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Katona József: Versek, tanulmányok, egyéb írások 
Katona József i rodalmunk azon alkotói közé tartozik, akiknek főként egyetlen művét 
olvassák, tanulmányozzák, ebből következően egyéb írásaival a kiadások igen 
mostohán bánnak, nehezen, csak részleteikben hozzáférhetők. Ezért is vehet jük 
kézbe nagy örömmel a Katona-kritikai k iadás most megjelent, Versek, tanulmányok, 
egyéb írások című darabját. 

A kötet igen sokáig váratot t magára. Anyagának sajtó alá rendezését az 1970-es 
években Sütő József kezdte el, majd Orosz László vette át, aki nagy szakértelemmel, 
filológiai pontossággal végezte munkáját , ennek eredménye egy rendkívül színes, 
módszertani szempontból is nagyon tanulságos, sokféle műfa jú írást magában 
foglaló gyűj temény lett, melyből nem csupán Katona irodalmi tevékenységéről 
kaphatunk képet, hanem bepillantást nyerhe tünk hivatali és magánéletébe is. 

Az eredeti terv szerint Katona versei, dramaturgiai tanulmányai , alkalmi és szemé-
lyes jellegű írásai, valamint történelmi művei kerültek volna a kötetbe, hivatali 
iratainak jegyzékét pedig, amelyet annak idején Joós Ferenc készített el, függelékben 
közölték volna. A most megjelent gyűj temény - mint a bevezetésből kiderül - a ter-
vezett anyagnak csupán a felét tartalmazza: verseket (I.), dramaturgiai tanulmá-
nyokat (IL), alkalmi és személyes jellegű írásokat (III.), néhány ügyészi iratot (IV.), 
Katona házi jegyzékét (V.), végül egy neki (is) tulajdonított verses szat í rát a 
kecskeméti leányokról (VI.). A sajtó alá rendezőnek nem kis problémákkal kellett 
megküzdenie ennyire különböző jellegű m u n k á k kiadásakor. Leginkább a jegyzetek 
elkészítése okozhatott nehézségeket, hiszen minden egység feldolgozása más-más 
módszert kíván, ugyanakkor, mivel kritikai kiadásról van szó, s az anyagok egy 
kötetben jelentek meg, fontos volt, hogy felépítésük hasonló legyen. Éppen ezért 
minden fejezetet egy vagy több összefoglaló tanulmány vezet be, ezután követ-
keznek az egyes művekhez kapcsolódó magyarázatok, melyek azonban részletes-
ségükben, jellegükben igen eltérőek - ahogyan ezt már a címek is jelzik. A kötetben 
található rövidítésjegyzék és a mutató jelentősen megkönnyít i a tájékozódást e 
gazdag, sokrétű anyagban, valamint elősegíti a további kutatás t is. 

Katona József verseivel mostohán bánt az irodalomtörténet, sokáig művész i 
értéküket sem tudták egyértelműen megítélni, hátterükben pedig konkrét életrajzi 
eseményeket, élményeket kerestek. Talán ez is oka volt annak , hogy összes köl-
teményeinek mindeddig kevés kiadása jelent meg. Ezek között igen fontos a költő 
születésének 200. évfordulójára megjelent, modernizált, de az eredeti szöveg stiláris 
és ritmikai sajátosságait őrző kötet (Katona József versei, szöveggondozás, utószó 
Orosz László, jegyzetek Orosz László és Sütő József, Bp., Szépirodalmi, 1991), amely 
a jelen kiadás alapjául szolgált. Az ott olvasható tanulmányok és jegyzetek kibővítve, 
a későbbi kutatások eredményeivel gazdagítva kerültek most ide. A kritikai kiadások 
hagyományának megfelelően először a versek kéziratáról (A versek kézirata és 
Id. Katona József másolata fia verseiről), megjelenéséről (Kiadások) és keletkezéséről 
(A versek keletkezési ideje, sorrendje) olvashatunk. Ezekben a fejezetekben a sajtó alá 
rendező összefoglalóan mutat ja be a megjelentetés szándékával összegyűjtött köl-
temények máig nem egészen tisztázható sorsát és a szövegközlés elveit. A főszöveg 
alapjául szolgáló, bizonyíthatóan Katonától származó kézirat (Kj) mellett külön 
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fejezetben foglalkozik idős Katona Józsefnek, a költő édesapjának másolatával (K2). 
Ezzel kapcsolatban fölmerülhet a kérdés, miért látta szükségesnek, hogy a hagyo-
mánytól eltérően két külön fejezetben tárgyalja az egyes változatokat. 

A versek keletkezésével kapcsolatban Orosz László fölveti egy esetleges kötetkom-
pozíció korábban is érintett, most azonban hangsúlyozottabban megfogalmazott , 
filológiai tényekkel is alátámasztott lehetőségét. A költemények sorrendje a kiadásra 
szánt kötetben ugyanis nem időrendi, s „a másfaj ta kompozíció kérdését már az 
előszó jellegű há rom bevezető költemény (Verseihez, A Múzsához, Barátjához) is elárul-
ja" (174.). A kézirat alaposabb vizsgálatának tanúsága nyomán az is világossá válik, 
hogy az utólag egybekötött K, eredetileg két részből állt, s a kettő között, illetve a 
másodikban több üresen hagyott lapot találunk. Ha a versek témáit vizsgáljuk, az 
első rész a fi lozofikusabb költeményeket, a második pedig az a lkalomhoz kötődőket 
tartalmazza, ez utóbbiak nyelvileg is egyszerűbbek, nehézkesebbek, ezért korábbiak 
lehetnek. Mindebből következően megállapítja: „Elképzelhető, hogy Katona József a 
második részben található verseket először n e m akarta fölvenni k iadandó köl-
teményei közé, csak vékonyságát látva csatolta őket füzetéhez." (Uo.) A további 
kutatás számára nyitva hagyott kérdés vizsgálata érdekes eredményekhez vezethet. 

A versekhez kapcsolódó részletes magyarázatok előtt azok nyelvéről, verseléséről 
és helyesírásáról olvashatunk összefoglaló tanulmányt . Ebből a költő szokatlan 
nyelvére, stílusára vonatkozó, egymásnak el lentmondó vélemények mellett szám-
szerű pontossággal ismerhetjük meg az általa használt új szavakat, költeményeinek 
formai gazdagságát , de következetlen helyesírásának bizonyítékait is. 

A részletes magyarázatok bevezetésében a vers megjelenéséről, értelmezéséről, 
filozófiai hátteréről, irodalmi kapcsolatairól, majd a versformájáról kapunk tájékoz-
tatást. A jól áttekinthető, egyszerű Szövegkritika után az 1991-es kiadáson alapuló, de 
annál valamivel bővebb Tárgyi és nyelvi magyarázatok következnek. Ezzel kapcsolat-
ban ismét fölvetődik a kritikai kiadások állandó, nehezen körvonalazható problémá-
ja: Meddig terjed ezeknek a köre? Mit kell magyaráznia egy kritikai kiadásnak s mit 
nem? Szükség van-e szorosan a versek értelmezéséhez kapcsolódó jegyzetekre? 
Ezeket mindenképpen indokolhatja a költemények erős gondolatisága, filozofikus 
tartalma, de megfontolandó, hogy nem szűkítjük-e le az értelmezési horizontot azzal, 
ha egy-egy sorra, kifejezésre megpróbálunk egyértelmű meghatározást adni. íme két 
példa: a Tőrbeesésem című versben s „tőlem ész, mellőlem a világ elreppene" sorra 
vonatkozóan ezt találjuk: „Önkívületi állapotba kerül tem" (183.). Az Andal c íműben 
pedig: „le sem jőve vettetik a' Zephir-ártol magán nyöszörögve az ősi határtol": „ m é g 
mielőtt lehullana, elragadja, régi hazájából messze viszi a szél a magában siránkozót" 
(190.). 

Úgy vélem, Katona lírájának mélyebb vizsgálata, kutatása szempontjából külö-
nösen fontos a fejezetet lezáró, Irodalom című összegző tanulmány, mely igen alapos 
recepciótörténeti áttekintést ad, emellett kiemeli a kötet legértékesebbnek tartott 
darabjait: az Idő, Az Andal, A Magányhoz, a Gyermek-kor, a Vágy, A Képzet című köl-
teményeket. 

A II. fejezetben Katona két írását találjuk, melyek hasonló témájuk - drámabírálat 
és a magyar drámai rodalom kibontakozása elé tornyosuló akadályok felsorolása -
miat t a „dramaturgia i t anulmányok" közös címet kapták. Az első egy kevésbé 
ismert, az eddigi legteljesebb szöveggel olvasható tanulmány: Kisfaludy Károly Ilka 
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című drámájának bírálata, a másik pedig a költő sokszor elemzett, híres írása: Mi az 
oka, hogy Magyar Országban a' Játékszíni Költő-mesterség lábra nem tud kapni? 

Az első őszinte hangú , szigorú, de minden bizonnyal nem támadásnak szánt 
bírálat n e m csupán Kisfa ludy Ilkájára vonatkozóan tar talmaz érdekes, a korabeli 
véleményektől meglehetősen eltérő megállapításokat, hanem a drámaíró Katona 
elveit is jól szemlélteti. Elismeri a mű érdemeit , de hiányolja a hiteles jellemábrá-
zolást, a kidolgozott drámaiságot . Ezzel kapcsolatban hangzik el a tanulmány egyik 
leggyakrabban idézett mondata : „A hallgatónak történet kell, nem készület; - ez nem 
tudósítást, hanem cselekedetet vár." A bírálatról mindeddig önálló tanulmány n e m jelent 
meg, ezért különösen érdekesek a jegyzetek, amelyek többek között föltárják a 
szerzőség bizonyítékait , a keletkezés körülményei t , a m ű kapcsolatát Bárány 
Boldizsár Rostájával, va lamint a Bánk bánnal, és bemutat ják fogadtatását, összegzik 
érdemeit. 

Az í/foj-bírálat esetében különös nehézséget jelentett a szöveg összeállítása, hiszen 
a Miletz János által 1853-ban megtalált, má r akkor is erősen megrongálódott kézirat 
1944-ben megsemmisül t , így a sajtó alá rendező a Hajnóczy Iván által javított vál-
tozat, valamint Kisfaludy Károly 1820. márc. 14-én Gaal Györgyhöz írott levele 
alapján közölte a lehető legteljesebb, de így is meglehetősen hézagos tanulmányt . 
Ennek eredménye egy szokatlan, a hagyományostól némiképp eltérő olvasási módot 
igénylő szöveg lett, amelyből - különösen a 390. sor után - néhol már egy-egy sorban 
csak egyetlen betű, szókapcsolat olvasható, például „a jó Király", „kérést", „mály" , 
„'s t [...] 1 el", „ő". . . , melyek egyike-másika - Orosz László szerint - megfelelő 
türelemmel és találékonysággal kiegészíthető. (Kérdés, kinek van hozzá e legendő 
türelme és találékonysága.) Ugy gondolom, mégsem hasztalan egy ilyenfajta szöveg-
közlés, mely nem kívánja az olvasó számára a teljesség látszatát kelteni, és a lehető 
legtöbbet tár föl a tanulmányból . 

A második, az előbbinél lényegesen ismertebb, többször kiadott, a Bánk bán mellett 
legtöbbször idézett írásból a munkájának lehetetlenségét látó, sértett, elkeseredett 
magyar drámaíró szólal meg, fölsorolva a „játékszíni költő-mesterség" legfőbb gán-
csait, s mivel kiutat n e m talál, a visszavonulást választja végső megoldásként. A m ű 
keletkezésének pontos ideje, helye máig tisztázatlan. Az egymásnak e l lentmondó 
feltételezésekre nehéz megfelelő bizonyítékot találni. A rendelkezésre álló filológiai 
adatok alapján Orosz László azt tartja legvalószínűbbnek, hogy 1820 nyarán 
keletkezett Kecskeméten, a törvénykezés nyári szünetében, amikor viszont már min-
den bizonnyal megérlelődött Katonában a kecskeméti állásvállalás gondolata. 

Az edd ig bemutatot t munkák a kötetnek mintegy felét teszik ki, a III. fejezettől 
azonban főként nem irodalmi jellegű írások következnek, melyek inkább Katona 
személyiségével, családi életével, hivatali tevékenységével kapcsolatban közölnek új 
információkat, eddig föltáratlan adatokat. A második rész jegyzetei az egyes anyagok 
jellegéhez illeszkednek. 

Az Alkalmi és személyes jellegű írások között sokféle tárgyú munká t találunk: családi 
iratot (Katona Nemzetség' Elágazása Kecskeméten), verset (Új Esztendő Napján a' 
Szülőkhez!), személyes leveleket (líd. Katona József levelei fiához], [Levél Széppataki 
Rózának], [Levél Kisfaludy Károlynak]), hivatalos írásokat ([Engedély kérése a városi le-
véltár használatára], [A Bánk bán benyújtása a kecskeméti tanácsnak], [Szőlő telepítésére 
homokot kér a Városi Tanácstól], [Folyamodás színházépület ügyében], [Lakáskérvény]), egy 

6 2 8 



s z e m l e 

tréfás vadásznaplót , mely a költő társasági életéről tanúskodik (A' Vacsi Vadászi 
Társaság' csötörtökölhetetlen Protocolluma), valamint egy valószínűleg el nem küldöt t 
„színészi szerződést", amelyet Mérey Sándornak, a színtársulat igazgatójának írt a 
költő (Kötelezvény). A kiadás sorrendjének igen nehéz problémáját a sajtó alá rendező 
úgy oldotta meg, hogy műfa j i vagy tartalmi csoportosítás helyett időrendben közölte 
az anyagot, az első két keltezhetetlen darabot pedig - a kritikai kiadásokban meg-
szokottól eltérően - a fejezet elejére illesztette. 

Ennek a csoportnak talán legérdekesebb részét adja Katona személyes levelezése. 
Sajnos, ebből nagyon kevés maradt fenn, mindössze néhány darab, melyeken kívül 
t udomásunk van még néhány elveszett vagy megsemmisült levélről. Az idős Katona 
Józsefnek Pesten tanuló f iához írott leveleiből nyolc marad t fönn. A meleg h a n g ú írá-
sokból az atyai szeretet, aggodalom hangja érződik. Igyekezett gondoskodni távol 
lévő gyermekeiről, Józsefről és öccséről, hogy semmiben ne szenvedjenek hiányt, 
közben ped ig hűségesen beszámolt az ot thoni eseményekről, a testvérekről. Kato-
nának szülei iránt érzett szeretetét, tiszteletét pedig szemléletesen fejezi ki a szintén 
ebben a fejezetben közölt Új Esztendő Napján a' Szülőkhez! c ímű vers. 

A Széppataki Rózához írott levél eredetijét állítólag a színésznő, n e m sokkal 
azután, hogy megkapta, elégette, s hatvan év múlva idézte föl emlékezésében. Bár ez 
a tény nehezen képzelhető el, így a levél hitelessége is megkérdőjelezhető, tartalmá-
nak lényege azonban minden bizonnyal fedi a valóságot. A színház világát idéző val-
lomás, min t tudjuk, a költő szerelmi életében hozhatott volna döntő fordulatot , ha a 
címzett sejtette volna a levélíró kilétét és szándékát. Ez a beteljesületlen szerelem 
később Katona írásaival kapcsolatban sok alaptalan feltételezésre adott okot. 

Kisfaludy Károlynak néhány versét kü ld te el Katona (nem tudjuk, melyeket), s 
ezeket kísérte a fennmaradt , baráti hangnemben írott levéllel. Hogy hogyan jött létre 
ez a barátság, tudta-e Kisfaludy, hogy Katona írta az Ilka bírálatát, arra vonatkozóan 
semmilyen adat nem m a r a d t fönn. 

AIV. fejezet Ügyészi iratokat tartalmaz. Katona ilyen tárgyú iratainak pontos száma 
megállapíthatatlan, annyi bizonyos, hogy terjedelemben az irodalmi művek több-
szöröse. Joós Ferenc 1976-ban csak a Kecskemét városi levéltárban található iratokat 
regisztrálta (Iratok Katona József kézírásával a Bács-Kiskun megyei Állami Levéltárban), e 
jegyzék terjedelme 214 gépelt oldal lett. Orosz László e kiadás főszövegében tíz ügy-
iratot közöl szemelvényként, a jegyzetekben pedig fölsorolja Katona ilyen tárgyú 
kéziratait, kiadásaikat, a róluk szóló irodalmat, végül pedig Az egyes iratokról címmel 
a tíz kiválasztott szöveg magyarázatai t olvashatjuk. Fölmerül a kérdés, vajon milyen 
szempont szerint emelt ki a kritikai kiadásban a hatalmas anyagból tíz iratot, amelyet 
teljes egészében közölt, s mi indokolta, hogy ezekhez részletes magyarázatokat fűz-
zön - ahol lehetett, a keletkezési körülményekről, valamint az ügy eredményéről is 
tudósítva. 

Az V. fejezetben Katona házi jegyzékét, azaz bevételi naplóját találjuk. Ennek csupán 
hiteles másolata maradt fönn, mely valószínűleg a költő apja számára készült. Az 
ügyészi naplónak is nevezet t írás szorosan összefügg a hivatali iratokkal, hiszen egy 
húszoldalas listáról van szó, amelyben Katona 1820 és 1830 között az egyes hivatali 
ténykedésiért kapott bevételt tüntette föl, a dátum, a név és az összeg pontos meg-
nevezésével, az ügy tárgyát azonban n e m mindig jelölte meg egyértelműen, sőt 
gyakran egyáltalán nem írta oda, miért kapta az összeget. 
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A kötet utolsó darabja egy Katonának tulajdonított költemény „A Ketskeméti Szüzek és 
Leányokhoz". A tréfás, szatirikus írás a kecskeméti lányokat f igurázza ki, bemutatva 
jellemüket, majd ped ig név szerint veszi sorra a „Jelesebbek"-et (Prukker Lottit, 
Szeles Tinit, Czolner Márit és a többieket), akik közül az egyik túl gőgös, másik tudja, 
hogy szép, harmadik ped ig „Fut a' tsók elől, de tsak mint Virgil Galateája". A költemény 
azért került ide, mer t Katona szerzőségét sem bizonyítani, sem egyérte lműen cáfolni 
nem lehet. 

Úgy vélem, e sokféle tárgyú és műfajú darabot tartalmazó kötet igen értékes a 
magyar i rodalomtörténet számára. N e m csupán azért, mert nehezen hozzáférhető, 
régen megjelent, illetve eddig kiadatlan írások jelentek meg benne, hanem mert a 
logikusan, át tekinthetően, nagy filológiai pontossággal elrendezett és jegyzetelt, 
ha ta lmas anyag sok új adattal és további kutatásra serkentő, azt megkönnyí tő infor-
mációval gazdagította a Katona-irodalmat. 
(Balassi Kiadó, Budapest , 2001, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Orosz László) 

OROSZ BEÁTA 

„Márpedig ha ők vállalták a jövőt / a Hét Fiú, / nekünk 
is vállalnunk kell. Nemcsak a jövőt, hanem a múltat is." 

Bakonyi István: Bella István 

Ez az idézet, mely Bella István A csodaszarvas ora tór ium szövegével kapcsolatos nyi-
latkozatából való, a költő é le tművének a mottója is lehetne. A múlt és a jövő vállalása 
költészetében az ősi hagyományok és a legmodernebb lírai irányzatok ötvözéséig ter-
jed. Bakonyi István kismonográfiájában, amely a Kortársaink sorozatban jelent meg, 
kísérletet tesz Bella István költészetének összegzésére. Felelősségteljes és megtisztelő 
feladat hárult a szerzőre, hiszen meghatározó szerepű összefoglaló m ű írására vál-
lalkozott egy kortárs költőről. Az első kismonográfia fontos szerepet játszik a költő 
irodalomtörténeti helyének kijelölésében. Ugyanakkor nehéz feladat is megítélni egy 
kortárs szerző folyamatosan alakuló, formálódó életművét. Feltételezhető, hogy a 
jövőben olyan m ű v e k születnek, amelyek átértelmezik a már meglévő alkotásokat, 
felülbírálhatóvá teszik az irodalomtörténész koncepcióját. Bakonyi István a kismono-
gráfia Epilógusában így ír: „Megünnepel tük a hatvanesztendős költőt, akitől még sok 
új verset, műfordí tást várunk. S akkor ezt a kismonográfiát is ki kell valamikor egé-
szíteni. . ." 

Bakonyi a terjedelmes Bella-kritika megállapításaira épít. Feldolgozta a kötetekről 
megjelent recenziókat, kisebb elemzéseket, a költővel készült interjúkat. Rendszerező 
munkájában a költő pályájának alakulását mutatja be, négy évtized verstermését tár-
gyalja. Esetenként túlzottan ragaszkodik a kritikákban megjelentekhez, ezekből 
bőven idéz és kissé bátortalanul nyilvánítja ki a saját véleményét. Viszont a mono-
gráfiából kitűnik, hogy ahol sikerült elszakadnia a korábbi szövegektől, ott helytálló 
megállapításokat tesz. 

Bella Istvánt „a legtisztábban nép-nemzetben gondolkodó í rás tudók" közé sorolja, 
aki A Hetek tagjaként jelentkezik verseivel a hatvanas évek elején. Versvilágát köze-
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