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Valószínűnek látszik, hogy minden műalkotás szimmetriákba és aszimmetriákba ren
dezett anyag — „gyönyörű képességünk" megtestesülése. 

A minden elemében rendezett anyag túlságosan szabályos, zárt, elveszti életszerűségét. 
A tiszta szimmetria hideg, a tiszta aszimmetria szétszóródik. Azt hiszem, hogy szimmetriák 
és aszimmetriák ellentmondásokba rendezett mozgása és e mozgás azonosítása a világ törvé
nyeivel az esztétikai gyönyörűség oka. 

Igaza van Lukácsynak, „Petőfi szimmetriáit még nem méltatták kellő figyelemre", 
s hadd tegyem hozzá, hogy versszerkezeteit sem. Pedig a mai olvasó érdeklődését talán jobban 
felébresztenék Petőfi modern titkai, mint az évfordulókon elmondott szónoklatok és tisztelgő 
beszédek. 

Kuczka Péter 

A Zöld Marci 
Petőfi meg akarta reformálni a népszínművet, mégpedig mindjárt a lényegben: a hőst 

alapvetően új jellemmel ruházta fel. Zöld Marci c. színdarabjához ízig-vérig népi, de a társa
dalmon, a törvényen kívül álló alakot választott. A logika vezette: a hűbéri Magyarországon 
szabaddá az vált, aki szembeszegült a társadalmi konvenciókkal, kiszakította magát a fizikai 
és lelki béklyókból és bátran szembeszállt az igazságtalan törvénnyel. 

Petőfi darabjának hőse egy olyan eszményi és regényes egyéniség vonásait testesíti 
meg magában, aki meghódította a nép szívét. S nem túlzás azt mondanunk, hogy Petőfi 
Zöld Marcija volt a modern pozitív hős kialakításának legelső kísérlete Magyarországon — 
nemcsak a drámai műfajban, hanem az egész irodalomban. A János vitéz mesevilágban játszó
dik — a Zöld Marci viszont szilárdan a földön marad. 

Nagy vesztesége a magyar művészetnek, hogy e darab kézirata a lángok martaléka lett. 
Viszont szerencse az, hogy Petőfi, mintegy előre megérezve az általa megalkotott új hőstípus 
jelentőségét, megörökítette annak lényeges jellemvonásait: amikor a drámai alakot 1845— 
1847-ben lírai költeményekbe dolgozta át. Ezzel lehetővé tette, hogy legalább részben rekon
struáljuk a dráma hősét. 

Zöld Marcinak már a külső képe is átlagon felüli és jellegzetesen magyar. A nép kép
zeletvilágában eggyéforrott a lovával, mely tűzön-vízen át őt szolgálta és sarkantyúra sem volt 
szüksége; Marci sarkantyút csak olyankor tett piros kordován csizmájára, ha falusi tánc
mulatságba indult. A pusztáé fia, a tapasztalt csikós úgy röpült a lován, „mint a lobogó láng, 
kit elkapott a szél". Rendszerint lobogó ingben és lobogó gatyában vágtatott, ezt felduzzasz
tottá a szél (Petőfi a Zöld Marci с versben megjegyzi, hogy „szép menyecskék varrták fehér 
patyolatból"). Marci rátermett táncos, a csárda törzsvendége volt: jókedvében, bajban, mindig 
az első. A falusi ifjúság halványaként járta a pusztai községeket, „sok szerelmes szívnek hangos 
dobogása" kísérte útját — így írja Petőfi. 

Ennek az erős és testi szépséggel felruházott embernek a rajzában Petőfi ügyel rá, 
hogy külön válassza őt a „Bakony erdeibe" rejtőző „félénk tolvaj" fajzattól, amely apró zsi-
ványkodással foglalkozik, „bokrok közé búvik, onnan ugrik elő". Marci a tágas terep híve. 
Otthona a Hortobágy, a magyar puszták „óriás királya". Ott betyárkodik, azaz helyesebben 
nem is betyárkodik, hanem rendelkezik, hiszen a pusztának ő az igazi gazdája, nem pedig 
azok, akiket kirabol. „Száz lépésről" állt ki „az országút síkjára", hogy az utas már messziről 
lássa a fenyegető veszélyt. 

Ámde ennek, a költő által megrajzolt „szabad embernek" jellemében az volt a legfőbb, 
aminek nevében rablásait elkövette. Volt ebben a hősben valami Schiller „haramjájából", 
Moor Károlyból, de már a fejlődés egy magasabb szintjén. (Ezzel kapcsolatban e sorok írója 
teljes mértékben egyetért mindazzal, amit Schillernek a fiatal Petőfire gyakorolt hatásáról 
Fekete Sándor ír Petőfi és Schiller с érdekes tanulmányában, amelynek szövegével1 e cikk 
szerzője kefelevonatból már csak dolgozatának megírása után ismerkedett meg.) Petőfi emel
kedett célokat tulajdonít hősének, s őt az igazság bajnokának, az elnyomottak védelmezőjé
nek, a zsarnokság megtorlójának nemes lelkitulajdonságaival ruházza fel. 

Ha gazdag utas jött, Marci így kiáltott: 
„Ide az erszénnyel, ha nem kell halálod!" 
Ha—szegény utas jött, ezt mondta szívesen: 
„Nesze az erszényem, s áldjon meg az isten!" 

1 F E K B T B SÁNDOR: Petőfi és Schiller. I tK 1969. 1 - 3 2 . 



Petőfi elképzelésében Zöld Marci, a magyar puszta igazi édes gyermeke, tudatosan és 
megérdemelten vívta ki azt a jogát, hogy e puszta félelmetes uralkodója legyen. 

; | Alakját érdemes összehasonlítanunk Gergelynek — Szigligeti „szökött katonájának" — 
jellemével (ezt a darabot Petőfi nemcsak hogy alaposan ismerte, de egyszer még maga is ját
szotta benne Gémesi falusi jegyző szerepét). Az egybevetésből nyomban szembe ötlik a két 
.plebejus szereplő közti különbség. Szigligeti Gergelye becsületes falusi dolgozó ember, álma 
a csendes boldogság Julcsája oldalán, és hajlandó megbékélni mostohaanyjának zsarnokságá
val is, elviselni annak bármely sértését, igazságtalanságát a maga szerény örömeinek kedvéért. 
A gonoszsággal szemben tanúsított ellenállása passzív, nem harcol ellene, hanem a legjobb 
esetben megszökik előle, s ilyenkor mindig bele is pottyan a felállított kelepcébe. Ez a Gergely 
lényegileg már régen beletörődött a körülötte uralkodó gonoszságba, és esze ágában sincs 
másképpen élni, mint alkalmazkodva a dolgok fennálló rendjéhez. Sorsában nem az ő akaratá
ból áll be a fordulat, hanem egy szerencsés véletlen folytán, amely a valóságban ugyanolyan 
valószínűtlen, mint az a remény, hogy a gazdag ember meggyőzés folytán önként le fog mon
dani a gazdagságáról. Gergely egyszerű játékszere a sorsnak és előkelő szüleinek: ha akarják, 
hát elismerik őt saját gyermeküknek és kegyet gyakorolnak vele — ha akarják, nem. Neki 
magának nincs választási joga, és amilyen lelki rabságban élt a darab elején, ugyanabban meg 
is marad végig. Sőt — a befejezésben még csak fokozódik a rabsága, ekkor megrendülve fogadja 
el a „bocsánatot" bűneiért — holott a darab elején még felcsillant benne valami egyéni tilta
kozás. Gergely sorsa lényegileg mit sem változtat azon a világon, amelyben б élt, inkább még 
csak törvényesíti a magántulajdon világának szociális egyenlőtlenségét és önzését, a szegények
nek csupán a hatalmon levők jóságába és igazságosságába vetett, önáltató reménykedést 
hagyja meg vigaszul. 

Zöld Marci e naiv jellemnek pontosan az ellenkezője. Aktív hős, aki nem kér, hanem 
követel, s érzi magáról, hogy sorsának nem rabja, hanem ura. Cselekvő hős, akit aggasztanak 
az emberiség közös bajai, s akit a zsarnokság, a gőgös gazdagság iránti gyűlölete, a lelkes 
szabadságszeretet tett harámjává. 

Petőfi „népszínművének" meséjéről, cselekményi fordulatairól teljes adatszerűséggel 
nem szólhatunk.2 Mégis, a Zöld Marcinak legalább két tartalmi konfliktusát mi is a kellő hite
lességgel követhetjük nyomon. Az első drámai konfliktus, amely nézetünk szerint a darab 
szerelmi bonyodalmát hozta létre: Zöld Marci első találkozása az ismeretlen gazdag hölggyel, 
akinek hintóját a pusztán megállította. A darabnak ez az epizódja minden bizonnyal különösen 
közel állt Petőfi szívéhez, és alighanem a fő bonyodalom kiindulópontja lehetett, hiszen a költő 
alig két-három hónappal kéziratának elégetése után (1845. október 16 és november 25 között) 
külön is feldolgozta Pusztai találkozás с gyönyörű versében. Ha pedig ez az epizód valóban 
benne volt a darabban (márpedig ez kétségtelen tény, tanúsítják műveinek összes kommentá
torai, maga Vahot Imre is, aki olvasta a darabot), akkor a dráma műfaji törvényeinek ismere
tében lehetetlennek kell mondanunk, hogy ne fejlődött volna tovább a darab további 
menete során. Az akkori színpadra szánt színdarabnak tisztán előadási-rendezési keretei nem 
engedték volna meg Petőfinek azt, hogy szóban forgó epizódját csupán a darab további cse
lekményétől független lírai hangulatképként illessze bele művébe. Ráadásul drámai jellegénél, 
a történés lezáratlanságánál, befejezetlenségénél fogva is ez az epizód inkább kezdetnek, 
mégpedig a romantikus história keretében igen hatásos kezdetnek számíthatott a dráma leendő, 
s bizonyára központi, bonyodalmához. Mert mi is zajlott le ebben az expozícióban? Fordítsuk 
le a költemény leíró részleteit a színpadi utasítások nyelvére: 

. . . Sík puszta, olyan, mint egy pihenő tó. Távolról közeledő kocsizörgés. Egy hintóé. 
Az ellenkező oldalról előlép „a puszták királya": Zöld Marci. Előveszi pisztolyát, hogy fel
tartóztassa a színpadra érkező hintót. Ennek elfüggönyözött belsejéből sikoltás hallatszik. 
A haramja határozott mozdulattal felnyitja a kocsi ajtaját. 

NŐi h a n g (a hintó belsejéből). Könyörülj! 
M a r c i (betekint a hintó belsejébe,3 majd megrendülten hőköl vissza; lelkesen, nyájas meg

hajlással). 

г Feltehető, hogy az elveszett színdarabnak nem minden nyoma tűnt el véglegesen: hiszen a kézirat 
még mielőtt a tűzbe került volna (ha ugyan egyáltalán odakerült I), legalább egy tucat kézen megfordult. 
El kellett olvasniuk a bíráló választmány tagjainak, akik azután kimondták felette az ítéletet — Egressy 
Gábor családjában legalább ketten figyelmesen elolvasták: maga a színész és Etel nevű leánya, akinek kérésére 
Petőfi néhány napig náluk hagyta a kéziratot (Egressy Etel, mint özv. Telepy Károlyné a XX. század elején 
hunyt el) — és olvasták végül a Sztnmütár kiadói, a költő két jó barátja, Obernyik Károly és Vahot Imre, 
kik, amint azt a Pesti Divatlap 1845. aug. 7-i száma hírül adta, némi átdolgozás után elfogadták kiadásra. 
Alig hihető, hogy ezek közül senki sem hagyott volna hátra bármilyen csekély feljegyzést, megemlékezést az 
ismert költőnek erről, már a maga idejében botrányos hírnévre szert tett első színdarabjáról. E kérdésben még 
alapos levéltári kutatásra van szükség. 

3 Érdekes, hogy a vers kéziratában Petőfi áthúzta a Farkasszemet néz szavakat és helyükbe ezt írta: 
Tekintetet vált. — L. Petőfi Sándor Összes művei. I. köt. Bp. 1951. 421. 
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Ne rettegjen, tekintetes asszony ! 
Nem gátolom, hogy tovább utazzon. 
De mielőtt innen odább menne, 
Kérem szépen, nézzen a szemembe ! 

. . . Az ismeretlen hölgy „félénk bátorsággal" jelenik meg a hintó ablakában. Kíván
csian nézi a betyárt. Ez közelebb lép és megint kéri. 

M a r c i . Tegyen meg még egyet a kedvemért; 
Engedje megfognom szép kacsóját.. . 
Megengedi? megengedi tehát? 

(Az ismeretlen hölgy néhány pillanatnyi habozás után feléje nyújtja a kezét.) 
Óh köszönöm, köszönöm ! . . . de hátha 
Volna még egy esdeklésem hátra? 
Egyetlen egy . . . azután utazzon... 
Csókoljon meg, tekintetes asszony! 

(Az ismeretlen hölgy lehorgasztja a fejét.) 
M a r c i (mintegy önmagára neheztelve, hirtelen hangot változtat). 

Ne váljunk el haragban egymástól, 
Inkább lemondok e kívánságról. 
A csók úgyis, ha erőltetve jő, 
Olyan, mint a korán szedett szőlő. 
Teens asszony, isten áldja meg hát ! 
Felejtse el a szegény haramját, 
Aki, ak i . . . 

(Megakad a szava, hirtelen sarkon fordul, lovához lép és elvágtat a hintótól. Az ismeretlen 
hölgy hosszan néz utána.) 

E rövid epizód drámai kompozíciójában a hős szokatlanul aktív természeté, belső vilá
gának dinamizmusa és önfegyelme vonja magára figyelmünket. Petőfi roppant lakonikusan, 
erélyes ecsetvonásokkal rajzolta meg a rövid jelenet folyamán hősének ellentmondásos lelki
állapotát, a drámai jellem alapját. Marcijával „a természet vad gyermeke" jelenik meg a szí
nen, a táj korlátlan ura, természete csupa akarás, akiben majd birkózik, majd meg összefonó
dik a lovagias férfi a haramjával, a szépség hódolója azzal az emberrel, aki bármit megtehet 
az erősebb jogán. 

Érdekes drámaírói ötlet a haramja hirtelen félbeszakadó monológja is, melynek kiegé
szítését a szerző a néző képzeletére bízta. Ezáltal igen tömören és nagy erővel sikerült érzékel
tetnie a hős lelkében lejátszódó ingadozást és vihart. Megjegyezhetjük, hogy Petőfi máskor is 
alkalmazta a kimondatlan gondolatok fogását a szituáció vagy egy-egy lelkiállapot érzékel
tetésére (hivatkozhatunk pl. a Tigris és hiéna zárójelenetére). Ez a fogás aktivizálja a nézők 
gondolkodását, és egyáltalán nem tekinthető véletlen ráhibázásnak. 

Befejezésül, mintegy utolsó színpadi utasításként, amely ugyancsak a hős aktív ter
mészetére utal, Petőfi visszavezeti Marcit az ellágyult szerelmes hangulatból jellemének alap
vető vonásához: a büszke emberi önérzethez. Hőse, legyőzvén pillanatnyi gyengeségét, nem is 
ad időt az ismeretlen hölgynek, hogy feleszmélhessen — otthagyja, megsarkantyúzza lovát és 
elvágtat a kísértéstől, vad pusztai száguldás mögé rejtve Önvádját. Az utolsó szót ezúttal is 
a puszták büszke fia mondja ki. 

Kétségkívül érdeklődésre tarthat számot az a tény, hogy a vers-kézirat még egy hat
soros záróstrófát is tartalmaz, amely nem jelent meg nyomtatásban. Ebben Petőfi — láthatóan 
az elégetett dráma meséjét követve — tovább bonyolítja a leírt epizódot, és Zöld Marcit 
ugyanannak a napnak az estéjén mutatja be, amikor a vágtatástól kifáradva, szemébe vágja 
a kalapját, betér a csárdába, és ott az asztalra csapva, bort követel a kocsmárostól.4 A költe
mény alaptémájának ez az újabb tartalmi fordulata véleményünk szerint ugyancsak bizonyítja, 
hogy a Pusztai találkozás címmel megírt epizódnak a drámában megvolt a folytatása, és hogy 
a költőnek feltett szándéka volt Zöld Marci alakját szélesebb tartalmi síkon kibontakoztatni, 
utóbb azonban — előttünk ismeretlen oknál fogva — lemondott erről a tervéről, s a verset 
a pusztai epizóddal le is zárta. 

Rendkívül jellemző, hogy még ebben a rövid epizódban is, melynek során Marci látszó
lag kudarcot vall, Petőfi a helyzet urának ábrázolja hősét: finom és mély érzésű, tiszta öntu-
datú, magas erkölcsi színvonalú, aktív természetű embernek, akitől nem idegen semmi emberi, 
és ugyanakkor átlagon felül határozott egyéniség. Önmagával vívott küzdelmében igazi 

1 L. Petőfi Sándor Összes művei. Uo. - A kézirat az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárának 
Pető fi-anyagában 93. sz. 96—98. lapon található. 
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drámai hőssé alakul, aki felül tud emelkedni a környezetén. Egy ilyen alak színpadi megjele
nítése vonzó feladatot jelentett Egressy Gábornak. (Az egykorú sajtó, különösen az Ungarn с. 
német nyelvű lap, nem is leplezte csodálkozását, hogy miféle darabot is írhatott a „kreuz
fidel" Petőfi a „komoly Egressy" részére.5) 

Nem akarunk további feltevéseket felsorakoztatni arról, hogy miként fejlődhetett 
tovább a Zöld Marci meséje, mit használt fel Petőfi az általa ismert betyártörténetekből és 
a szájhagyományból, magára öltötte-e Zöld Marci az első magyar betyár, Angyal Bandi, 
romantikus vonásait — azét az Angyal Bandiét, aki elrabolta a miskolci alispán kisebbik 
leányát, majd a bitófán fejezte be életét az alföldi szegénység, és különösen az utána bolonduló 
fehérnép őszinte nagy bánatára.6 Avagy tán inkább vonzotta Petőfit a dunántúli Rinaldo 
Rinaldini, Sobri Jóska alakja, akit ötletessége és vakmerősége tett híressé: egyszer idegen 
név alatt megjelent az ellenség táborában és sértetlenül, győztesen távozott a szinte kilátásta
lan helyzetből, a legvégén pedig Amerikába szökött (megjegyezhetjük, hogy alakja német 
romantikus költőket is megihletett, így Nikolaus Lenaut és Kari Isidor Becket).7 Eltekintünk 
attól, hogy párhuzamot vonjunk Petőfi darabja és Gaál József betyártörténetei közt, amelyek
ből Petőfi sokat meríthetett. Fékezzük meg képzeletünket, és szorítkozzunk azokra a következ
tetésekre, amelyeket magának Petőfinek a darab nyomán készített verses feldolgozásaiból 
vonhatunk le. 

Az említett Zöld Marci c. versből, amelyet darabja után két esztendővel írt Petőfi, 
kiderül, hogy a költő első drámai alkotásának tragikus befejezése volt. A „népszínmű" minden 
szabályának megszegésével — amelyek a szerzőtől, Szigligeti Szökött katonáikhoz hasonló, 
kibékítő megoldást követeltek — Petőfi kiélezi a drámai befejezést. Elmélyíti és betetőzi 
az alapvető szociális konfliktust, s ezáltal hasonlíthatatlanul nagyobb mértékben marad meg 
a történelmi valóság talaján, mint a „népszínművek" közismert szerzői. 

Miután egy eszményi alakban elénk állította a lovagias betyárt, a közszeretetnek ör
vendő népi bosszúállót — hősét végül is az akasztófához vezeti. Hőse vakmerő támadást hajt 
végre gazdag urak ellen a fegyverneki pusztában, ott jut pandúrkézre. 

Fegyverneki puszta, fegyverneki puszta 
Szegény jó Zöld Marci halálát okozta. . . 

Marci „hollók károgása" közben végzi az akasztófán (ez a „károgás" Petőfinél aligha
nem az akkori német vezényszavakra utaló hasonlat) — s ez megfelel a történelmi tényeknek. 
A költő tudatosan a népi mondák, szájról szájra szálló történetek nyomán haladt, amelyek 
meg is örökítették a magyar szegénylegény nevét. 

A betyárt elsirató népdal ezt a négy sort tartalmazta: 

Ha Zöld Marcim veszni talál, 
Ragadj el engem is, halál ! 
Hadd vesszek el, hisz az élet 
Nálad nélkül csak ítélet.8 

Petőfi alaposan kiismerte magát a nép alkotásában, nem volt szüksége racionalista 
sablonokra. Mint sok romantikus, a kifinomult irodalmiasságot ő is népi egyszerűséggel, mese
szerűséggel helyettesítette. Az életet gazdagabbnak tartotta minden kitalálásnál. Szerves 
kapcsolatban a néppel, a nép lélektanával, amely szerint pl. a mostohaanya nem lehet jó, az 
árva nem lehet rossz — Petőfi a népiség kifejezésének legmagasabb színvonalát érte el hősei
nek érzelmi-hangulat áradatában, műveinek emocionális tarkaságában. Népi alakjait szélesen 
áradó, mély szenvedélyek jellemzik, s ezek nyílt, keresetlen, tiszta és egyszerű formában jut
nak kifejezésre. Zöld Marci pusztulása nemcsak a történelmi tényeknek felelt meg, hanem 
a haramjasorsról alkotott népi elképzelésnek is. Megőrizve a dráma alapvető népi eleméül 
szolgáló balladamotívumot, Petőfi bátran vállalta az egykorú drámairodalomban uralkodó 
konvencionális sablonok megszegését, és darabjának hősi befejezését a gyászoló népdalok — 
a siratok — szellemében írta meg. 

Minden jel arra mutat, hogy a Zöld Marci távolról sem volt az a reménytelenül nyers 
és éretlen drámai kísérlet, amilyennek a konzervatív kritika, mindenekelőtt a Honderű c. 

s Ungarn. 1845. 155. sz. 620. — Vö. Kiss JÓZSEF: Petőfi az egykorú hazai német nyelvű sajtóban. 
Tanulmányok Petőfiről. Bp. 1962. 128. 

• Vö. A magyarság néprajza. III. köt. Bp. é. п., továbbá: DEMETER SÁNDOR: Betyárromantika, Ethno-
graphia 1930. és klny. (Bibliográfia.) ! L. Sobriról, uo. 

*A magyarság néprajza. III. köt. 129. 

714 



lap beállítani próbálta. Azokban az években nem csekély számú drámailag gyenge alkotás 
született, amely mégis helyet kapott a nemzeti repertoárra olyannyira kiéhezett színpadon. 
Elképzelni is nehéz, milyen tulajdonságokkal kellett rendelkeznie egy színdarabnak, hogy ne 
elégítse ki a „bíráló választmány" művészi igényeit. Petőfi akkor már híres volt, nevét ismerte 
az egész ország. Ez a körülmény már Önmagában is biztosította volna, hogy a közönség több
ször is megtöltse a színházat, márpedig akkor ez volt a színpadi bemutatás legfőbb indoka. 
(Az 1843. évi pályázat nyertese, Ney Ferenc Kalandora mindössze három előadást tudott 
biztosítani. És hogy a Zöld Marci megírásának évében, 1845-ben, hány olyan darab került 
színre, amely csupán egy előadást ért meg? íme: Tóth Lőrinc Az atyátlan — szept. 6. —, 
Kovács Pál Az obsitos — nov. 22.9 —, Kocsi Horváth Zsigmond Háziorvos — aug. 7. — ; 
sőt még Szigligeti Ede Vándor színészek с vígjátéka is, amelyért elnyerte az Akadémia száz 
aranyát, és amelyet azután Egressy Gábor a várt Zöld Marci helyett jutalom játékául válasz
tott, 1845-ben szintén csak egy előadásig jutott el — aug. 16-án —, és egészen 1920-ig többé 
meg sem jelent a színpadon !).10 Mindezek a színdarabok, amelyeket a bíráló választmány 
éppen azokban a napokban nézett át és fogadott el, amikor a Zöld Marci is eléje került, re
ménytelen bukást szenvedtek, s rögtön a bemutatót követő napon feledésbe merültek. Ugyan 
miféle hibákkal lehetett telezsúfolva Petőfi színdarabja, hogy a bíráló választmány kereken 
elvetette? Meggyőződésünk, hogy ennél az elutasításnál egyáltalán nem művészi szempontok 
játszottak közre.11 

Petőfi legfőbb „bűne", amely oly végzetes szerepet játszott első drámai kísérletének 
sorsában, az volt, hogy — mint megannyi valóban újító jellegű mű előtte is, utána is — gyö
keresen szakított a színpadi műfajban bevett, betokosodott szabályokkal. A Zöld Marci 
a puszták friss és fanyar ürömfű-illatát hozta magával a főváros fülledt színházi légkörébe. 
A bíráló választmány tagjainak mindenképpen észre kellett venniük, hogy Petőfi a „nép
színmű" alapvető szabályának, a felső és alsó társadalmi rétegek meghatóan ábrázolt egységé
nek megszegésével olyan területre hatolt be, amely kívül esett a tisztelt „kritikusoknak", és a 
kulturális élet patrónusainak hatáskörén. A nép fiának, az osztrák hatóságokat és a helyi kis
királyokat rémületbe ejtő „betyárnak" alakját Petőfi annyi „természetes" és nyers színnel 
ábrázolta, tollának erejével oly mértékben tette meg az igazság önfeláldozó bajnokának, s ez az 
alak annyira eretneknek látszott a színház urainak szemében, hogy alighanem habozás nélkül 
mondták ki megfellebbezhetetlen ítéletüket. 

Még azt sem tartották szükségesnek, hogy a nyilvánosság előtt megindokolják dönté
süket. A hivatalos körök véleményéről mindössze annyit tudhatunk, amennyit a Petőfi iránt 
ellenséges, a bíráló választmányhoz közel álló, értesüléseit első kézből kapó Honderű с lap 
1845. július 29-én közölt szerkesztőségi jegyzetéből a sorok közül kiolvasunk. A láthatóan 
elfogult közleményben a Zöld Marci с darab hibáinak felsorolását látjuk, különösen az a vád 
vonja magára figyelmünket, hogy „moral nincs benne", de még a Honderű is kénytelen el
ismerni, hogy „némelly helyen körmönfont magyarság",12 „nem rósz dialog" jellemezte. Igen 
jellemző módon azonban mindjárt hozzátette a cikkíró, hogy Petőfi darabjának nyelve „min
den költészet, minden nemesítés nélkül, merő nyersen" szólalt meg.13 

Ez a legutóbbi kifogás különösen fontos a számunkra, mert leleplező. Pontosabb betekin
tést nyújt abba, hogy mi is az, ami nem tetszett Petőfi darabjában azoknak, akik akkoriban dön
töttek a magyar színház sorsáról, milyen követelményeket támasztottak a nemzeti színpadra 
bocsátandó művekkel szemben. A „merő nyersen", „nemesítés nélkül" megszólaló darab nyelve 
ellen emelt kifogás — amely persze Petőfi egész költészetére vonatkozott — leleplezi ezeket 
a kritikusokat. Hiszen éppen az, amit ők legfőbb gyengeségének tartottak, volt Petőfi élet
művének legfőbb érdeme. A népi nyelvezet eleme volt az a kapaszkodó, amelynek segítségévei 
Petőfi a magyar nemzeti művészet alkotásainak új stílusát és új, népies művészi szerkezetét 
végleg meg akarta honosítani. 

Alekszandr Gerskovics 
(Moszkva) 

9 Érdekes, hogy ezt a darabot Petőfinek Katona vagyok én, kiszolgált katona, csak káplár sem voltam, min 
dig közkatona kezdetű verséből vett jeligével nyújtották be a bíráló bizottsághoz. Vö. ENDKŐDI SÁNDOE 
Petőfi napjai. Bp. 1911. 136. 

10 L. H A J D Ú A.: A Nemzeti Színház műsora 1837. VI I I . 22. - 1941. VI. 21 . 6 6 - 6 7 . (A kiadatlan mű 
kefelevonata alapján.) ~ 

11 Ennek egyik bizonyítékát találjuk meg Petőfi kiadójának, Vahot Imrének a Zöld Marciról t e t t nyi
latkozatában. Vahot, bármily ellentmondásos viszony fűzte is a költőhöz, kétségkívül jó irodalmi érzékkel 
rendelkezett; ezt írta a Zöld Marciról: „ . . . sokkal jobb volt, mint történelmi színműve". Vö. HATVANT 
LAJOS: így élt Petőfi. I I I . köt. Bp. 1956. 99. 

" A „körmönfont magyarság" kifejezés a X I X . század első felében nem a „körmönfont" szó ma i , 
teljesen elítélő értelmezését tar talmazta. Vö. A magyar nyelv értelmező szótára. IV. köt. Bp. 1961. 396. 

1 3 L. ENDÍIÖDI SÁNDOR: i. m. 103. 
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