁGA 

A tizenegy éves Katona József 1802 őszén lépte át először a 
Kecskeméti-kaput. Pest kerített város volt ; a pusztákkal hatá-
rolt alföldi mezőváros után ez lehetett az első gyermeki imp-
resszió az ismeretlen dolgok halmazában, amelyek a kisfiú 
elé tornyosultak. Az utcák szokatlanul zajosak, nagy volt a 
nyüzsgés. A lakosság száma a harmincezret is alig tette ki, de a 
város sem feszítette még szét falait a Váci-kapu és a Kecske-
méti között. Német szó, imitt-amott más idegennel keverve, 
barokk templomok és copf stílusú paloták, rosszul kövezett, 
szennyes szűk utcák, szép díszkutak és Duna-vizet árusító 
kordék, egy bontakozó kereskedőváros merőben idegen arcu-
lata vette körül „Josephus Katona civilis conditionis"-t, mint 
később vizsgairatai emlegették.1 Egyikévé lett azoknak a 
közrendű, közepes sikerekre predesztinált diákoknak, akiket a 
szükséges nyelvtanulás és a jobb iskola vonzása hozott vidéki 
családjuk köréből a nagyvárosba. Semmi okunk sincs feltéte-
lezni, hogy pesti környezetében bárki is rosszul bánt volna 
vele, de hogy hagyományosan emlegetett komolysága, kevés 
beszéde, akarva-akaratlan tragikus lelkiséget sejtető egyénisége 
ez első, gyermekkori magányos évek folyománya, alig kétséges. 

Mielőtt azonban rászakadt volna a kisgyerek elhagyatott-
ságának előre nem is sejtett keserűsége, talán kivehette részét 
a „nagyváros" örömeiből is: nézegette az őszi vásárra begyűlt 
különféle árusok holmiját, elvitték komédiát nézn i . . . 

1 Országos Levéltár (a köve tkezőkben O . L.) Fond О 8o. Személy-
nöki Ltár . Acta J u r a t o r u m 1810 — 1820. C o n n o t a t i o eorum, qu i in 
juratos notar ios I/nclytae/ T /abu / lae Reg/iae/Jud/ iciar iae/ 28a Augus t i 
1813. adjura t i sunt. 
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A Pesten akkor egyedül működő német színház, az életében 
később oly nagy szerepet játszó Rondella ekkortájt még nyelve 
miatt sem volt számára elérhető. Benézhetett azonban a 
Kreutzertheaterbe, a „krajcáros komédiába". A Kreutzer-
theater helyét nehéz pontosan meghatározni, mert fabódé volt, 
nem szükségképpen mindig ugyanazon a helyen ütötték fel. 
Franz Stöger, a Medárd-napi meg az őszi vásárok e korbeli 
kedvelt paprikajancsija általában a Váci-kapu előtt, a mai 
Engels tér—Deák tér területén szokott megtelepedni.2 Az ő 
műsora különösebb nyelvtudás nélkül is érthető volt. A buk-
fenc, a tótágas, néhány más akrobatisztikus mutatvány, a 
harsány fel-felkiáltások, a tréfás arcjátékkal kísért népi r igmu-
sok, a Gassenhauerok alkalmasak voltak arra, hogy egy-egy 
órára elszórakoztassák az utca népét és a bódéba tévedt kis-
fiúkat. Ez lehetett a legkorábbi „színházi élmény" Katona 
számára is — és hosszú évekig az is maradt. 

1808 őszén, a Szegeden végzett első filozófiai év után, ismét 
Pesten kezdett tanulni az ifjú Katona. Néhány éve hagyta el a 
várost, hajdani iskolatársai jó részével ismét összekerült az 
auditórium padjaiban. Régi, kisdiákkori szállásadójánál lakott 
az Egyetemi Könyvtár épületében. Bőven volt tanulnivalója, 
és ismét módjában állott, hogy hozzáolvasson a tananyaghoz. 
Régebbi életmódja és mostani lehetőségei között mégis lénye-
ges különbség volt, ifjú volt már, akinek lehetnek önálló 
szórakozásai. Korosztálya bevett szokásához tartozott a szín-
házba járás.3 Katona is látogatta tehát a színházakat, mind a 
németet, mind az egy esztendeje Pesten működő magyart; 
erről már Szegeden hallhatott. 

2 Bpest Főváros Levéltára. Pest, Törvényszéki lajstromozatlan 
iratok, 1815. III. 10. A. — Uo. , Int. A. M. N é m e t Színházi iratok, 
4558 — 5752., 2. csomó. (1800 — 1814. — 1806.) — KÁDÁR J. : A budai 
és pesti német színészet története 1812-ig. Bp., 1914. 71. 

3 „ . . .Geschmack für Theater n i m m t auch bei Frauen und Jüngl in-
gen zu . . . " (O. L. Fond I 50. Hungarica aus der Privatbibliothek S. 
M. d. Kaisers. Fase. 46. Geheime Berichte des L/eur/s 1807. — Déryné 
Naplója. Sajtó alá rendezte BAYER JÓZSEF. I. к . Bpest. é. n. (1900.) 
103. skk. 
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Éles elvi elkülönítést a két színház között a XIX. sz. elején 
nem volt szokás tenni. Maguk a színészek között mindig szíves 
volt a viszony, és a reménykedésnek ebben a korában, egy 
évvel az 1807-es országgyűlés után, a hazafias agitáció sem 
tartotta szükségesnek a magyarok kizárólagos favorizálását. 
Hogy a szélesebb körű irodalmi műveltség megszerzése, 
európai szintű alakítások megismerése és ily módon biztos 
összehasonlítási alap szerzése szempontjából feltétlenül szük-
séges volt a német előadások látogatása is, az ma természetes, 
és a kortársak közül sem vitatta senki. 

A német együttes két színházban játszott, a Régiposta utca 
elején álló Rondellában Pesten, és a karmelita templomból 
színházzá átalakított Várszínházban (Festungstheater) Budán. 
Szerény kisvárosi társulat volt, nem is annyira színvonalát, 
mint életstílusát illetőleg. A vezértagok javarésze több évtizede 
élt Pest-Budán. Zöllnerék és Jandlék itt nevelték fel gyerme-
keiket, akik már maguk is színpadon működtek, de Herdt és 
Wieting, Girzik és Schienagel, Hybl és Ertl, Rünner és Lat-
termann, Morawetz és Makowetz sem egy-két éve kerültek 
a föllendülésnek induló kereskedőváros, Pest művészi életébe.4 

Kis gondjaik — a színészek készpénzfizetést kaptak, nem is 
keveset, 1811 előtt heti 20—30 Ft szép összeg volt, kivált, ha 
meggondoljuk, hogy a színészcsaládoknál rendszerint több 
kereső volt — és kis botrányaik voltak, egy-egy szerelmi 
intrika, egy-egy nagyobb civakodás, ami után az egyik fél 

4 Vö. a német színház évenként kiadott zsebkönyveivel (Országos 
Széchényi Kvtár Színháztört. Oszt.) — Mad. Rosalie Jandl 29 éven 
át — haláláig — a pesti társulat tagja volt, Zöllner Frigyes és felesége 
még játszottak, amikor legidősebb fiuk, a híres Philipp Zöllner gyer-
mekei már szerepeltek. Herd t közel húsz évig volt a színháznál, és 
itt halt m e g az 1814 — 15. évad folyamán. Wie t ing és Schienagel 
húsz évnél tovább dolgoztak nálunk, Girzik u. csak; 1813-ban ment 
el végül Temesvárra igazgatónak. Hybl és Ertl , súgók, már az ú j 
színháznál, R ü n n e r d. j. némi megszakításokkal a Rondellában és 
a nagy színházban töltöttek kb . tizenöt évet, Lattermann, Makowetz 
és Morawetz szintén mindkét színháznál működtek , húsz évnél 
hosszabb ideig. 
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többnyire csak átmenetileg hagyta el az együttest. Gyermek-
balettet szerveztek a nagyszámú színészcsemetéből, de ez csak 
egy újabb színházhelyiség, a Fehér Kereszt vendégfogadó 
színháztermének igénybevételét tette lehetővé, és nem okozott 
országos botrányt, mint a császárvárosi.5 Loyálisak voltak az 
uralkodó és a vendéglátó magyar nemzet iránt; a nyelvet a 
második generáció már vígan törte, mintegy előremutatva a 
jövő útján, ahol oly sokukra várt a magyarságba való teljes 
beolvadás.® Az állandóságnak és a polgárosult életnek ez a 
biedermeier légköre távolról sem jelentette azonban, hogy a 
német színészek egyénisége színtelen volt. Az egy színházban, 
egy társulattal eltöltött hosszú idő biztos színpadismeretet és 
összetanult együttest eredményezett, lehetővé tette a közönség 
ízlésének kellő felmérését és a feladatok helyes megosztását. 
A német színház jó volt. 

És a magyar? 
Kollégiumot járt magyar, sőt erdélyi kisnemesek és elma-

gyarosodott német polgárok színpadszeretete ötvöződött 
náluk egybe; nem volt színházépületük, hiány volt eredeti 
— és fordított — színművekben, bevételük, a város nemzeti-
ségi összetétele miatt, nem sok volt, fizetésük jócskán alatta 
maradt a németekének. Az erdélyiek gyönyörűen beszéltek 
magyarul, de archaikusabb nyelvüket a más tájnyelvű és egyre 
inkább a nyelvújítás vonzásába kerülő pesti közönség nem 
értékelte. Színpadi biztonságuk csak az idősebb tagoknak volt. 

5 Szerződéseik: Bpest Főv. Ltára, Int . A. M., Német Színházi 
aratok, 4558 — 5752. — Az árak alakulásáról: BÉLAY VILMOS: Adalékok 
Íz ár- és bérviszonyok történetéhez Pest-Budán. (1790 — 1848.) Tanu lmá-
nyok Budapest Múltjából, XIV. k. (1961.) 363 408. — Gyermekba-
lett: 1. az egykorú zsebkönyveket, ill. KÁDÁR i. m. 83. A bécsi 
gyermekbalett körüli sötét üzelmekről EDITH FUTTER, a Leopoldstäd-
ter Theater szakértője vol t szíves informálni . 

6 Uta l erre PUKÁNSZKY — KÁDÁR, ].: Geschichte des deutschen Theaters 
in Ungarn, München, 1933. — A Zöllner és a Kreybig-család egy-egy 
ága, Fedor Gr imm leszármazottai, a Figurák (Ábray), h o g y csak 
néhányat említsünk e színészdinasztiák közül , ma is itt é lnek mint 
a magyar értelmiség tagjai. 
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A társulat évről-évre alakult, egyre több fiatal jöt t , sokan 
eltávoztak vidékre vagy vissza Erdélybe. Az együttes csak 
lassan jutott belső egyensúlyhoz. Az anyanyelv varázsa mégis 
hihetetlen vonzóerőt kölcsönzött nekik.7 Csaknem két év-
tizede folyt a hazai nyelv és az ezt híven szolgáló magyar játék-
szín propagálása, minden ellenkező hiedelemmel szemben, 
kitűnően. Hogy tőke nem volt egy színházépület emelésére, 
annak közgazdasági okai voltak, de hogy a magyar színház 
szükségessége ez idő alatt dogmává lett, az kétségtelen.8 

A két színház műsora érdemben keveset különbözött egy-
mástól, németek és magyarok kezét egyaránt kötötte a Häge-
lin-féle cenzúra-rendelet9 (1795). N e m törvényszerű, hogy a 
magyarok a lejátszott német műsordarabokat fordítsák le, 
némelykor évekkel előbb hoztak egy-egy német újdonságot, 
mint Cibulkáék. Sikeres „magyarításokkal" számos idegen 
drámai konfliktust ültettek át hazai talajba, nem Monostori 
Veronka volt az első hősnő, akin jól állt a közelmúlt történeti 
(?) filmjében megénekelt „ropogós rokolya". Ezek a köz-
kedvelt magyarítások részint pótolták a hiányzó eredeti drá-
mákat, részint iskolái voltak fordítóik számára a színszerű-
ségnek. 

7 Déryné i. m. I. 56 — 57., Katona József Összes Műve i . Sajtó alá 
rendezte SOLT ANDOR. I. Bpest, 1959. Elöl járó Beszéd. 85 — 87. 

8 Bpest Főv. Ltára, 1793. Int. A. M. , Fasc. 44. Nr . 4364.: „Tekén-
tetbe vévén azt, amit már az egész Világ el hitt, hogy tudniillik a 
jó rendelt Játék Színek, a jó erkölts, emberség, ízlés és anyai Nyelvnek 
Tanító, és Formáló Oskolai, és ezeknek fel építésének ideje minden 
Nemzeteknél a megvilágosodásnak is idő Nyílása volt . . . " — Pest 
és Nógrád Vmegyék Ltára, Nemzet i Színházi Iratok, 1799 — 1829. 
„Magyar Theatrális Társaságnak állandó Lábra való állítását, s Pesten 
Theá t rum Epitését Tárgyazó Intezetek/ne/k Sommás Jegyzéke" . — 
BENKE JÓZSEF: A' Játék-Szin, Pest, 1810., stb. 

9 Kiadta GLOSSY, KARL: Zur Geschichte der Wiener Theatercensur 
Jahrbuch d. Grillparzer Gesellschaft, VII. Jahrgg., Wien , 1897. 238 — 
340. Kéziratos példánya mind az О . L. helytartótanácsi iratanyagában 
(Fond С 51. Dep. pol . gen. et civ. 1795. Fons 6. pos. 38.), mind a 
Főv. Ltárban (Int. A. M. 4558 — 5752., Német Színházi Iratok, 1. 
csomó) megtalálható. 
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1808-ban magyarok és németek egyaránt a Rondellában 
játszottak. Valószínű, hogy a tizenhétéves Katonát még nem 
az egyes dráma vagy az egyes alakítás, de még csak a tartalmat 
tolmácsoló nyelv sem, hanem a színház egészének komplex 
bűvölete ragadta magával. Tehetsége volt a színházhoz; az 
egész élményt úgy zárhatta magába, mint a nem kevésbé tehet-
séges, bár felszínesebb és minden bizonnyal sokkal impulzí-
vabb kis Schenbach Róza: ,, . . . azon elragadtatásból, melybe 
ekkor (első színházi estéjén t. i.) merültem, nem tudok számot 
adni . . .".10 

A színház méreteire jellemző, hogy a körbástyából átalakí-
tott teljes belsőtér, színpad és nézőtér együttesen 484 négyzet-
méter volt.11 Busch (1793—1800) idejétől már bebizonyoso-
dott azonban, hogy a kis színház kis színpada minimális gépe-
sítettségével nagy látványosságok felidézésére képes. A szín-
pad csekély mélységét fátyolfüggöny ügyes alkalmazása, a 
hiányos süllyesztőberendezést dobogók és repülőhidak hasz-
nálata feledtette. Ezen a kis színpadon szólt Hamlet atyjának 
szelleme először a nézőközönség soraiban meghúzódó Katoná-
hoz, itt emelkedett, a csődbe került Busch szcenikai lángelmé-
jének hagyaték díszleteiből, Fiesco Genovája, itt vezette Kari 
Moor szedett-vetett ármádiáját a fennálló rend szűkkeblű 
képviselői ellen. Fogékony fiatalsága ezek között a rosszul 
világított, ódon kőfalak között esett át a művészi színjátszás 
nyújtotta első nagy megrázkódtatásokon — és erre a színpadra 
méretezte később minden alkotását. Számára a színház a R o n -
della volt. 

Vida László, amikor a gondjaira bízott magyar együttest 
a Rondellából elvitte, jobb gazdának, mint művészeti vezető-
nek bizonyult.12 A Hacker Szálában nem sújtotta a magyaro-

10 Déryné Naplója, I. 59. 
1 1 A Rondel láról : PUKÁNSZKY — KÁDÁR, J.: i. m. 22. — Alaprajza: 

Bpest. Főv. Ltára, Pesti Szépítési Bizottság, Fasc. 15., Nr . 1141. — 
Busch díszletei: uo., Int A. M. 4558 — 5752., N é m e t Színházi Iratok, 
I . Fasc. 

12 BAYER J. : A nemzeti játékszín története, Bp., 1887. I. 
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kat nagy épületbér, olcsó volt a világítás, kevés díszletre volt 
szükség, s a színpadi beszéd, az artikuláció nehézségei mini-
mumra csökkentek. Elveszett azonban a színházi látványosság 
varázsa, márpedig a vizuális élmény nemcsak a naiv közönség 
nagy többségének az igénye volt, hanem éppen a színszerű 
iránt fogékony írói alkatok, a kezdő drámaíróké is. , , . . . nem 
lehet csodálkozni, hogyha a közönség jobban látogatja a 
német előadásokat, mint a mieinket, mert habár mi művészetre 
előbb állunk is, mint a németek, de ezek a szemkápráztató 
látványosságokhoz jobban értenek s ezek jobban vonzzák a 
közönséget, mint akármi Egressi-féle művészet",13 írta har-
minc évvel később, n e m minden hazafiúi elfogultság nélkül 
Szuper Károly, egy olyan korban, amikor baj esetén már egy 
Egressy, egy Lendvay siethetett a kassza segítségére. 

Az 1808 — 1809-es tanév, bármi lett légyen is az ok, akár az 
új csodába nagyon is belefeledkezett i f jú mulasztása, akár 
egészségi okok, mint a gyermekévekben, elveszett. Katonának 
kétszer kellett járnia a második filozófiai évet. Valószínű, hogy 
a Hacker Szálában leegyszerűsödött színházi környezet csití-
totta kissé a színházi szenvedélyt, többet foglalkozott tanulmá-
nyaival, és ha kitűnő, mint kisdiák éveiben nem is lett 
többé soha, 1810-ben tisztességgel elvégezte a tanévet. A szín-
házhoz azonban mégis egyre több szál kötötte. Egyelőre csak 
a barátság szálai. Katonának több színészbarátja volt. 

A „magányos költő" portréját százötven éve rajzoltuk fel 
arra a nagy irodalmi tablóra, amelyen, akárcsak az első felelős 
magyar minisztériumot ábrázoló 1848-as lithográfián, az 
ábrák alatt néhány szó mondja meg, ki micsodás? Katona 
József, a Bánk bán szerzője, másként „a rejtélyes költő", a 
nagy megbántott , a hallgatag halhatatlan. N e m lévén Pesten 
irodalmi élet, nem lévén költőtárs, akivel „szíve démonának" 
ihletett szavát közölhesse, elhagyottan, szerelmében csalódot-
tan, visszavonult a kecskeméti pusztákra, korai haláláig sóvá-

13 Szuper Károly Szinészeti Naplója. Sajtó alá rend . VÁ1.1 BÉLA; Bp. , 
1889. 25. 
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rogva megértő íróbarátok után. Ez a kép — amelyen Horváth 
János józan korrekciója sem sok nyomot hagyott14 — annyira 
hasonlít a romantika „töprengő lelkű" regényhőseihez, Byron, 
Musset, George Sand és St. Beuve világához, hogy joggal 
gyanakodhatunk : a múlt század derekán alakult ki, a Karthauzi 
sikere idején.15 Aligha fedi hát a valóságot, és mint elmélet, 
hosszú tekintélyét elsősorban annak köszönheti, hogy keveset 
tudunk Katonáról. Kérdés azonban, hogy azért tudunk-e 
róla keveset, mert hallgatag és magábavonuló volt. Vajon 
ki anekdotázott többet magáról, köréről, mint A rózsa és a 
Vadásznapló írója? Mindössze szokványos irodalmi információ-
ink hiányoznak csak. Katonának sosem volt jó sajtója. 

Ez rajta, saját büszkeségén is múlt. írók ugyanis éltek már 
a tízes években Pest-Budán. Még élt Kazinczy nemzedéke, és 
már működöt t Kultsár, Vitkovics, indult Helmeczy és Fáy 
András. Helmeczy pontosan ki is jelölte törekvései útját, ami-
kor ügyvédi gyakorlatra Vitkovicshoz kérte magát. Katona 
azonban sem ekkor, sem később nem kereste írók barátságát. 
Élete során két irányban épített ki érzelmi kapcsolatokat: az 
egyik a haladó törekvésű vármegye felé tapogatódzik, annak 
jogvégzett képviselői, táblabírák, ügyvédek, jurátusok társa-
ságát keresi — ez most nem tartozik a témához —, a másik a 
színházi. A szereplők ismeretében joggal tételezhető fel, hogy 
nem az irodalmi élet hiánya, hanem az írók hangsúlyozottan 
nemesi életszemlélete miatt fordult Katona az egyszerűbb 
színésztársadalomhoz vonzalmával. (A megyei mozgalmak 
felé útját principálisa, barátja, a kiváló képességű liberális 
pest-megyei földesúr és ügyvéd, dabasi Halász Bálint egyen-
gette.) N e m kereste az írók barátságát, mert nehezen is nyerte 
volna el. A hozsánna, ami Kisfaludy Sándor öccsének már a 
puszta rokonság révén kijárt, sohasem harsant volna fel az 
egyszerű kecskeméti takács fia előtt.16 

1 4 E g y e t e m i e l ő a d á s a i , 1 9 3 0 — 1 9 3 2 . I s m . FARKAS GYULA, I t K . 

1937- 1 9 9 - 2 0 1 . 
1 5 V ö . ELEK O S Z K Á R : A Karthauzi és forrásai — I t K . 1 9 3 4 . 14 — 3 1 . 
16 Gondol junk a Kazinczy — Szemere baráti kör Csokonai-értéke-

6 Irodalomtörténet 
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A színészekkel fonódott barátságot az irodalmi kutatás 
keveset vizsgálta. Tán nem tévedünk, ha azt hisszük, ugyanúgy 
restelkedett miatta, mint Petőfi Sándor esetében. Voltaképpen 
mindnyájan Arany János Bolond Istókja alapján informálód-
tunk a század első felének színészetéről, nem latolgatva, hogy 
az a tiszántúli kis faluzó társulat a mélypontot jelentette, ami-
hez hasonlóról Petőfi esetében sem volt szó, de még kevésbé 
lehetett Katonánál, Pesten. Kiderül ez, ha jobban utánanézünk 
az együttesnek. 

Ernyi Mihály, 1808-ban még a társulat vezetője, Kelemen 
Lászlóékkal kezdte a „pályát". Pesti polgár létére — a család 
a XVIII. sz. derekán tűnik fel, a név eredeti formájában: Erny 
— a magyar színészethez csatlakozott, 1796-ban, az első magyar 
játékszíni társaság felbomlása után, az erdélyiekhez ment át. 
Második pesti szereplése idején, amikor az erdélyiek egyre-
másra hagyták el Pest-Budát, velük ismét Erdélybe tért visz-
sza.17 Civilizált színész volt, zeneértő. Felesége, Termetzky 
Franciska, magyar anyanyelvű pesti nő, a Pikkó herceg női 
főszereplője.18 Német eredetű volt Láng Ádám János is, Kele-
menék „ifjú hős"-e, egy XIX. sz.-i színészdinasztia megalapí-
tója.19 Idősebb emberek, akikhez Katonát aligha fűzhette 

lésere, vagy gondol junk akár a Berzsenyivel szemben tanúsított 
lenéző magatartásra, holot t Berzsenyi j ó m ó d ú földesúr volt, csak 
fellépése volt csiszolatlanabb a kívántnál. 

17 Ernyi családjáról: Bpest Főv. Ltára, Illyefalvy: Pest és Buda 
polgár jogot nyert lakosai, 1685 — 1848.1. (Kézirat gyanánt.) AzErnyek 
cipészek, szűcsök, rövidárukereskedők, vaskereskedők. L. m é g uo., 
Testamenta Ann. Ant . , 1695 — 1786. Fase. I . Nr . 15. 

18 LUGOSI DÖME: Kelemen László és az Első Magyar Játékszini Tár-
saság Makó, 1924. 

19 Uo . , továbbá BAYER J. i. m. I. — II., Pest és Nógrád Vmegyék 
Ltára, Nemzeti Színházi Iratok, 1799 — 1829. Az első fővárosi tár-
sulat tagjai közül ket ten is, Varsányi Ferenc dömsödi földesúr és 
Pesthi László, jegyző Ú r i községben, megemlí t ik Láng Á d á m Jánost, 
amikor a Busch-féle csődtömegből a magya r társulatnak já ró hátrá-
lékos összeget elosztják és kifizetik. Varsányi szövege: „ . . .én, az 
engemet illető részt, m i n t néhai Tagtársamn(a)k, és velem együtt 
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érdeklődés. Kiesik Sáska János és Murányi Zsigmond is, még 
inkább Divéky, Görög, Nagy — bár az utóbbi A rózsa Nyaló-
czyjához állt modellt. Benke József és Déry István azonban 
közei-kortársai voltak, gyakorló műfordítók, és más-más 
szerepkörben, de sikeres színészek is. Százhatvan év távolából 
nem könnyű már az általános érdeklődés számára oly közöm-
bös szellemek arcába pillantani, mint amilyen 1810 táján egy 
magyar színész volt. Mégis fel kell tételeznünk, hogy közülük 
Benke volt a méltóbb partner. Kollégiumot végzett, tehát az 
iskolák rendjében ott állt meg, ahol a 19 éves Katona éppen 
tartott. Sokat, ha nem is könnyed, de helyes magyarsággal 
fordított, ebben bizony sokkal felülmúlta Katonát. Gondol-
kodó fő volt; A játékszín célja és haszna c. tanulmánya is szel-
lemi rokonságra utal a Mi az oka ? szerzőjével. Benke kiváló 
színész lévén, a művészetnek ezen a területén talált önmagára. 
Ha látta magyarul a Hamletet Katona 1812 előtt, csak vele 
láthatta.20 Déryt más fából faragták. Muzikális és mozgékony 
lévén, sok szerepben megállta a helyét, de művész nem volt. 
A szegénysorsú, árva fiú számára a színészkedés nem gradus ad 
Parnassum volt, hanem az érvényesülés, az ismertté válás útja, 
ami Vidáék, Fáyék barátsága révén csak-csak kenyérhez juttat-
hatja. Valami mély lélek sem volt biz' ő, inkább szenvedélyes, 
mint érzelemgazdag.21 Ha Benkével ez időben kb. azonos 
fokon állott Katona, Déryt már ekkor is felülmúlta. De amíg 
Benke hamar eltűnt a pesti társulattól, hogy helyét, a szép-
szavú, lelkes erdélyi színészt megillető helyet örök érvénnyel 
a majdan Kecskeméten színészkedő Udvarhelyinek engedje 

szenvedett, sőt m é g a' mostani Társaságnál is szenvedő Barátomn(a)k 
Láng Jánosnak engedem, 's' adom örökössen". Pesthi is lemond a 
neki járó összegről barátja, Rózsa Már ton árvái javára, ha pedig nem 
élnének Pesten, és nem volnának kinyomozhatok, ő is Lángra hagyja 
a pénzt, de megjegyzi, hogy „mindennek előtte légyen gazdálko-
dóbb . . . " (1811. nyarán.) — Déryné, I. 77 — 79., 109. 

20 BAYER J. : Shakespeare drámái hazánkban. Bp., 1909. I. 160. 
21 Déryné I. 116. skk., 253. skk. KATONA JÓZSEF: A rózsa, II. felv., 

8. jel. 

6* 
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át Katona eletében, Déry még néhány évet Pesten töltött, és a 
költő színházi világának egy másik viszonylatában is szóhoz 
jutott . 

Mit tanult Katona színészbarátaitól? Lehet, hogy helyes 
magyarságot is; az első fordítások, átdolgozások elképesztő 
nyelvi botlásainak a Bánk bánban már nyomuk sincs. Minden 
bizonnyal tanult — Benkétől — játszani. Benke már gyakorlott 
művész volt — született 1781-ben —, ismerhetett fogásokat, 
művészi megoldásokat, amik többet jelentettek a magyarul 
gondolkodó és játszó Katonának, mint a német példa. Annál 
is inkább, mert a kor követelménye inkább ügyelt a szép sza-
valatra, mint a mimikára. Kizártnak azt sem tarthatjuk, hogy 
megbeszéltek bizonyos színészi kérdéseket. A Hamletet, mint 
egy stafétabotot, Benkétől vette át Katona.22 N e m szabad 
azonban elfelejtenünk, hogy a német színház nevelő hatása 
legalább olyan erős lehetett minden magyar kortársra, mint 
Benkéék anyanyelvű játékszíne. 

A német társulatról már esett szó. Ha nem is volt nagy-
szabású, tündöklő tagokban bővelkedő együttes, az opera és a 
német dalmű terén sokkal felülmúlta a kis magyar színházat. 
Az a priori zenei műveltség ebben a korban csak a több nemze-
déken át színháznál felnőtt németek sajátja ; amíg az apáról fiúra 
szálló, szinte feudális, céhszerű hivatás vállalás náluk minden-
napos, addig a magyar kisnemesi színészeknél az egész száza-
don át végig kivételszerű. A németeknél könnyű volt jó kart 
kialakítani, és ismét könnyű a karból jó magánénekeseket 
kiemelni.23 Katona zenei informáltsága — 1. művészi dal-
betéteit — teljesen német. A prózai műfajok közül a közép-
fajú színmű és a vígjáték felelt meg az emelkedő polgári osz-
tály ízlésének és a vele szimultán fejlődő német színművé-
szetnek. Schröder és Iffland, Ziegler és Weissenthurn—Franul 

22 Benkéről BAYER: Shakespeare drámái hazánkban, I. 163., DÉRYNÉ 
I . 2 6 9 - 7 3 . 

23 Magyarországi n é m e t színészdinasztiák pl. a Gerger, Glöggl, 
Hube r , Karschin, Kreybig , Melchior, Pauly, Rünne r , Slawik, 
Schätzel, Uhlich, Zöllner . 
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munkássága az a közeg, amelyben színész és közönség a leg-
otthonosabban mozog, s a művészet csúcsa Kotzebue. Kevésbé 
jól mennek a klasszikusok: Lessing, de a Sturm und Drang, 
Goethe, Schiller vagy éppen Shakespeare sem kenyerük. 
Egy korabeli átlagszínész számára nem egyszerű dolog súlyos 
eszméket hordozó szöveg helyes elrecitálása. Ahol szenvedé-
lyek csapnak össze, ott talán segít a szakkönyv (ha olvassák!) 
vagy az idősebb pályatársak tanácsa : milyen hangbeli és mimi-
kai aláfestést kívánnak a különféle érzelmek. De mit érez 
Hamlet a nagy monológnál? Hogyan kell azt tolmácsolni? 
Hogyan beszél Clavigo Carlosszal vagy Beaumarchais-val? 
Mi a megoldás a Fiesco, a Galotti, a Macbeth „Abgang"-
jaihoz? Nem csoda, ha Majetti, a szorgalmas átlagszínész után 
egy Joseph Lange kiérlelt, bár felettébb idejétmúlt klasszikus 
alakításai nagy szenzációt keltettek Pest-Budán, s néha olyan 
sorok is becsúsztak az örök értékű szövegekbe, amelyeket a 
szerzők aligha vallottak volna a magukénak.24 

Katona 1808 óta látogatta a színházakat, de csak 1811-ben 
fonódott élete szorosabban a magyar társulatéhoz. Amit az 
első három évben baráti kapcsolatai és átlagon felüli színházi 
látásmódja révén tanult, most került felhasználásra. A színpad-
ismeret gyermekes rémtörténeteket oldott fel hatásos szín-
művekké. A kor több színpadi mesterembere is megszólalt 
Katona szavával magyar nyelven. A költő színpadi virágkora 
az 1812-es év volt. Ebben saját belső művészi fejlődése mellett 
a külső körülmények szerencsés összetalálkozásának is szerepe 
volt. Benke elment a társulattól, Mérey intendáns és színészei 
első hős nélkül maradtak.25 A magyarok februárban beköltöz-

24 Lange, Joseph, II. József császár kedvenc színésze volt. Pesti 
vendégszerepléséről, KÁDÁR J. : Német Shakespeare-előadások Pesten és 
Budán — Magyar Shakespeare Tár , X . k. Bpest, 1918, 26. — Benke, 
mint Odoardo Galotti, szerepében olyan szöveget is mondot t , ami 
nem fordul elő a darabban. Déryné I., 272—273. 

25 Magyar Játék-Szini Almanak. Pest, 1812. — Pest és Nógrád 
Vmegyék Ltára, Nemzeti Színházi Iratok, 1799 — 1829. „A Nemzet 
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hettek az oly sok színházi sikert megért és a Hacker Szálához 
képest tágas Rondellába, ahol a rendezői képzelet is teret 
nyerhetett.26 S a tizenkilencéves Széppataky Róza szerelmére 
egyelőre bármelyik tisztelője számíthatott, a művészi becs-
vágyban elmerült kis színésznő senkit sem tüntetett ki különös-
képpen. Katona hát határozott. Könnyelmű sohasem volt, 
azt sem érezte soha, hogy egyedül áll a világban: szülei gyen-
géden szerették, jurista társai között sok jóbarátja volt, ezeknek 
a kapcsolatoknak felelősséggel tartozott. Nem szakított hát 
eddigi életével, csak delectans actor-nak szerződött. Neve hol 
Békési volt, hol még egyszerűbben „idegen". Anélkül, hogy 
bármilyen drámai eseményt kellett volna sorsában előidéznie, 
eljátszhatta mindazokat a szerepeket, amikre egy korabeli 
színész csak vágyhatott: a Hamletet, Zschokke Aballinóját, a 
Cserny Györgyben valószínűleg több szerepet i s . . . .27 Keve-
sen mondhatják el magukról, hogy húsz—huszonegy éves 
korukban nagyobb színpadi lehetőségük nyílt. 

Hogy hogyan játszotta el szerepeit Katona, arra vonatkozó-
lag semmi támpontunk nincs. Déryné csak külsejét írja le, oly 
közönyös volt számára ez a — csak rövid ideig játszó — szín-
padi partner, hogy meg sem próbált beléje látni. Valószínű, 
színpadi tehetségének és az átlagosnál sokkal alaposabb művelt-
ségének segítségével ügyesen interpretálta a Benke, Herdt, 
Majetti, Katzianer s a két társulat többi karakterszínészeinél 
látott fogásokat. Csalódás eddig még nem érte, sem szerel-
mében, sem hazafiúi, sem irodalmi reményeiben. Milyen 

Játék Színi Társaságnak állapottyára és megmaradására ügyellő D e p u -
ta t io" 1811. 6. 13.-i ülése. 

26 Vo. Adatok a magyar rendezés első évtizedeihez — Bp., Színháztud. 
Int., 1962. 

27 Eiesco : Schiller Magyarországon — Bibliográfiai Füzetek, III. 
Bpest, 1959. (Országos Széchényi Könyvtár) 188. Hamlet: BAYER: 
Shakespeare hazánkban, I. 160. Abällino : Déryné I. 202., Cserny G y ö r g y 
színlapra: O . L., Fond С 51. Ht t . Dep. pol. gen.- et civ., 1813. Fons 
5. pos. 2. — WALDAPFEL J . : Katona József és Veit Weber Tugendspiegele 
— II. г., ItK 1936. 176. 
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mélységeket éreztethetett egy alig húsz esztendős ifjú? Értel-
mes alakító volt, szép termete is megfelelt a színpadon — 
semmi több. 

Mégis ez az év ismertette meg igazán a színpad törvényeivel, 
amikor rajta állva, sajátmagán figyelhette meg egyes hang-
súlyok, mozdulatok közönségsikerét. Szinte lépésről-lépésre 
haladt. A Borzasztó torony vagy a Monostori Veronka ügyetlen 
jelenetvégei után az Aubigny dementia, a Ziska, a Jeruzsálem 
pusztulása csattanó befejezései következtek. N e m fűzött már 
drámáihoz kérlelő sorokat, hogy alapos próbák után hozzák 
munkáit színre, tapasztalatból tudhatta, hogy erre vajmi 
kevés reménye van, meg kell tanulnia a saját színpadi lábán 
járni. Valószínűleg megfigyelte a népies jelenetek sikerét, és 
tapasztalati alapon alkalmazott ilyeneket ott, ahol jószerével 
tehette, pl. a happy end-es Lucza széke szövegében. 

A gyakorló színészre vall az is, hogy hosszabb betanult 
szövegrészeket illesztett színműveibe, régebbi Hamlet-remi-
niszcenciák után összefüggő részeket pl. a Schröder— 
Kazinczy-féle Hamletből (Lucza széke); Fiesco monológjai 
a Ziskában jelennek meg. Ezeket már Waldapfel is kiemelte 
anélkül, hogy le merte volna vonni a következtetést : Katona 
készült ezekre a szerepekre, be kellett őket tanulnia, alkalom-
adtán hát saját műveiben is felhasználta. Hogy hősi szerepe-
ket játszott, arra a második fővárosi magyar társulat ez idő-
beli összetétele, kizárásos alapon, bizonyító erejű. Balog István 
igazat írt: Katona játszotta a Hamletet, és játszani készült a 
Fiescot is.28 

28 L. az előző jegyzetet és WALDAPFEL J. : Katona első történeti 
drámái. ItK., 1933. 75—92., 1934. 32 — 50., 243—263. — Külön érde-
kessége a Ziska-szövegnek, hogy n e m tudjuk, kinek a fordítását 
tanulta be Katona, kit idéz? Kétségtelen, hogy a pesti társulatnak volt 
egy magyar Fiesco-szövege (BAYER J. : Schiller a régi magyar színpadon, 
112.) vagy Kováts Ferenc, vagy Darvas consiliarius fordításában, az 
is kézenfekvő, hogy a német színpadon megismert szerepet Katona 
szívesen játszotta volna el. Hogy miér t nem került mégsem ekkor 
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Katona (az irodalomtörténetben !) tragikus arculatának egyik 
magyarázata úgy hangzik, hogy nem volt számára tér szín-
padjainkon. Már Waldapfel tanulmányai során bebizonyoso-
dott, hogy a később érkező Kisfaludy Károly kivételével 
egyetlen magyar szerzőt sem játszottak annyit, mint Katonát 
mind eredeti szerzői, mind fordítói minőségben. Szövegei 
Komlóssy és Balog István dunántúli körútjain éppen úgy 
éltek, mint Udvarhelyi baráti gondozásában Kelet-Magyar-
országon és Erdélyben. Mint színész, egy évig sikerrel szere-
pelt a pesti színen és pályájának saját elhatározásából szakította 
végét. 

Dérynétől tudjuk, hogy egy napon levelet kapott ; írója 
kezét kéri és jelzi, hogy hosszabb időre elutazik. Katona 1813 
elején Kecskemétre ment fél éves joggyakorlatra.29 Ez az idő 
aligha volt megerőltető számára. Az Aubigny dementia és a 
két Ziska dráma megírása éppen úgy beleférhetett, mint az 
István, magyarok első királya lefordítása, ill. átdolgozása. Vissza-
térte után keserű, ha tán nem is váratlan csalódás érte: ideálja 
máshoz ment férjhez. 

A költő „psychocentrikus"30 látásmódjára jellemző, hogy 
első és feltehetőleg egyetlen mély szerelme ehhez a jelenték-
telen külsejű, de annál jelentékenyebb személyiségű színész-
nőhöz fűzte. A néhai bécsi patikussegéd és a jómódú hatvani 
polgárlány művészileg, emberileg egyaránt kiváló leánya a 
felvilágosodás gondolatvilágának számos eszményét hordozta 

színre Pesten, nehéz megmondan i . Talán éppen Katona megválása 
a társulattól indokolta a darab félretételét; Kőszegi művészi ambíciói 
aligha tör tek ekkor m é g i lyen magasra. 

29 DÉNYNÉ I. 189 — 190., 202.— O. L., Fond О 8o. Személynöki 
Iratok. Connotat io stc. (1. 1. jegyzet) „20° Josephus Katona civilis 
conditionis ex Co(mi) t (a) tu Pestiensi absoluto in R . Universi tate 
studio iuridico, et aliis scientiis, fuit in praxi penes advocatum in parti-
bus". (Saját kiemelésem.) 

30 Négyesy László mondását idézi Katonáról WALDAPFEL J. : 
Katona József és Veit Weber Tugendspiegele. II. г., ItK 1936. 172. 
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magában és teljesítette ki. Hazája és a magyarság iránti lelkese-
dése nem volt kisebb Katonáénál, az anyanyelvű színjátszás 
felemelkedéséért férfiakat megszégyenítő hűséggel harcolt. 
Tehetsége az egykorú színészi feladatok megoldására, muzi-
kalitása a magyar operaéneklés megteremtésére tette képessé. 
Neve a magyar kultúrtörténetben fogalommá vált, s hogy 
már tizenhét—húsz éves korában is kimagaslott társai közül, 
azt bizonyítja Katona szerelme. A fiatal színésznő körül azon-
ban, éppen színpadi ragyogása következtében, sok délceg és 
jómódú fiatal taposta a sarat, neki pedig, sajnos, nem volt a 
költőéhez hasonló pontos mércéje az emberi nagyság felisme-
réséhez. 

1811 óta rendre fordította, sőt írta a költő a szerepeket 
Rózsika számára; ő Katona ezidőbeli minden munkájának 
elképzelt hősnője. De róla írta, 1814-ben, az egyik eredeti 
színmű, A rózsa női főszerepét is.31 

Mire idáig jutottak, a regénynek vége lett. Katonát elutasí-
tották, Rózsika Déryhez ment férjhez, és egy harmadik férfit 
szeretett. Mindkét cselekedete eléggé indokolta, hogy a talpig 
becsületes és kissé romantikus ifjú költő, ha kétségbe nem esett 
is, de legalább felszisszenjen. A rózsa ellen a cenzúra nem emelt 
kifogást, de igen a kis primadonna! Rossz néven vette, lepa-
rancsolta a színpadról, Naplójában, még öreg fővel is, füllent-
getett róla egyet-mást. Pl. A rózsa keletkezésének idején Benke 
már nem volt a pestiekkel, így nem szerepelhetett a kulcs-
darab szereplői között, de nem léphetett fel Déryné védelmé-
ben, a bemutatás ellen sem. A színműben észrevehetőleg olyan 
párbeszédek is elhangzanak, amiket az életből lesett el a szerző, 
és nem az irodalmilag tisztára mosdatott Deresházyné, hanem 
a Déry házaspár tényleges életére jellemzőek.32 Dérynének 
jó oka volt hát rá, hogy a mindenkit ismerő, minden pletykát 
tudó kisvárosi közönségnek ne óhajtsa eljátszani ezt a saját 
életéből vett intermezzót. (Arra azonban már nem volt oka, 

3 1 WALDAPFEL J. : Katona József — Bp, , é. n. (1942.) 68. skk. 
32 Pl. I. felv. 1 0 - 1 3 . jel., II. felv. 8. és 13. jel., III. felv. 4. jel. 
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hogy szegény Gyertyánffyt „elkényeztetett puhálkodó kéjenc"-
nek nevezze, „ki n e m éppen azért van Pesten, hogy tanuljon, 
hanem, hogy kedve szerint élvezzen!". Az ügyvédvizsgálati 
iratok tanúsága szerint ugyanis „a kis fekete törzsök" mind 
jogi vizsgáit, mind ügyvédi censuráját eminenter tette le.)33 

A társulatnál Katona távollétében egyéb változás is történt. 
A hősi szerepkört egy kezdő, de tehetséges, jászberényi szüle-
tésű színésszel, Déryné földijével és gyermekkori pajtásával 
töltötték be. Kőszegi Alajos meg is maradt a pályán, a Benke 
távozása után támadt űr végérvényesen be volt töltve. 

Valószínű azonban, hogy a költő a szerelmi csalódás és a 
jogutód közbejötte nélkül is felhagyott volna a színészi törek-
vésekkel. A színház töretlenül érdekelte továbbra is. Mélyen 
igazak Waldapfel szavai: „Nem is tudta már az eseményeket 
másképp látni, mint kora színpadára képzelve . . ."34 Éppen 
csak más események felé fordult érdeklődésével. 1813 őszétől 
dabasi Halász Bálinthoz ment patvariára. Hogyan került 
hozzá? — erről egyelőre nincs adatunk. Talán az a kecskeméti 
ügyvéd ajánlotta be, akinél 1813. aug. 19-iki záróvizsgája előtt 
dolgozott, talán egy jó társaságban forgó joghallgató barátjá-
val — Bárány Boldizsár? — sodródott a neves ügyvédhez, 
Szentkirályi alispán körének tagjához. N e m tudjuk; de hogy a 
Bánk bán megírásához vezető útra a dabasi Halásznál töltött 
évek nélkül aligha lépett volna, fel kell tételeznünk. 

33 O . L. Fond О 81. Személynöki i ra tok. Ügyvédvizsgálati Iratok, 
2. cs., 1816. 

34 WALDAPFEL J. : Katona József lírikus évei., ItK 1932. 401—409. 


