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serebogár, sárga cserebogár... Reindl
Ludovika - így hívták eredetileg, de édes
szülei csak Lujzának szólították. Amikor
özvegy édesanyja másodszor férjhez
ment, Kölesi Lujza lett belőle, s először

így jelent meg neve a színlapon. Merthogy
nyolcéves korában már kenyérkereső vándor-
színész volt. Tizenhat évesen fiatalasszony; nála
húsz évvel idősebb férjeurát még a nászéjsza-
kán is Blaha bácsinak szólította. Tizenhat
évesen már a debreceni színház üdvöskéje
Blaháné, huszonegy évesen a Nemzeti Színház
bájos reménysége, huszonöt évesen a
Népszínház körülrajongott csillaga. Ekkor már
Soldosné. Később (báró) Splényiné.

A színpadon Blaha Lujza.
Általában a nemzet csalogánya.
1901-ben - ez akkoriban a létező legelőke-

lőbb nyugdíj - a Nemzeti Színház örökös tagja.
Néhány évig mint vendég még fellép a Népszín-
házban, majd annak megszűnte után, 1910-ben
Blaha Lujza visszavonul a színpadtól. Mint „élő
legenda" lépett fel még egyszer a Népszínház-
ban 1923. december 5-én. Az egy alkalomra ter-
vezett ünnepi fellépésből huszonegy előadás
lett, különböző helyeken és színpadokon, de
mindig hatalmas sikerrel énekelte régi dalait,
amelyek negyedszázadon át Magyarország leg-

BLAHÁNÉ

ismertebb s legimádottabb színitündérévé avat-
ták.

Hetvenéves korában, 1920-ban Újpesten, egy
évvel később a mai Paulay Ede utcában
színházat neveztek el róla (1954 és 1960 között a
Fővárosi Operett Színház kamaraszínházát is
Blaha Lujza Színháznak hívták!), szóval még
életében elneveztek róla két színházat, és - ez
ám az igazi csoda! - egy teret is. Egy igazi szé-
kesfővárosi teret! A valamikori Népszínház,
immár (felrobbantásáig) Nemzeti Színház állt a
Blaha Lujza téren.

Blaháné volt az első magyar színésznő - ha jól
számolom, az utolsó is -, akiről még életében te-
ret neveztek el Budapesten. És Horthy Miklós jó-
váhagyta. És Rákosi Mátyás tudomásul vette. És
Kádár Jánosnak nem jutott eszébe átkeresztelni a
színésznőről elnevezett teret. A Blaha Lujza tér
ma is őrzi a nemzet csalogányának emlékét. Pe-
dig már rég nincs Horthy Miklós út. Negyven éve
megszűnt a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek is.
Kádár Jánosról meg ma már senkinek nem jut
eszébe utcát elnevezni. Reindl Ludovika terén vi-
szont nyolcvan éve nyílnak a virágok, csörömpöl-
nek a villamosok, rikoltoznak az újságárusok,
jön-nek, mennek, tolonganak az emberek. És
még mondja valaki, hogy ebben az országban
fontosabbak a politikusok, mint a színészek!

Igaz, Blaha Lujza a múlt század utolsó harma-
dában minden hazánkfia számára megtestesí-
tett valami össznemzeti ideált: ő volta békebeli,
boldog Magyarország, s akik látták színpadon,
őriztek szívükben egy darabot ebből a lassan
semmivé ködlő Magyarországból.

A Népszínház csődbe jutott, igazgatója főbe
lőtte magát, Blaha Lujza visszavonult a színpad-
tól, kitört a világháború, elveszítettük, vörösök,
fehérek, Trianon... Kinek volt itt kedve boldogan
énekelni?

Szomorú évek teltek el azóta... háború, őszi
forradalom, vörös uralom... - írta Blaha Lujza
naplónak álcázott emlékiratában 1920-ban.

És hát szomorú évek azért is, mert a hajdan
körülrajongott, imádott, dédelgetett, mindenkitől
becézett színésznő lassan öregasszony lett;
anyagi gondok is gyötörték, a színházban sem
kedvére való darabokat játszottak, Népszínház
sem volt már, a népszínmű is kiment a divatból.

Csak Blaha Lujzára emlékezett az ország.
Színházakat és teret neveztek el róla, az élő cso-
dáról, aki - Márkus László színigazgató úr sza-
vai szerint a „saját halálát kétségtelenül túlélte".

Egy 1907-ben készült fénykép hátoldalára ki-
lenc évvel később ezt írta Blaháné: ha ily cse-
kélységgel örömet okozhatok szívesen ide írom
nevemet. 1916. Márc. 18. Blaha Lujza. Az aláírás
után még odakanyarította: Szomorú év!

Majd' kilencven éve volt ilyen szép telt-göm-
bölyű ifjú matróna Blaha Lujza. S nyolcvan éve
akart valakinek örömet okozni a pár soros kéz-
írással.

De a kézírás első sorát valaki kivakarta. Mikor
és kis főképpen, hogy miért, nem tudni. Mit írha-
tott Blaha Lujza, amit valaki nem akart az utókor-
ra hagyományozni? Amit kikapartak, kire nézve
s mikor volt vágy lehetett kellemetlen? Egy szí-
nésznő sokféle embernek dedikál. Lehet, hogy
például egy főherceg neve díszelgett a fénykép
hátoldalán. S 1950-ben kaparta ki a nevet vala-
mely túlbuzgó atyafi, nehogy szégyenfolt essen
a nemzet csalogányának plebejus hírnevén.
Vagy valami izraelita hazánkfiának ajánlotta
Blaha Lujza a képet, s akkor ezért nem tudott
dicsekedni gyűjteménye remek darabjával
valamely hazafias gyűjtő a harmincas évek
derekán? Vagy csak egy már öregedő, de még
mindig féltékeny feleség rondította el a
dedikációt?

Szalad az idő. Nemsokára száz éve, hogy
megszűnt a Népszínház. Annak is már több mint
harminc éve, hogy ostoba gazemberek (vagy
gazember ostobák, mindegy!) felrobbantották az
épületet. 1996. január 18. van. Éppen ma hetven
éve halt meg Blaha Lujza. Ülök a Blaha Lujza
téren, egy koszos padon. Egy hontalan bóklászik
mellettem, zacskóból vacsorázik. Elnyújtózik,
rágyújt, sercint. Épp a Népszínház emlékét idéző
kőoszlopot köpi le.

Cserebogár, sárga cserebogár...
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