
Petőfi Zoltánról.
(Emlékeimből.)

Irta: D sréki Antal.
Harminca /évnél tovább vajúdott agyamban 

& gondolat és tusakodott lelkemben az égő 
vágy, hogy P e t ő f i  Zoltánt, a halhatatlan 
Petőfi fiát, színpadra állítsam és szinte fur
dalt a  lelkiismeret, hogy akkor, mikor alakja 
és élete még frissen és közvetlenül emléke
zetemben élt, ezt a kedvencz eszmémet nem 
valósítottam meg.

Ma már örvendek, hogy egyéb irodalmi bü- 
iiöm mellett ezt a nagy eltévelyedést nem 
követtem el, mert ha K r ú d y  Gyula elmé
lyedése, lelkesedése és rajongó idealizmusa 
sem tudott Zoltánkából elfogadható drámai 
hőst alkotni, mennyire eltörpült volna ez a 
passzív alak az én kontármunkámban, ha em
lékezetem prizmáján át a valóság rikító vi
lágításában állítottam volna színpadra.

P e t ő f i  Sándor mozgalmas, változatos 
élete, rajongó szerelmei, misztikus, hősies 
és tragikus halála sokkal halasabb anyagot 
szolgáltathat a hivatott írónak és igazán 
kár, hogy eddig nem akadt poéta, aki Pe
tőfit a maga megrendítő nagyságában szín
padon megörökítette volna, mert az eddigi 
kísérletek, köztük E g e r v á r i  Potemkin 
Ödön /.Petőfi élete és halála* czimü nagyon 
gyenge színdarabja, — csak profanizllták a 
halhatatlan költő emlékét.

Elsősorban tehát ez volt az oka, hogy har
minca éven á t magam is vonakodtam Petőfi 
Zoltán emlékéhez nyúlni, ideit színpadra je
lentéktelen, passzív hősnek kínálkozott, aki-/

nek egyetlen tragikuma csupán abban csú
csosodott ki, hogy az apja nimbuszának  ̂ ra
gyogó fényében sütkérezett, dicsőségének 
morzsáiból táplálkozott és leroskadt a nagy 
névnek elviselhetetlen súlya alatt.

Krúdy Gyula előbb egy egész kötetet szen
te lt Petőfi Zoltán emlékének, most pedig a 
halhatatlan szellemóriás törpe utódját szín
darabban g^riíikálja, azzal a nagy ̂ szeretet
tel, mely talán egész életén át érlelődött köl
tői lelke mélyén a legnagyobb magyar költő 
szerencsétlen fia iránt, akit ő, —■ saját be
vallása szerint, — csupán öregebb irók és 
poéták elbeszélése nyomán ismert meg.


