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1; Kaiona J6i's$:f1856-ban késztilt k6nyomatll k4ppáU~ .

~magyar tragédiairás els6 kivá16 müve16jének egyetlen hiteles
képmása. A )téprajzo1óját nem ismerjük. Jelzése: Hyomtatta Reiffenstein és Rösch, Bécsben. A kép megjelent'a "Bánk-bán" lmrmadik
.kiadása mellett,. amelyet Horváth Döme adott ki Katona'életrajzával
együtt, ~cskeméten 1856-baD, Szilády Károly .nyomdá,jában.Hagyomány szerint egy Kecskeméten 6rzött festmény után készült •.la képen Katona J6zsef eredeti..ké~jegye is látható •.
2. Katona J6zsef szü16háza' Kec'skeméten.·

KatonaJ6zsef 1791 november ll-én született Kecskeméten. Apja
takácsmester Tolt, maga a család az alföldi mez6városok lakosságának félig iparos, félig parasztrétegéhez tartozott.
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Kecskemét' látképét ábrázolja ez az 1845-b61 ssármazó k6rajfí, amely.en a müvész a város körIl1ékén akkor kialaku16ban lév6 tanyai vidéket\is bemutatja.
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~;..Katona J6zsef életé.ben nxemtatásban megje1ép.t egyetlen költa'.menye a ~Vágy R.
.' ".
.
Katona ir6i pályájának" kezdetén verseltetis irt. Életébe'ftcsalt
egy,verse'jelent meg nyomtatásban. :Iza "Vágy" c. -vers, amely az
AUROltA 1622.•
év~olyamába.~ jelent meg.
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.KatonaJ6zsef neve összeforrott a Dl8yar szinjátszás kialakulásának legküzdelmesebb éveivel. )likor lele-ben elvégezte ,gimnáziumi tanulmányait és beiratkozott a pesti egyete~ jogi karára, :'hamarosanmaga is azok közé a diákok közé állt, akik statiszta=-"
szerepekeljátszásával és forditásokkal segitették a pesti'szin=
játsz6társulat munkáját. Katona J6zsef szinészi nevét is választott magának. Békési J6zsef néven szerepelt. lorditásai és
átdolgozásai nagyr~szbe.n elka1l6dtak. Kotzebue után for.ditott két
e166 vigj~téka "As örökség" s "A szeg,ény lantos " 1811 április
ll-én került e16ször szinre /mindkett6 elveszett/. Ezt követte
18l1-ben .~ farsangi utazás "/é1veszett/ s "A Membelli gr6fok"
néz5játék 3felTonásban. E müve' megmaradt.
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Ka,to~a''':'
több fordi tásésátdo
19~'~á~"~tán- l8l3-ban történe'ti
.- át irt két részben: I. Ziska, vagyis a husziták els6 pártüté,se' Csehországban /1813/ és II. Ziska, a taboriták vezére. Ezekben
már a forradalom problámáival foglalkozik., Katona tehetségének
fej16dését az l8l4-ben irt "Jeruz~álem pusztulása" mutatja.

5. Déryné Széppataki R6za, akibe ~ 'fiatal Kétona J6zsef szerel~
volt.
:~ 'fi~tal Katona J6zsef szerelmes volt kora leghire.sebb szinészn6.~
:jébe Déryné ·Szépp~t?ki, R6zába. E szerelem ihlette' Katona clPzsefet
egy vigjátékJIlegirás-ára "A·rózsa, vagyis a tapasztalatlan légy a
pókok köz6tt". A darabban a ,szerelmes Elek egy r6zsát ajándékoz
Kata asszonynak azzal a kéréssel, hogy 6rizze meg hiven. Kata
azonban hamarosan odaajándékozzaegy
d~liás hadnagynak, Lajosnak.
A két férfi között már-már párbajra kerülne a sor, mikor kiderül,
, bogy Lajos Kata fivére.
: 6 ~" Az e' kori Nemzeti

SzinházKoloJíavárott
amel nek me t2:n.vi
tására
ir a a ona a B nk b n
Fametsze
18 l-b----!.
lS14-ben-pályázatot-tettek'
közzé "a ltolöz$vári Nemzeti Szinház
megnyitására e16adand6 történelmi tárgyu drámára. Katona erre az
alkalomra irta meg f6mtivét, a 8~ánk bán"-t.
"
'
'
.
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Képünk az l82l-ben megnyilt szinházról készitett ,fametszetet ábrázolja. A fametszet a "Hazánk s a ktilföldnl87~' évfo~am 137.
lapján jelent meg e16ször. Ezt a szinházat'Alfö~di Antal épitette
1803-t6l l6l3-ig. Berendezése hazamosabb id6t vett' igéXWbe. Az
els6 e16adást 1821 március l2-én tartották meg. Körner "Zrinyi"c.
szomorujátékát adták. Katona József remekmüvér6l a birálóbizottság meg sem emlékezett.
'

7.

A "Bánk bán" els6 kiadásának

cimlap~
Katona' J6zsef évekig mitsem
hallott a kolozsvári p-ályázat eldöltér61. Elhatározta tehát, hogy simit, csiszol tragédiáján, tökéletesebbé teszi drámáját • Átdolgozás e16tt megmutatta müvét Bárány
Boldizsárnak, aki több kisérletet tett a drámairodalom terén s ,
hasznos tanácsokkal szolgált Á.atonának. /Rosta/ Az 1819 •.é.v elején elkásztilt Katona az átdolgozással. Ekkor már negyedik éve,
hogy elQzéledt Pestr6l az a társulat, melynél 6 maga is szinészkedett. Katona ekkor benyujtotta müvét a/cenzura-hivatalhoz,
hogy
c16adásához engedélyt nyerjen. A cenzor betflb~a a mti a16adását
ás csak kinyomtatását engedé lyezte'. Katona erról igy ir: "Bánk
bán nem enged6dött meg az e16adásra, hanem csak a nyomtatásra.r
A forrad~lmigondolkodásu
költ6 a Tudományos Gyüjtemény 1821. ápIi lisifüzétében
cikket közölt, amely szenvedélyes hangu vád beszéd
.volt az elnyom6 osztrák cenzura ellen. Katona müve l82o-ban jelent
meg l821-es évjelzéssel. A Tudományos Qytijtemény 1820. évi októberi kötetéhez mellékelt könyvjegyzékben
jelent meg a kiad6,hir'detménye: MNovemberivásárkor
megjelent Bánk bán dráma 5 szakaszban. Szerzette: Katona J6zsef n.8. 1821. békötve 1 fl. 30 kr. K8l t. Pesten Get.' lS20 • Trattner s. Tamásli"

5511120/40

•

-2 -

8;-A

régi kassai szinház, aholaNBánk bánN eldször szinrekerült.

1921-ig az a téves adat állt az irodalomtörténetekben,
hogya
"Bánk bán' elsd eldadása 1834 augusztus 30-án volt. Rexa Dezsd
közölte először a Bánk bán elsd eldadásának dátumát ~s biy~t.
Képünk a kassai szinházat ábrázolja, ahol a darabot el6ször bemutatták 1833 február l5-én.

-

.

.
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Képünk Udvarhelyi Mik16st /1790-1864/ ábrázolja, Ez a derék és
sokoldalu szinész 1833 február 15-én jutalomjátékul választotta
a 'Bánk bán"-t. Udvarhelyi Mik16s egy tisza-abádi tanit6 fia volt.
Husz éves. korában fölcsapott szinésznek. 18l3-t6l la15-ig a
pesti sziritársulatnál müködött majd "Vándorszinész lett. 1816b3n került Katona szül6városába, Kecskemétre. Itt mutatta meg
Katona J6zsef Udvarhelyi Mik16snak a Bánk bán kéziratát. Odvar_
helyi Mik16s a Magyar·Szinházi Lap l860-a~ évfol~amának 211.
lapján viss~aemlékezve ezekre az iddkre. irj~: ft zinészek közül
én voltam az els6, kinek Bánk bánját egy délutáni 6rában atyjának szöv6székére ülve mindketten ./édesatyja takácsmester volt/
egy kancs6 bor mellett felolvasta". Az~öreg·Xatona J6zsef takácsmester kecskeméti mühelyében hangzott
el tehát e16ször a "Bánk
bán" a szerzd ajkár61. Udvarhelyi Mikl6s aztán elsodr6dott
Kecskemétrdl. l824-tdl 1827-igKolozsvárott
volt, majd Kassára
keralt, ahol l835-ig volt tagja a társulatnak. Itt zajlott le
azután Udvarhelyi j6v8ltáb6l a Bánk bán 6s-bemutat6ja, három
évvel a költd halála után.
I

I

10. A "Bánk bán" elsd e16adásának

szinlapja. /1833februar

15.L

Udvarhelyi Mik16s jutalomjátékául választotta a "Bánk bán"-t.
Szer~nyen nem is cimszerepet, hanem Mikhál bán szerepét ját- .
szotta.
ll. Kántorné,

az els6 Gertr~dis.

Gertrudis elsd alakit6ja Kántor Gerzsonné Engelhar~tAnna volt. A
képet e16ször a Honmüvész közölte az 1834. évf. lo4-ik lapján.
12; Bartha János, Bánk bán els6 alakit6ja.
Bánk bán' alakját a magyar szinhátszáslegjobbjai
vi'tték s zinpadra. A szinészi alkotások sorát Bartha János nyitotta meg. Bartha
1933-ban a kassai Szinház tagja voltSzerdahelyivel
egyutt. Szerdahe~11 az elsd e16adáson II. Endre szerepét játszotta.
13~ A Bánk bán els6 pesti e16adásának

szinlapja (1835 febr.27~/.

.

.

A Bánk bán ·.isd pesti e16adá~a 1835 február 27-én volt. Xántorn{
Engelhardt Anna 71794-1854/ jutalomjátékául választotta a darabot
és Gel'trudiaszerepét játszotta. Az e16adásr61 a Honmfivész 1835.
évf. március 5-i számában, a 149. oldalon beszámolót olvashatunk •
. Ez az els~ /fennmaradt/ szUUkritika a mür6l.
"
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illete Pesten.

Szinház els,d

Alt Rudo,lf r' a után

Fordu16ponthoz árkezett a Bá~k bán sz1nházi életsorsa akkor, ,amikor 1839 március 23-án, alig több mint másfá~ esztend6ve1 a megnyitás után, megelevenedett a pesti ,Nemzeti Szinház szinpadán.,
Képünk az 1837 augusztus 22~én megnyitott peSti NemzetiSzinhá'
zst ábrázolja. Ez aszinházépület
1835-1837 között épült Zitterbart Kátyás tervei szerint. 187o-ben, bontották le.

_i5.A

pesti Nemzeti

Szinház belseje '1846-ban.

A kép a Pesti Divatlap
meg.

1846. évfolyamának

melléklet~ként

jelent

esti Nemzeti
1848 március
ja, hanem,~.

15-a nemcsak-a magyar nép szabadságharcának
nagy nap-,
Bánk bán szinpadi sorsána,k is aranybe'tüs ünnepe. '
.

,

Ezen a napcn ugyanis a Bánk bánt ttizte müsorra' a szinház ~zgatóaága. Gertrudis szerepét Laborfalvi R6za játszot:ta. 'Akkor ismerkedett meg vele J6kai Kór. A lelkes forradalmi nép ekkor·szabaditotta ki Táncsicls Mihályt börtönábdl és diadalmenetben vitte végig Pest utcáin 8 utjában eljutott a pesti Nemzeti Szinházig ·is.
Képünk a diadalmenetr61 készült,k6nyomat
nyomán mutatja be az
esti órákba,n menetel6 szabadi t6kat és' az ünnepelt fáncsicsot,
akinek szabadulását nagy le'lkesedéssel ünnepel te a Bánk bán e16a~
dáson résztvett pesti nép.
. .
'.
' '
16;' Jókai'rtéJ.ab'örfalvi Róza, aki e16.ször alakitotta
LPestl
N~JD.zetisziriházban.

Gertrudis szerepét nagy sikerrel
Laborfalvi R6za.
\'

játszotta

Gertrudist

J6kai, kés6bbi

felesé-

ge,

t~~Laborfalvl
'lt6za,mint Gertrudis és
a IV. felvonás nagy jelenetében •.
,.
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:Lendvai Ká"rton, mint Bánk

_

. i

•••

Laborfalvy Ró~a,mint
Gertrudis, és :t.endvayMárton,
bán a IV. felvonás nagy jelenetében.-

mint Bál'lk'

IS. EgressI Gábor mint Petur és mint Bánk bán.
Eg~essy Gábor nemcsak Bánkott hanem más szerepeket is játszott\
Katona müvében. Alaki tásai tmély drámaiság, átélés je'l-l:emezte.

tI 'házi Ede

19~ Három Tiborc a Nemzeti Sz.inház e16adásában.
Szent Ör i István türtí J6zsef'. ' .
.
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Tiborc .alakját a polgári szinjátszás korában romantikus felfogás~·
ban játszották. Csak a szoeiali'st~ szinjátszás képes a maga forradalmi jelent6eégében szinpad~a;~~nni ezt a forradalmi alakot.
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20'~ Sonnenthal Adolf 'és..G. Salvini a Bánk bá;.n
.néme-t, ille1;6lee;
olasz alak1t6ja.
Bánk bánt német és olasz nyelven is sikerrel adták e16. Sonnenthal
Adolf 1871 április 15-én G. "Salvini pedig 1897 okt6ber ll-én játszotta a Bánk bán-t a pesti szinpadon német, illet61eg olasz nyelven.
21~ Oláh Gusztáv diszletterv.e a Nemzeti Szinház Báak bán e16adá-.
áának 1. felvonásához HA békétlenek tanyája".
,
Oláh .Gu~ztáv 'di~z'1~tterve a N~mzeti Szinház Bánk bán e16adásának
I. feivonásához t.fA
békétlenek tanyája".
.
22. Oláh t!ta-sz.távszinp~dképea "Bánk bán "-hoz. Melinda
2~'~.Oláh Gusztáv szinpadképe
goz6szobája"_
~.. ..

.

-

~ ..• ~-. -

24.0láh
tában. ri

-

a .,Bánk bánn-hoz.

szobája •

"A királyné dol-

.

Gu~ztáv szinpadk épe .a "Bánk bán fl-hoz. "CsarI!2.ka :e<!~o::.

25. Erkel 'Ferenp a Bánk bán c. opera s.zerz6je.
Az abszolutizmus népelnyom6 politikája, a Bánk bán betiltása irányitotta a forrad~lmi gondolkodásu Erkel Ferenc figyelmét Katapa
J6zsef tragédiájára. Elhatározta, hogy operát ir be16le. Egr~ssy
Béni ké~zitette aszövegkönyvet.
Az opera bemutat6ja 1861 márcl~
. us 9-én ·zajlott le nagy sikerrel. Népi demokráciánk kulturpolitikája megbecsüli e nagyszerü müvet és álland6an müsoron tartja.
Erkel Ferenc bemutatott képét Barabás Mikl6s készitette l845-ben.
26 ~ Kép a "Bánk bán" operaházi -el6aJ,!ásáb6l.
c. filmhól.
.•..

'
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Bánk

-."

A "B~pk bánw~Q61 film is készült 19l2-ben. ~anovich

Jen6, a ~o=
1o~svári'szinház igazgat6ja,19l2-ben
filmet készit~tt Katona
remekmüvéb6l.' Bak6 Lás'z16 alakitotta Bárikot, SzentgyQrgyi IstTán
Tol t Tiborc, Jásza!- Ma'ri p.edig Gertrudist .' A film elveszett. '
Csak fényképek maradtak bel~le.
'
280 A Bánk bán diszlet-terveiszabadtéri

szinpadra.

Képeink Horváth Já~os _dis'zletterveit mutatják
, 29. 30, és31.

Szin:e~dképp.k fa- tf.Dánkbán

ft

be.

jelenlegi e16adásából.

N~pi demokráciánk kultllrpolitikája megbecsüli haladó hagyományain=
kat és méltó formában, e15adásban hozza szinre Katona müvé t,
'
32.

A Bánk bán plakát ja.a felszabadulás

után.'

A Nemzeti Szinház vezet6aége a felszabadulás után uj betanulásban; uj felfogásban, u~J diszletek között hozta. szinre Bánk bá·nt.
"
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33./ Katona,2ózsef

s:zobraKec skeméten.

Katona ~zü16vár~sában kapott

.2:4"
Katona József
_léSS-ban;...,

'"

",,-

e16ezör szobrot' 18S6~ban•

szob.ra a volt pesti. ~emzeti szinház ' e16tt.
"
,,'.
.

Ez volt áz 91s6 pesti köztéren emelt ~mlékszobor. 18S8-ban avatták fel. Tomori' Anasztáz adományá,ból áll~'tották
fel a szobrot
a régi Nemzeti Szinház e16tt.· Zülli,ch RUd91f,mintázta. a' SZOb~~t.

-.~..:-.~..

,.~.

Készült
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a Fels6o'ktatási
Fe1Q168'vezet6:

Jegy.zetQl1át6 Vállalatnál
Bojkovszky L'ajos "
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