
R  Petőfi-család és aZottánka.
Krúdy Gyula szenzációs nyilatkozata a ,Pesti 

Színpad" számára.

A Zoltánka izgalmas próbáinak folyamán 
Beöthy László, a Magyar Szinház igaz
gatója levelet kapott Eckermann Ede dr. 
ügyvédtől, melyben a Petőfi-család életben 
lévő hozzátartozói nevében kéri, tegye vala- 

' milyen formában lehetővé, hogy a darabot 
még az előadás előtt megismerhessék s 
igy szerezzenek maguknak megnyugvást, 
nem sérti-e a darab a családi és a nemzeti 
kegyeletet? Beöthy László udvarias levélben 
megírta az ügyvédnek, hogy a darabot 
előadás előtt csak a szerző ismertetheti 
meg idegenekkel, de egyúttal megnyugtatja, 
hogy a szerző is igyekezni fog elkerülni 
a "családi érzékenységeket, ami pedig a 
nehizeti kegyeletet illeti: Krúdy Gyula 
művének minden mondata, minden ki
ejtett száva a legragyogóbb apoteózisa e 
kegyelet egyik fényes alakjának: Petőfi 
Sándornak.

Pejtettük, hogy ennek az érdekes levél
cserének komoly és érdekes rugói vannak, 
sőt azt is tudtuk, mi indította a Petőfi- 
család életben lévő hozzátartozóit arra, 
hogy ügyvédjük utján ilyen tartalmú ké
réssel forduljanak a szinház igazgatójához. 
Mihelyt a levélváltásról tudomást szereztem, 
azonnal fölkerestem Krúdy Gyulát, hogy 
kikérjem véleményét Eckermann dr. leve
lére vonatkozólag. Az illusztris szerző a 
következőkben volt szives a Pesti Színpad 
számára nyilatkozni. « , \

„Témám körülbelül egy évtized óta fog
lalkoztat. Két évvel ezelőtt egy tárcám 

& jelent meg a Pesti Naplóban, melyben 
szintén ezzel a témával foglalkoztam. 
A Petőfi könyvtárban is megjelent egy 
kis könyvem Petőfi Zoltánról. Két évvel 
ezelőtt legnagyobb meglepetésemre föl
keresett egy huszárkapitány és egy mi
niszteri fogalmazó, akik tőlem bizonyos 
családi vonatkozásokért, melyek az általuk 
képviselt Petőfi-családra vonatkoztak, elég
tételt kértek. Tudomásom szerint Petőfi 
Sándornak nem maradt rokona, ma már 
csak Szendrey Júlia második házasságából 
származó rokonok élhetnek. Mindenkinek 
készségesen kijelentettem, hogy Szendrey 
Júlia női becsülete ellen még gondolatban 
sem vétettem.

Ugyanez az eset most is. A levelet még 
nem olvastam, csak a B. H.-ban megjelent 
kommünikét. Ha hozzám fordultak volna, 
ugyanazt a választ kapják, mint Beöthy 
Lászlótól: sem Petőfi nimbusza, sem 
Szendrey Júlia emléke iránt vétséget el
követni színdarabban nem fogok. Petőfi 
Sándor az ideálom és ha abban a korban 
éltem volna, mikor Júlia fiatal és szép volt, 
bizonyára épugy rajongtam - volna érte, 
mint a korabeli fiatal gavallérok. Szép volt, 
elhagyott volt, a nemzet özvegyé volt, 
egészen természetes és nem is lehet rajta 
megütközni, hogy férje eltűnése után, de 
második férjhezmenetele előtt minden férfi
ember — kiki a maga módja szerint — 
megvigasztalni és enyhíteni óhajtotta a leg
érdekesebb magyar hölgy bánatát. Udva
roltak neki, szerelmet vallottak neki, rajong
tak érte, de hát ez nem olyan nagy bűn, 
mert még olyan nővel is megtörténik, aki 
nem a legnemesebb magyar fiatal özvegye.

Régi öreg uraktól gyakran hallottam 
Szendrey Júlia szépségéről, excentricitásá- 
ról és különösségeiről; nemcsak hogy akart 
érdekes lenni, hanem valóban érdekes is 
volt. A világ mindig rossz volt, egyedül 
álló hölgyekről mindig szeretnek bizonyos 
dolgokat feltételezni. Annak idején egy 
bizottság alakult a fővárosban, egy régi 
belvárosi kávéházban, amely komáénak az 
volt a célja, hogy Petőfi özvegyének hír
nevét az alattomos pletykák ellen megóvja. 
Ennek a bizottságnak tagja volt néhány 
író, néhány rajongó, cselekvésre azonban 
nem került sor, mert Júlia időközben 
férjhez ’ ment egy tanárhoz, akivel tudo
másom szerint halála napjáig boldogan 
élt. Ma nincs ugyan komité hölgyek becsü
letének megvédelmezésére, de ha alakulna 
ijyen bizottság, elsősorban én ajánlanám 
fel szolgálataimat e lovagi gyülekezetnek."

Krúdy Gyula lekötelező előzékenységgel 
adott szenzációs nyilatkozata után annak 
a gyanúmnak adtam kifejezést, hogy a 
családot valószínűleg a lapokban olvas
ható kommünikék indították erre a lépésre. 
Sőt egyik napilapunkban olyan tartalmú 
közlés volt olvasható, hogy Zoltán bele
szeret az ismeretlen Júliába, aki a II. fel
vonásban a színpadon levetkőzik, a szín
pad közepén egy állótükör lesz felállítva, 
melyben a. közönség is látni fogja ezt a 
jelenetet. Megjegyzésemre a szerző igy 
válaszolt:.



„Júlia cipőt húz a második felvonásban, 
miután bálba készül s a cipőt az utolsó 
pillanatban hozza a suszter. Tehát ez az 
a veszedelmesnek látszó jelenet, melytől 
a rosszul informált család esetleg megijedt. 
A Magyar Színház művészei oly diszkréten 
és olyan finomsággal oldják meg ezt a fel
adatot, mintha csupa fiatal papnövendék 
és zárdaszüz ülne a nézőtéren. A hírek 
túloztak. Annyira vigyáztunk, hogy a leg- 
finyásabb érzékenységet sem bántjuk meg. 
A színdarabban családi név egyáltalán nem 
fordul elő, sőt még a Petőfi neve sem 
hangzik 'el a színpadon. Sokáig gondol
koztunk rajta, hogy teljesen elburkoljuk 
még a látszatát is annak, hogy a szín
darab Petőfi Zoltánnal vonatkozásban van, 
ez a vonatkozás azonban a milieufestés, 
a kór meghatározása és a stilszerü társalgási 
nyelv félszegségei miatt elkerülhetetlen volt. 
Nyugodt lélekkel mondhatom, hogy sem 
Eckermann dr., sem, az általa képviselt 
örökösök nem találhatnak alkalmat az est 
folyamán, hogy érzékenységükben a leg- 
kévésbbé is megbántva lehessenek. Egyéb
ként Petőfi fia már régen az irodalom- 
történeté. • _ ; , ’« .

-  : Senki sem törődött vele életében, bántal
mazták, lenézték s épen családja részéről 
tapasztalt jéghideg ridegség volt egyik oka 
rendetlen életének, furcsaságának, halálá
nak. Most karjába öltöm akarom, kiviszem 
őt a  színpadra, hogy végre megtalálja azt, 
amit életében nem talált meg soha: a sze- 
retetet és a színészetet." • , •

A szerző nyilatkozatai minden esetre 
rendkívül érdekesek s kíváncsian várjuk 
a kortársak és a hivatalos irodalomtörté
nészi körök véleményét. A premier után 
erről is be fogunk számolni.

. ' Begyáts László.

s: Hajnali Ya 4=kot
a Pa la i s  de Danseban.

/. •. „Látta-e már Budapestet éjjel?" kérdezte 
egy fégi-régi kupié. És erre az összes 
budapesti nyárspolgárok azt felelték, hogy 
igen, látták, hogyne látták volna. rÉs mi 
azt merjük mondani, hogy. nem látták. 
Látták a villanylámpákat, a festett falakat, 
a drága vastag szőnyegeket, és a diszkrét,

színes függönyöket.' De hogy mi - tölti kp a 
színes fálák közti helyiségeket, miből fizetik 
a villanyszámlát és mik történnek a nehéz 
szeparéfüggönyök mögött, ezt nagyon- 
nagyon kevesen tudják, hiszen ezek titkok.

A legtöbb villanyszámlát -a Palais de 
Danseban fizetik, a legdrágább szőnyegek 
és a legdiszkrétebb függönyök is itt vannak, 
mi lehet tehát itt, ebben a díszes palotában.

Hogy mi folyik itt, azt nagyon szépen 
mutatta egy hajnali eset a múlt héten . a 
Palais de Danse ajtajában. ’

A helyiség egyik táncosnője elhozta 
magával egyik barátnőjét, aki lefizette a 
három koronás belépődíjat és szerényen 
leült az egyik asztal mellé. A mulató egyik 
páholyában ült gróf K. L., -a mulatók 
ismert alakja, akinek megtetszett a szerény 
lány és szerette volna vele az estét eltöl
teni és a mulatók szokása szerint a szeparé- 
pincér segítségével magához akarta hivatni 
a lányt. A szeparépincér odament a lány
hoz és rászólt a mulatók bizalmas hangján:

— Gyere, fiam, itt pénz néz ki, aztán 
nézd, hogy én is keressek.

A lány szó'nélkül odamént és a gróffal 
való pézsgőzés közben kiderült,' -hogy a 
lány nincs ideszérződve. Ez lényegesen 
változtatott az egész helyzeten, mért a 
mulatóhoz szerződött lányok akiknek 
főfeladata pézsgőzni és bizalmas tété-á-téte- 
bén eltölteni mulatnivágyó urakkal az 
estét, — kötelesek akár társaságban van
nak, akár nem, étlen-szomjan reggel 4 
óráig a helyiségben maradni. Miután a 
lány nem volt itt alkalmazva, ‘M  órakor 
felkerekedtek és távozni akartak.

Az ajtónál: azonban ■ Cerberusként állott 
a lány elébe két főpincér és kijelentette, 
hogy „tőlünk a lányok csak négy 1 órákor 
mehetnek el. “ Sirás, gorombáskodás,; fel
háborodás, végre kiderül, hogy a lány 
nem szerződött „tag/

Erre előállott a másik főpincér és most 
már ő tartott dikciót a lányhoz ilyenformán:

— Hát akkor mit akart itt ?•- Idejön üzle
teket kötni? Rontani a mi tagjaink üzleteit? 
Nem szégyeli magát? . - v

Újabb zokogás, ujább gorombáskodás, 
végre a kínosan feszengő mágnás erélye
sebb fellépésére a lány kiszabadult a: Palais 
de Danse ragyogó falai és ölelő függönyei 
közül. - • 1 .■■■■■

Ezt is látta, ezt is. tudta Ön, tisztelt 
szolid nyárspolgár? . ;


