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végleg kiérlelje ezt a reneszánsz versformát. Klaniczay Tibor rendkívüli 
érzékenységgel sejtette meg, hogy Balassi a róla elnevezett strófát -
bárhonnan, bármily messziségből eredjen is - „a tudós műköltészet 
formájának, a szonett magyar megfelelőjének érezhette", hiszen „a 
strófa önmagába zártsága, a sajátosan párhuzamos és az ölelkező rímelés 
valóban ehhez teszi hasonlóvá".*2 A Balassi-strófás szerelmi „szonet-
te t" Zrínyi formálta hősi epigrammává; Kölcsey és Vörösmarty meg az 
ő nyomdokán járt; majd pedig e nagy romantikusok tömörségéből is 
erőt merítve a Nyugat első generációja szellőztette ki a „franciás magyar 
szonettek" friss légáramával történelmünk hőseinek elfonnyadt vers-
koszorúktól dohos panteonját. 

KOVÁCS SÁNDOR IVÁN 

m ó r a f e r e n c e s k a t o n a j ó z s e f * 

A Móra-életmű egészében Katona Józsefről szóló írásai nem különö-
sebben jelentősek, s inkább Katona utóéletének kutatóját érdekelhetik, 
mint azokat, akik Mórát ünneplik centenáriuma alkalmából. Kettőjük 
kapcsolatának, e szűk és kevés eredménnyel biztató témának elővételét 
legföljebb az mentheti és magyarázhatja, hogy az irodalomtörténeti 
kutatásban - tudomásom szerint - eddig még nem esett róla szó.1 

Mórának három Katona Józsefről szóló írása jelent meg, tudunk 
továbbá arról, hogy élete utolsó szakaszában egy Katona életét be-
mutató regény terve foglalkoztatta. A Katonáról szóló írások közül az 
első egy diákkori óda: Katona József emlékezete. 1897. június 20-án a 
Kecskeméten tartott tornaversenyre a városba érkezett tanulóifjúság 

8 2 Klaniczay T.: A szerelem költője. Id. kiad. 2 8 6 - 2 8 7 . 
* Rövidített formában elhangzott a Móra Emlékbizottság ünnepi 

ülésén Szegeden 1979. július 19-én. 
1 Móra Katonáról írt művei, továbbá azok az interjúk, amelyekben 

tervezett Katona-regényéről nyilatkozott, nem szerepelnek Hajnóczy 
Iván 1930-ban megjelent Katona-bibliográfiájában, ill. a bibliográfiája 
folytatásaként készített jegyzetei között (megtalálhatók a kecskeméti 
megyei könyvtárban), holott a Katonával kapcsolatos szépirodalmat is 
regisztrálta. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája Katona-fejezetébe 
már bekerült aKopolyakú t . (2. köt. Bp. 1975. 509.) 
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megkoszorúzta Katona szobrát. A koszorúzó diákok közül - így olvas-
suk a helyi lapban - „kitűntek a félegyháziak, a kik a Hymnust 
elénekelvén, Móra Ferenc gimnáziumi tanuló lépett az emelvényre s 
szavalta el erre az alkalomra írt következő' lendületteljes költeményét" 
- s közli a lap a teijedelmes, 11 nyolc soros strófából álló ódát.2 Móra 
33 évvel később visszaemlékezve erre az ünnepségre azt is megírja, hogy 
zuhogott az eső, s Szalay tanár úr, áldott irodalomprofesszora nyilván 
csak azért jelentette ki, hogy egészen szabatos ódát mívelt, mivel kerek 
gallérja kukuláját úgy a fejére húzta, hogy csak lelkes gesztusait lát-
hatta, alkotásából egy hangot se hallott.3 

Az ódáért különben Mórának nem volt oka szégyenkezni: nem 
rosszabb, noha nem is jobb, mint többi diákkori zsengéje. A Móra 
Ferenc ifjúkori versei4 című kötetből valószínűleg azért maradt ki, mert 
nem Félegyházán jelent meg, ahonnan Mezősi Károly a kötet anyagát 
gyűjtötte, hanem - mint említettem - Kecskeméten. Móra 1933-ban, a 
kecskeméti reáliskola önképzőköréhez intézett levelében mint „első-
utolsó" ódáját említi a költeményt, hozzátéve, hogy azóta se látta, 

2 Kecskeméti Lapok 1897. jún. 27. 
3Kopolyakút. = M. F.: Napok, holdak, elmúlt csillagok. Bp. (1935.) 

(a továbbiakban: Napok . . .) 21. - Egyébként Móra ekkor már nem 
volt diák: 1897. jún. 11-én tett érettségi vizsgát. Vö. [Péter László] 
P. L.: Móra Ferenc élete dátumokban. = Somogyi-könyvtári Műhely, 
1979. 1 - 4 . sz. 119. 

'M. F. ifjúkori versei. Mezősi Károly tanulmányával. (Szerk.: Péter 
László.) Kiskunfélegyháza, 1976. - Vajda László Móra Ferenc írásai c. 
bibliográfiája, Szeged, 1970. (A Somogyi-könyvtár kiadványai 13.) téve-
sen a Félegyházi Hírlap 1897. jún. 20-i számát jelöli meg a Katona 
József emlékezete megjelenési helyéül. Lehetséges volna ugyan, hogy a 
költemény Félegyházán korábban megjelent, mint Kecskeméten, 
Fazekas István azonban, aki kérésemre volt szíves ellenőrizni ezt az 
adatot, azt közölte velem, hogy sem a Félegyházi Hírlapban, sem a 
Félegyházi Híradóban nem jelent meg a vers, a Hírlapnak nem is volt 
jún. 20-i száma. Móra István is arról írt Feri öcsém ifjúsága c. emléke-
zésében (Magyar Hírlap 1935. márc. 10., újból: M. I.: Hazaemlékezések, 
Szeged, 1979. 89-101 . ) , hogy Móra Ferenc Félegyházán megjelent 
diákkori verseinek az egykorú lapok hiánya miatt nem tudott nyomára 
akadni, Kecskeméten azonban számon tartják és őrzik az ott megjelent 
Katona-ódát, s ettől a verstől számítják irodalmi pályafutását. Móra 
István szerint különben Móra Ferenc 1897-ben, a Katona-óda írása 
idején hetedik gimnazista volt. (I. m. 9 5 - 9 6 . ) 
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„pedig nyomtatásban is megjelent akkor valahol. '5 Noha ifjúkori versei 
többségükben szerelmi dalok, akad azért közöttük a Katona József 
emlékezetével műfajilag egyező ünnepi óda is (pl. Pusztaszeren, Avató, 
Március 15.), így hát amikor első és egyben utolsó ódájaként említi, 
mintha kissé kiemelné zsengéi közül. Erre a kiemelésre vall az is, hogy 
ámbár azóta se látta, 1930-ban írt Katona-emlékezését, a Kopolyakútat 
ennek az idézésével kezdi. Négy sort citál belőle, a lényeget tekintve 
híven, szavaiban azonban pontatlanul ez is azt igazolja, hogy a 
költemény szövege nem volt előtte, emlékezetében azonban élt, leg-
alábbis ez a részlet. Az is figyelemre méltó, hogy ez az a négy sor, 
amelyen a költemény mai olvasójának is megakad a szeme, amelyben 
legtöbb költői invenciót talál. Az eredeti szöveg szerint: 

Mert Bánk-Bán kínteljes történetében 
ítéleted magad mondád ki rád. 
Az elbukó nagynak fejgörgetése 
És összerogyta tentragédiád. 

Az 1930-ban emlékezetből idézett változat: 

Ó, halhatatlan kecskeméti Bánk bán, 
ítéletet magad mondtál ki rád: 
Az elbukó nagynak fejgörgetése 
S hamvába holta öntragédiád . . . 

Annak az érzésnek, hogy Bánk tragédiája és a szerzőé mintegy 
egymásra vetül, nem a diákköltő Móra az első kifejezője. Az azonban, 
hogy Bánk tragikus összeomlásának legmegrázóbb képét választja 
Katona élettragédiájának kifejezéséül, az ő leleménye. „Az elbukó nagy-
nak fejgörgetése", ez az emlékezetében szó szerinti pontossággal meg-
őrzött kép ugyanis a Bánk bán ötödik felvonásából való: a Melinda 
holtteste mellett összeomló Bánk elviselhetetlen fájdalmát érzékelteti ez 
a színi utasítás: „fejét a földhöz nyomva görgeti". (Csupán érdekesség-
ként említem, hogy Bánknak ez a mozdulata későbh Juhász Gyula 
képzeletét is megfogta. A pusztában kiáltó szó című Katona-novellájá-
ban találjuk az elkeseredett Katonát ábrázoló következő mondatot: 
„Szinte a fejét görgette már kínjában . . .").6 

'Móra Ferenc levele a reáliskola ifjúságához. Kecskeméti Lapok 
1933. jan. 26. Nyilván Móra idézett megjegyzésére válaszul jelentették 
meg Kecskeméten újra a költeményt: Móra Ferenc Katona-ódája. 
Kecskeméti Lapok 1933. febr. 12. 

6 Juhász Gyula: Holmi. Bp. f l929.) 80. 
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Móra Katona-ódája a meg nem értettségben, a költó'i dicsvágy kielé-
gitetlenségében látta Katona életének tragédiáját. E tekintetben - mint 
látni fogjuk — a Kopolyakút Katona-portréjában meg regénytervében 
sokat változik majd Móra nézete, a költő emberi sorsának tragikuma 
azonban mindvégig meghatározó tényezője marad róla kialakított képé-
nek. 

Móra íróportréinak jellemző vonása, hogy nem annyira a mű, inkább 
az ember áll a középpontjukban, s hogy gyakran vesz elő életrajzi 
apróságokat, egyéniséget, kort , helyzetet érzékeltető anekdotákat. 
„Kellenek ezek az apróságok - írja - , mert ezek elevenítik meg a kő- és 
bronzembereket, akik hallgatag-mereven állnak az utcák nyüzsgése és az 
iskolaszobák dongása felett. Ezek azok a szextánsok és teodolitok, 
amelyekkel a hegyek magassága távolból is megmérhető. '" 

A Világ 1926. újévi számában jelent meg A mester leveleiből című 
elbeszélése.® A címben említett mester: idősebb Katona József, a köl tő 
apja, a kecskeméti takács. Pesten tanuló fiához intézett nyolc levelét 
Miletz János publikálta még 1886-ban: ez a publikáció lehetett Móra 
fonása.® A Miletztől közölt nyolc levél közül ket tőből , a Miletz számo-
zása szerinti elsőből és hetedikből idézett, nem szó szerinti pontosság-
gal, ugyancsak Miletztől vehette az idős Katona jellemzésének néhány 
tárgyi mozzanatát. Mindez azonban csak kiindulás: a tulajdonképpeni 
történet, egy harmadik levél s a kíséretében Pestre küldött száz forint 
teljesen Móra leleménye. Stílusában ez a harmadik levél is illeszkedik a 
valódiakhoz, de humoros-könnyes hangulata ugyanakkor félreismerhe-
tetlenül a gyerekkorára, szüleire emlékező Móráé. Még mielőtt az el-
beszélés végére illesztett, csillaggal elválasztott mondatokat olvadnánk, 
máris sejtjük, hogy az idős Katona és felesége Móra Márton és Juhász 
Anna vonásait is magán viseli. Az emiitett mondatok igazolják sejté-
sünket: „Vagy nem is egy öreg remekes takács írta ezt a ríkató levelet 
rossz fiának, hanem egy remekes szűcs, szintén kádenciakedvelő poétás 

7M. F.: Tömörkény. Napok . . . 260. 
'További közlései: Délmagyarország 1929. febr. 2.; uo. 1933. máj . 

7.; Kecskeméti Lapok 1933. máj. 9. Felhasználta Móra akiskunfélegy-
házi „öreg Diákok" kultúrünnepélyén 1933-ban tar tot t előadásában is: 
Daru utcától a Móra Ferenc utcáig. Bp. 1962. (a továbbiakban: 
Daru. . .) 393 -396 . 

'Miletz János: Katona József családja, élete és ismeretlen munkái. 
Bp. 1886. 4 5 - 5 3 . A Miletztől publikált leveleket használta fel Váradi 
Antal Az öreg takács levelei c. tárcájában (Az Újság 1910. ápr. 8.). Nem 
lehetetlen, hogy Móra ezt is ismerte. 
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ember, aki ha meglátta az ablakon keresztül, hogy könyvlevelet visz a 
szél az udvaron, letette a félbe subát és föl se vette addig, még el nem 
fogta a szélhajtotta papírt és meg nem nézte, mi van arra írva? Nem 
tudom, nem tudom. Hiszen a kecskeméti takács városa olyan közel van 
a félegyházi szűcs városához és a szegény szűcsné is csak olyan hétköz-
napló kartonruhában állt oda a jó Isten színe elé, mint a szegény 
takácsné."1 0 

Móra Katona-élményének további alakulásában azért tűnik jelen-
tősnek ez a kis elbeszélés, mert benne a félegyházi szűcs fia szinte 
azonosul a kecskeméti takácséval. Nem a szobrával áll már szemben, 
mint három évtizede Kecskeméten valóságosan is, jelképesen is, hanem 
vele egy sorból származó emberként igyekszik megérteni. 

A Katonáról maradt gyér és megbízhatatlan hitelű adatok nem 
teszik lehetővé, hogy egyértelmű kép alakuljon ki élete utolsó évtizedé-
ről, kecskeméti ügyész koráról. Szubjektív vele-, ill. beleérzéstó'l is függ, 
csalódott, kiégett lelkű embernek látja-e valaki a drámaköltői pályát 
félbehagyó Katonát, vagy jólétet és megbecsülést élvező, életével elé-
gedett tekintélyes hivatalnoknak. Irodalomtörténetünkben hosszú ideig 
az elsőként említett kép uralkodott; erős, noha véglegesnek nem tekint-
hető fordulatot hozott a második vonásainak hangsúlyozásával 
Hajnóczy Iván Katona József Kecskeméten című, 1926-ban megjelent 
könyve. „Közhellyé vált irodalomtörténetünkben — írta Hajnóczy —, 
hogy Katona színészi és drámaírói törekvései meghiúsultán elkeseredve 
vonult vissza szülővárosába, s ez és még talán szerelmi keserűsége vitte 
korai sírjába. A föltevés amily regényes, éppoly tetszetős [ . . .| Azon-
ban I . . . ] tárgyi alapja nincs a föltevésnek." A továbbiakban elmondja 
Hajnóczy, mennyire ragaszkodott Katona mindig szülővárosához, csa-
ládjához és választott élethivatásához, a jogászi pályához, s így zárja a 
hazatérés okaival foglalkozó fejtegetését; „29 éves fiatalságával túltéve 
magát ifjúkora örömén-búján, öntudatos tervszerűséggel törekedett 
haza szülővárosába.'" 1 

Bizonyítékom nincs arra, hogy Móra ismerte Hajnóczy könyvét; tőle 
függetlenül is kialakulhatott Hajnóczyéval sok tekintetben egyező képe 
a kecskeméti ügyész Katonáról. Idézem erre vonatkozóan néhány mon-
datát. A Kopolyakútban írja: „Amúgy bizonyosan szebb, ahogy Gyulai 
Pál látta, aki sose volt akkora költő, mint Katona-tanulmánya néhány 

1 0 A Délmagyarország 1933. máj. 7.-i számában, a Kecskeméti 
Lapokban és a Daru . . .-ban megjelent változatból hiányzik ez a rész. 

1 1 Hajnóczy Iván: Katona József Kecskeméten. Kecskemét, 1926. 
27 -29 . 
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lapján. A magányos akác a pusztán. A töröttszárnyú pusztai sas a 
tyúk-udvaron. A rab oroszlán, akinek végtelen birodalom helyett adá-
nak egy iroda-ketrecet. Én is ilyennek láttam, mikor ódát szavaltam 
neki."1 2 Regénytervéről való nyilatkozataiban olvassuk: „ . . . e g y 
regényt szándékozom írni, amelyben szembeszállók azzal az irodalmi 
felfogással, amelyet Gyulai Pál is vitat, hogy Katona József boldogtalan 
ember volt, mert a Bánk bánt kudarc érte, és neki ennek folyománya-
képpen Kecskeméten kellett leélnie életét. Én azt akarom kimutatni, 
hogy igenis száz évvel ezeló'tt is volt kultúra a magyar városokban."1 3 

„Le akarom fejteni Katona József alakjáról azt a romantikus jelmezt, 
amibe Gyulai Pál öltöztette teljesen alaptalanul. Katona József figuráját 
úgy tanultuk, úgy ismertük meg, hogy nagyon boldogtalan ember volt, 
amikor hazakerült Kecskemétre. Hát ez nem igaz. Katona József a 
legboldogabb és legmegelégedettebb emberek közé tartozott és talán 
teljesen meg is feledkezett arról, hogy megírta egyszer a Bánk-bánt. Az 
öreg Katona-takács fia belekerült Kecskemét úritársaságába, régi urak-
kal komázott, ivott, vadászott és velük élte a vidéki magyar városok úri 
társaságának hangulatos, zajos életét. A kecskeméti urak barátja és 
mulatócimborája volt annak a Katona-takácsnak a fia, akinek a köszön-
tését sem igen fogadták azeló'tt Kecskemét uccáin."14 „Nincs igaza 
Gyulainak, amikor azt állítja, hogy Katona tragikuma a „Bánk bán" 
bukása volt. Nem lehet az, hogy egy fiatal embert ennyire letörjön a 
kudarc. Katona József igen vidáman élt, tekintetes urak között tivor-
nyázott nagy jókedvvel."15 

Ismétlem: nem szükséges föltétlenül Hajnóczy könyvének hatására 
gondolnunk, de ha Móra olvasta is ezt a művet, magyarázatot kíván, 
miért tette magáévá - helyenként jelentősen túlozva is - a szemléletét. 
Azt hiszem, néhány feltevést megkockáztathatunk ezzel kapcsolatban. 

A Kopolyakút írása előtti évben, 1929-ben adták át Mórának Kis-
kunfélegyháza díszpolgári oklevelét. Az ebből az alkalomból rendezett 
ünnepségsorozat megízleltette vele a szülővárostól nyert dicsőség hason-
líthatatlan édességét. „Régen, valamikor mint mezítlábas, toprongyos 
gyereket a városháza kapujából elkergetett Dobos bakter, s most dísz-

12 Kopolyakút. Napok . . . 24 -25 . 
13A kiskunfélegyházi „Öreg Diákok" kultúrünnepélye. Daru . .. 

393. 
1 4 [Magyar László:] Móra Ferenc regényt ír Katona Józsefről. 

Magyar Hírlap 1933. nov. 12. 25. 
1 5 Rónay Mária: Utolsó interjú Móra Ferenccel. Literatúra 1934. 

febr. 1 5 . 5 3 - 5 5 . 
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polgárságot nyújtanak felém. Ilyen csodák a magyar életben nemigen 
történnek, csak az Ezeregyéjszaka meséiben [ . . . ] " — írta hasonló 
jellegű mondatok egész sora közepette.1 6 A szüló'városától nyert meg-
tiszteltetés fényében nem láthatta-e diadalmenetnek a kecskeméti 
takács fia 1820-i hazatérését is? A fiatal jogász nemcsak magas tiszt-
séget nyert városában, hanem egyedül itt írói dicsőséget is: Bánk bánját 
ünnepi külsőségek között jutalmazták meg. Móra, bizonyára Miletztől 
véve az adatot,1 7 úgy tudta, hogy Bánk bányát a kecskeméti jutalomból 
nyomtatta ki, ezért írta: „Hogy Bánk bán-unk van, abban ezeknek a 
parlagi cíviseknek [ti. a kecskeméti tanácsuraknak] több érdemük van, 
mint Katona kora egész hivatalos irodalmának."1 ' Nem érződik-e 
ennek a mondatnak a hangsúlyában a magát a fővárosi irodalomból 
mindig egy kicsit kirekesztettnek érző Móra szubjektivitása is? 

Több írásában is vallott Móra arról, hogy belőle nem az lett, aminek 
készült, még az irodalomban sem, hiszen költő szeretett volna lenni. 
„Soha nem azt tet tem, amit tenni akartam, hanem mindig csak azt, 
amit parancsoltak. Ha azt parancsolták volna, hogy színdarabot írjak, 
ma színdarabíró lennék, ha az asztalosmesterséget parancsolta volna rám 
egy nálam nagyobb úr, akkor ma asztalokat csinálnék."19 Nem kétsé-

1 6 M. F.: Diszpolgárság. Daru . . . 316. 
l 7Miletz i. m. 71.: „A költő az egész összeget [ti. a Bánk bánért 

kapott jutalmat] dráma-irodalmunk ezen legnagyobb szellemi terméké-
nek kinyomtatására fordította, mely Trattner Károlyinál még 1821-ben 
meg is jelent. így lett megmentője Kecskemét akkori községtanácsa, 
még nem is sejtve, a legnemzetibb eredeti drámánknak, mely máskülön-
ben a kora által félreismert nagy költő egyéb kéziratban maradt szín-
műveivel együtt szétszóratott volna." Minthogy azonban a Bánk bán 
megjutalmazása előtt, 1820. nov. 15-én megjelent (ld. a Tudományos 
Gyűjtemény 1820. évi 10. kötetéhez mellékelt könyvjegyzéket és a 
Hazai és Külföldi Tudósítások 1820. nov. 18-i számát), a Miletznél s 
másoknál is (pl. Hornyik József: Katona József emlékei. = Kecskeméti 
nagy képes naptár, 1893. 98-101. ) található föltételezés elesik. Minden 
valószínűség szerint a Bánk bán megjelentetéséről beszél Katona drama-
turgiai tanulmányának a „nyomtatásbeli szükség"-ről szóló részében 
így: „elég áldozat az tőle [ti. a kiadótól], ha az ingyen kapott darabot 
kinyomtatja, és az esztendőkig izzadó írót egy-két nyomtatvánnyal 
kifizeti." (Katona József összes müvei. 2. köt . Bp., 1959. 81.) 

1 'Kopolyakút. Napok . . . 30 -31 . 
1 ' Szegedi életem 25. évfordulója. Daru . . . 181. 
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ges, hogy van ebben az önjellemzésben túlzás, de pontosan abban az 
irányban, mint Katonáról adott jellemzésének ezekben a mondataiban: 
„Végzi dolgát, hol szívből, hol kötelességből [ • • • ] " ; „ [ • • ) talán 
teljesen meg is feledkezett arról, hogy megírta egyszer a Bánk-bánt"; 
„Nem lehet az, hogy egy fiatal embert ennyire letörjön a kudarc".2 0 

Nem kívánom titkolni, nem tudok egyetérteni azzal a szemlélettel, 
amely szerint a kecskeméti ügyész, a férfivá érett Katona könnyedén 
túltette magát drámaírói pályája kudarcán, s ezen a téren tett próbál-
kozásait afféle gyermekbetegségnek tekintette, amelyből szerencsésen 
kigyógyult. Mégis úgy érzem, Móra nem jár hamis nyomon, amikor 
Katona életvitelének a körülményekkel megalkudni képes polgárias 
komolyságot mutatja meg. „Nem hétszilvafás nemes, aki elbohémkodja 
a hét szilvafát is, hanem alföldi cívis, aki szőlőt vesz és eperfát ültet a 

20Kopolyakút. Napok. . . 22.; Magyar László i. m.; Rónay Mária 
i. m. Úgy tűnik, Móra Katonáról való elképzelését egy képzőművészeti 
alkotás is befolyásolta. „ [ . . . ] az asztalomon fekszik Kecskemét meg-
hívója a vasárnapi centenáris ünnepre. A nemes város bojtjaival össze-
fűzött emléklapról a kecskeméti főfiskális képe néz rám. Ugy, ahogy 
Roskovits az egykorú arcképről megszépítette a városi tanácsterem 
számára. A szem szelíd mélabújából megismerni a költőt, ezt köteles-
sége volt így csinálni a piktornak. Ez a Gyulai Pál felejthetetlen Kato-
nája, aki legyilkolt eszméi és elevenen eltemetett érzései fejfáin borong. 
Csak azt nem tudom, hogy a főfiskális csakugyan viselte-e barna-piros 
arcán ezt az örökös gyászt a dicsőség ellobbant lidérceért? Hanem azt 
biztosra veszem, hogy a jó kiállás, a kemény tartás, az a magától való 
póz, amellyel a pecsétgyűrűs kéz hátracsapta a csípőről a zsinóros 
attilát: ez az övé. Ez a kecskeméti tekintetes úr, aki tudja, hogy ő 
kicsoda." (Kopolyakút . = Napok. . . 22.) Érdemes a Roskovics-képnek 
ezt a jellemzését összevetni a Katona arcképeivel foglalkozó művészet-
történész, Sümegi György véleményével. „Roskovics reprezentatív 
portrét festett. Katonát választékos öltözetű városi tisztviselőnek, maga-
bízó embernek mutatja be. E megoldásba belejátszik a századforduló 
hivatalnok-képe, ami Roskovics lélektelen naturalizmusával ötvöződve 
nyer képi formát. Ez a kép így messze távolodott a hitelesebb ábrázolá-
soktól." Sümegi csupán a Mórától kifogásolt szemet, továbbá a szemöl-
dököt és a bajusz állását mondja hitelesnek, a korábbi ábrázolásokkal 
egyezőnek Roskovics festményén. (Sümegi György: Katona József múlt 
századi arcképei. Cumania VI. köt . 197 9. 135.) 
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présház elé" - írja a Kopolyakútbun,21 érezhetően Kisfaludy Károly 
életvitelével állítva szembe a Katonáét. 

Móra mégis jobban érti, bensőségesebben érzi az igazi Katonát, 
semhogy magába fojtott fájdalma fölött elsiklana. A Kopolyakút stílu-
sának az elsődleges értelmet színező, sőt gyakran megkérdőjelező fel-
hangjai árulkodnak erről. Ezt érezzük például, amikor a kecskeméti 
főfiskális így füstölög Kisfaludy sikerein: „Hát hiszen ez is csak valami, 
ez a pesti tapsikolás. Utóvégre nem lehet mindenkiből kecskeméti 
főfiskális."2 2 Maga a cím, az egyéniség és pálya jelképéül választott 
Kopolyakút meg éppen nem sikeres ember és töretlen pálya képét állítja 
elénk. A beomló, eliszaposodó pusztai kút - ahogy Móra írja - „Zöld 
sírhalom a sárga sivatagban."2 3 „Egészen biztos az, hogy a kopolya-
kútból márványos szökőkút lesz, ha a kecskeméti takács fia ottmarad a 
pesti színjátszó társaságnál, hol húzni, hol tolni Thespis kordéját" -
kérdezi. „Mindenkinek be kellett látni, hogy egészen derék ember lett 
belőle, aki véglegesen jóba foglalta magát és nem könnyelműsködte el 
az életét" - kapjuk a feleletet.2 4 Ha jól odafigyelünk, lehetetlen nem 
éreznünk itt is a fájdalmasan ironikus felhangot, mint érezhettük az 
imént az urak közé való emelkedés meg a tivornyázó jókedv festésének 
túlzásaiban is. Móra íróportréiban gyakran felfedezhető a szándék, hogy 
irodalomtörténeti közhelyekkel szemben újat, mást mondjon. így volt 
ez a Katona-portréban is; a szándékot azonban a mélyebb hitelesség -
úgy érzem - visszakozásra késztette. 

Más módon is túljutott Móra szándékolt Katona-képén. Láttuk, 
milyen fontosnak tartotta, hogy a szegény takács fia Kecskemét úri 
társaságának egyenrangú, megbecsült tagjává vált. Ugyanakkor a 
Kopolyakútban is, a regénytervben is szerepel egy viszonzatlan szerelem 
mint Katona életének igazi tragédiája. Ez egy Gyulainál is, másutt is 
előadott anekdotára megy vissza:2 5 e szerint Katona legmeghittebb 
barátját, Elszánt Ferenc pesti ügyvédet végakaratában azzal bízta meg, 
hogy halála után az ujján viselt gyűrűt adja át szíve választottjának. Ez 
meg is történt , a szeretett nő azonban visszautasította a gyűrűt: „Van az 
elhunytnak elég testvére, a kik jobban fogják azt használni" - mondta a 
hagyomány szerint.2 6 

2 ' Kopolyakút. Napok . . . 23. 
2 2 Uo. 24. 
2 3 U o . 26. 
2 4 U o . 26 -27 . 
2 ' G y u l a i VÍV. Katona és Bánk bánja. Bp. 1907 2 . 169-170. 
2 6 U o . 170. 
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Nem tudjuk, ki lehetett ez a nő, azt sem, hiteles-e a történet. Móra a 
Kopolyakúthan csupán „asszony"-ként, tervezett regényéről való 
nyilatkozataiban „egy kecskeméti szépasszony"-ként említi. A vissza-
utasító mondat a Kopolyakútbm így található: „Maradt utána elég 
szegény rokon, adja azoknak, ők jobban hasznát tudják venni", a 
regényről szóló nyilatkozatban, amely szerint nem a barát, hanem az 
elhunyt költő apja vitte el a gyűrűt a szépasszonynak, így: „sokkal 
nagyobb szüksége lesz rá maguknak, mint nekem."2 7 A visszautasító 
mondatban, úgy is, ahogy a hagyomány megőrizte, de úgy talán még 
inkább, ahogy Móra megformálta, érződik bizonyos társadalmi le-
kicsinylés is az elhunyt szegény rokonaival, családjával szemben. Az az 
asszony, akiről itt szó van, nemcsak férfiként utasította vissza Katonát 
még halálában is, hanem - úgy tűnik - társadalmilag sem tartotta 
magával egyenrangúnak. Ha Móra megírta volna tervezett regényét, 
minden valószínűség szerint megerősítette volna a szerelmi csalódásban 
rejlő társadalmi motívumot. Gondolhatunk itt arra is, hogy a kecs-
keméti szépasszonyt alighanem Végh Franciskával, a kecskeméti főbíró 
leányával azonosította volna, akiért a fáma szerint Katona hiába epeke-
dett: egy katonatiszthez ment férjhez, s annak korai halála után sem 
bátorította közeledésre imádóját.2 8 

„Az utóbbi időben sokszor leutaztam Kecskemétre, ott tanul-
mányoztam a városi múzeum levéltárát, gyűjtögettem néhány adatot a 
Katona-család történetéből, és így sikerült az öreg Katona takácsról 
néhány jellegzetes dolgot feljegyezni" - mondta Móra 1933. jan. 22-i 

27 Kopolyakút. = Napok... 31. — Rónay Mária i. m. 54.; — 
hasonlóképpen Magyar László interjújában is. 

2 8Katona Végh Franciska iránti szerelméről: Csanádi Sámuel: 
Katona József szerelme. Kecskeméti Lapok 1882. 30. sz. Ismertebb 
művek is említik: Zilahi Kiss Béla (Június): Katona József élete. = K. J.: 
Bánk bán. Bp. 1899, Pesti Napló. LXXXL; Rakodczay Pál: Katona 
József élete és költészete. Pozsony-Bp. 1901. 22. A Bács-Kiskun 
megyei Levéltárban található egy Végh Franciska nevében, Katona 
József kezével írt folyamodvány, amelyben az özvegységre jutott 
asszony kávéház nyitására kér engedélyt. (Ld. Joós Ferenc: Katona 
József hivatali irataiból. Cumania VI. köt . 1979. 95-96 . ) Van olyan -
véleményem szerint megalapozatlan - föltételezés is, hogy gyűrűjét 
hajdani szerelmének, Dérynének küldte el Katona. (Váxy István: 
Romantika Katona József életéből. Kecskeméti Lapok 1925. nov. 
11-14 . ) 



224 Filológia 

félegyházi előadásán.2® Magyar László úgy tudja, hogy 1930-ban, a 
Katona halálának centenáriuma alkalmából rendezett ünnepségek idején 
töltött Móra hosszabb időt Kecskeméten, „és sok érdekes, korábban 
egészen ismeretlen anyagot gyűjtött össze róla."3 0 Nem kívánom két-
ségbe vonni, hogy Móra tényleg tanulmányozott Katonára vonatkozó 
kéziratos anyagot is - így bizonyosan látta az 1930-ban a kecskeméti 
múzeumban rendezett Katona-kiállítást - , 3 1 az általa említett adatok, 
tények, konkrétumok azonban mind fellelhetők különféle publikációk-
ban is. így az idősebb Katona leveleit és jellemzését - mint már 
említettem - Miletz János könyvéből vehette, ugyancsak innen 
„Sárközy és Gassich tanácsos uraimék" nevét, továbbá ezt a különös 
jóslatot: „ . . . majd meglátjátok, hogy engem ér valami Malachiás napja 
körül. Vagy sok pénzem lesz, vagy megnősülök, vagy meghalok." Meg-
találta Miletznél Katona pénztárnaplójának a Kopolyakútban idézett 
utolsó bejegyzését is: „Április 16: Szabó Pál perében 12 húszas, az az 10 
forint ."3 2 A gyűrűvel kapcsolatos történetet - mint a szövegezés 
hasonlósága tanúsítja - valószínűleg Gyulaitól vette.3 3 A Kopolya-

2 9 Daru. . . 393. 
30Magyar László: Móra Ferenc élete. Bp. 1966. 185. A Katona-

centenárium ünnepségein Móra valóban részt vett, A Dugonics Társaság 
képviseletében a következő szavakkal koszorúzta meg Katona új sírem-
lékét: „Dugonics András városából hoztam ezt a koszorút Katona 
József városába, erre a csodálatos pontjára a magyar földnek, ahol már 
száz év előtt is megtermett a babér. Hódolatukat hozták a vidéki írók az 
irodalom halhatatlanjának, a takácsmester fiának, aki a magyar iro-
dalom Tiborcával a magyar irodalom nagyura lett." (Katona József új 
síremlékének felavatási ünnepélye halála évszázados fordulóján. 
Kecskemét, 1931. 39.) 

3 1 A Katona-emlékkiállítás katalógusa a föntebb említett kiadvány-
ban: 4 7 - 5 5 . 

3 2 Sárközy és Gassich: Kopolyakút. = Napok... 24. - Miletz i. m. 
84., 8 8 - 8 9 . ; Katona idézett jóslata: uo. 24. - Miletz i. m. 79.; a 
pénztárnapló bejegyzése: uo. 28. - Miletz i. m. 71. 

3 3 A vele készített utolsó interjúban a gyűrű-történetnek egy 
teljesebb, színesebb változatát mondta el Móra: Katona „nagyon szerel-
mes volt egy kecskeméti szépasszonyba, aki nem viszonozta a szerelmét, 
sőt tudni sem akart róla. ö ennek ellenére, gondolatban eljegyezte 
magát az asszonnyal és ennek a képzeletbeli eljegyzésnek emlékére 
állandóan viselt egy gyémántgyűrűt. — Meghagyta az édesapjának is, 
hogy halála után, mielőtt leltároznák a homiját, húzza le a gyűrűt és 
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kútban említett két további adat a Figyelő c. folyóirat 1884.-Í évfolya-
mának két közleményére vezethető vissza: „a kazalgyűjtogatásban vét-
kesnek talált Kanász Nagy Antal", Katona egyik vádlottja, ott Kanász 
Szabó János névvel szerepel (Móra emlékezetében pontatlanul ragad-
hatott meg a név és a bűneset, ot t ugyanis erdőgyújtogatásról van szó), 
az orgazdaság miatt felelősségre vont Valentin zsidó története azonban 
egyezik a Figyelő közleményében és Móránál.34 

Sajnos, semmiféle adatunk sincs arra, meddig jutot t Móra a Katona-
regényhez való anyaggyűjtésben. Az sem állapítható meg, Katona teljes 
élettörténetét kívánta-e regényében feldolgozni, vagy csupán a nyilat-
kozataiban mindig emlegetett utolsó évtizedet.35 Katona hivatali mun-

küldje el az asszonynak. Apja teljesítette is kívánságát, de az asszony 
visszaküldte a gyűrűt azzal, hogy tartsák meg, mert az árát használ-
hatják majd, - „sokkal nagyobb szüksége lesz rá maguknak, mint 
nekem" — üzente az öreg Katonának. Hát ha van tragédia, ami még a sír 
fenekén is megmozdíthatja a holtakat, akkor ez az a tragédia, ez volt 
Katona József tragikuma." (Rónay Mária i. m. 5 4 - 5 5 . ) Ebben az inter-
júban az előadott történettel kapcsolatban a Kecskeméti Figyelő egy 
lábjegyzetét említette Móra. Ilyen lap vagy folyóirat tudomásom szerint 
nem volt, s a gyűrű-történetnek ezt a teljesebb, gondolatban való 
eljegyzést említő, vagy lábjegyzetben szereplő változatát eddig nem 
sikerült megtalálnom. (A kiemelés - talán Móra hangsúlyát jelezve — 
Rónay Máriától való.) 

3 4Kanász Nagy Antal, ill. Kanász Szabó János Bűnügye: Kopo-
lyakút. = Napok... 23. - Csanádi Sámuel: Katona József éleié-
hez. = Figyelő 1884. XVII. köt . 235-238 . ; korábban: Uő: Katona 
Józsefnek egy védőirata. = Kecskeméti Lapok 1883. 42. sz.; Valentin 
zsidó orgazdaságáról: Uo. 2 8 - 2 9 . — Katona József utolsó útja. = 
Figyelő 1884. XVI. köt. 237. 

3 5 Katona József életének szépirodalmi feldolgozásai szívesen 
választják tárgyul az utolsó évtizedet, ill. ennek egyes epizódjait, így pl. 
Juhász Gyula A pusztában kiáltó szó c., már említett elbeszélése, 
Komáromi János Örök bú c. novellája, Áprily I.ajos Magányos aktor 
Kecskeméten, Rónay György Katona Kecskeméten c. költeménye. 
Katona életéről Kárpáti Aurél írt regényt Él még Bánk! címmel (Bp. 
1955.). Kárpáti regényéről készített kritikájában Joós Ferenc említi, 
hogy Móra mellett Móricz Zsigmond és Mészöly Gedeon is foglalkozott 
Katona-regény tervével, s említ - sajnos, név nélkül - egy fiatal 
fővárosi írót is, aki sok adatot gyűjtött össze Katonáról és koráról azzal 
a szándékkal, hogy regényt ír a Bánk bán költőjéről. (Kiskunság 1956. 

15 Irodalomtörténet 1981/1 
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kajáról levéltári polcfolyóméterek nagyságrendjében kifejezhető- hatal-
mas anyag állt volna a rendelkezésére, ennek átbúvárlása azonban az 
életregény szempontjából kevés használható adattal kecsegtetett. Töb-
bel a Hajnóczy Iván két könyvében akkoriban publikált személyes 
vonatkozású anyag,36 továbbá az a néhány szájhagyományban meg-
őrzött Katona-anekdota, amelyeket Hornyik János tett közzé.3 7 A 
kecskeméti sajtóban és Móra Kecskemétre írt leveleiben számos nyoma 
van annak, hogy élete utolsó hónapjaiban hívták, várták Kecskemétre, s 
ő készült is arra, hogy Kecskeméten írja meg regényét, „ahol még 
mindig az a levegő, azok az emberek élnek és úgy élnek, úgy gondol-
koznak, mint Katona József idejében."3 ' Nemcsak a Móra-életműnek, 

3. sz. 168.) A Katonáról szóló szépirodalmi alkotásokkal foglalkozik -
1930-ig bezáróan - Baros Gyula Katona József emléke költészetünkben 
c. tanulmányában. (Protestáns Szemle 1930. 3 8 4 - 3 9 1 . ) 

3 6 Hajnóczy Iván: Katona József Kecskeméten. Kecskemét, 1926.; 
Katona Emlékkönyv. Szerk.: Hajnóczy Iván. Kecskemét, 1930. 

3 7 Hornyik János: Adomák Katona József életéből. Kecskeméti 
Lapok 1882. 16. sz. 

3 "1932 . ápr. 10-én a Dugonics Társaság képviseletében, a Katona 
József Kör vendégeként, Mészöly Gedeon és Sík Sándor kíséretében járt 
Móra Kecskeméten. Lehetséges, hogy már ekkor szó esett a Katona-
regény tervéről. A kecskeméti reáliskola ifjúságához intézett, 1933 
januárjából való levelében dr. Fodor János önképzőköri vezetőtanárnak 
említi a regénytervet. (Kecskeméti Lapok 1933. jan. 26.) 1933. febr. 
7-én kelt, Kecskemétre, ismeretlen asszonynak küldöt t levelében (meg-
szólítása: „Drága Irénkém!") többek között ezt írja: „Kecskeméti bará-
taimnak csakugyan ígéretet tettem arra, hogy egyszer oda megyek 
pihenni pár napra, a Katona-regény tervével is komolyan foglalkozom, 
de nyár előtt aligha lesz valami ezekből a tervekből s ki tudja, mi 
történik még nyárig? " (Bács-Kiskun megyei Levéltár.) Magyar László-
nak a regénytervről szóló, 1933. nov. 12-i interjúját rövid bevezető 
szöveggel ellátva ilyen címmel közli a Kecskeméti Lapok 1933. nov. 
14-i száma: Móra Ferenc néhány hétre Kecskemétre jön és itt írja meg 
regényét Katona Józsefről. A dec. 24-i szám Móra Ferenc levele a Katona-
regényről címmel Móra Tóth Lászlóhoz intézett levelét közli. Ebben a 
regény tervről a következőket találjuk: „Kedves Lacikám, nagyon harag-
szom magyar druszádra - Magyar Lacikát értem — hogy azt a régi 
beszélgetést akkor írta meg a Magyar Hírlapban, amikor már elvesztette 
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a Katona-irodalomnak is fájdalmas vesztesége, hogy az író korai halála 
miatt a Katona-regény csupán terv maradt. Mű helyett szomorúságában 
is szép jelkép: a félegyházi szűcs fia a kecskeméti takács fiának kezét 
fogva távozott az életbó'l. 

OROSZ LÁSZLÓ 

az aktualitását. Én megint fent vagyok - rangrejtve — egy pesti szana-
tóriumban . . . mert ott tartok erő tekintetében, ahol az innen-onnan 
három hónapos operáció idején. [ . . . ] Szóval most békén hagyjuk a 
Katona takács f iá t . " Bodócs Gyula „...Móra Ferenc gimnáziumi 
tanuló lépett az emelvényre. .." c. emlékező írásában ( = Biztató. 
Antológia. Kecskemét, 1960. 63-65 . ) , amelyben újra közölte 1897-i 
Katona-ódáját, említést tesz egy 1934. január közepén a kecskeméti 
polgármesterhez írt Móra-levélről. Ebben azt kérte, hogy 3 - 4 hétig 
zavartalanul kutathasson a kecskeméti levéltárban Katona-regénye elő-
készítéséül. „A polgármester a Royal Szálloda legszebb lakosztályát 
foglaltatta le részére, s elrendelte, hogy minden iratot, okmányt, amit 
Móra Ferenc kér, el kell majd szállítani a Royal-beli lakására." (I. m. 
65.) A levelet nem sikerült megtalálnom. Ha Bodócstól ismertetett 
tartalma - mint valószínű - hiteles is, a dátum bizonyára téves: 1934. 
január közepén Móra már nem volt olyan állapotban, hogy ilyen tervvel 
foglalkozhatott volna. Az azonban bizonyos, hogy élete utolsó napjai-
ban is foglalkoztatta Katona. Rónay Mária négy nappal az író halála 
előtt készített interjúján kívül egy levélrészlet is tanúskodik erről. 1934. 
jan. 24-én írja Móra Kiss Lajosnak: „Ortutay Gyuszi, aki minden vasár-
nap nálunk ebédel [ . . . ] éppen most vasárnap mesélte nekem ezt a 
Katona Józsefről való bolondságot, - egy kicsit el is sírtam magamat 
rajta, mert most már odáig jutottak az idegeim, hogy sírva fakadok 
azon, a min nevetni kellene." (Móra Ferenc levelezéséből. Sajtó alá 
rend. Kőhegyi Mihály, Lengyel András. 213. levél. — Sajnos, nem 
deríthető ki, mi volt ez a „Katona Józsefről való bolondság". - Közölte 
a levelet Hegedűs András: Móra Ferenc és Kiss Lajos barátsága. Alföld 
1974. 10. sz. 6 1 - 6 2 . is.) 

Az idézet Magyar László interjújának záró mondatából való. 
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