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Ebben a könyvben Blaha Lujza beszél nekünk egyet-mást az életéről. De-
rűs, nevető az ég, melyet ő beszél. Bárányfelhők is úszkálnak rajta, de nem 
eső, hanem egy kis könnyhullatás permetez le róluk, mert akit mi mindig 
rózsás és dalos kedvében láttunk, annak voltak gondjai és álmatlan éjsza-
kái is. A művész élete olyan, mint egy gyönyörű selyemkendő. Mifelénk 
mindig csak a ragyogó színe van fordítva; a kendőnek azonban van visz-
szája is, azt pedig rendesen csak a művész látja. Ha volt e könyv szerzőjé-
nek bánata, azt ő magában elsírta, előlünk virággal, dallal, vidám neve-
téssel, andalító mosollyal, áldott jókedvvel takarta el. Még e könyvben is 
több a kedves, vidám, édes és derült rész, mint a búsító, pedig itt az életét 
beszéli el a szerzője. Látni való ebből, hogy ilyen istenáldotta művésznő 
korának egyik legnagyobb jótevője. Két marokkal szórja kincseit a soka-
ság közé. Bánatosak vigasztalója, búnak elfelejtetője, fáradtak pihentető-
je, kimerültek fölvidítója, finom ízlésűek gyönyörködtetője, naivak öröme, 
tudatlanok oktatója, tudósok bámulata, fiatalok bálványa, öregek méla, 
lemondó szerelme, szent láng, melyen meggyújtjuk lelkesedésünket, szent 
kút, melyből életkedvet merítünk, férfiaknak, asszonyoknak büszkesége, 
pályatársainak példaképe, a színpadnak ékessége, a városnak szeme fé-
nye, a nemzetnek csalogánya: ez Blaha Lujza.

Most új szerepben lép fel. Elmondja nyomtatásban élményeiből azt, 
amit érdemesnek tart arra, hogy mások is megtudják.

Mi az, emlékeinkbe merülnünk?
Olyan-e, mintha verőfényes csillogó színéről leereszkednénk lassan  

a tengernek, a múltnak mérhetetlen mélységeibe? Vagy olyan-e inkább, 
mintha a múltnak fenekéről indulnánk fölfelé: gyönggyel, opálos kagy-
lóval s a tenger egyéb csodáival megrakodva, hogy egy új, utánunk jövő 
világnak felmutassuk kincseinket, melyek elmerültek, mondván: íme, 
ez voltam én, ez volt egyik, ez volt másik a pályatársaim közül, kikkel  
a dicsőség vizeiben fürödtünk; ilyenek voltak a darabjaink, ilyenek íróink, 
ilyenek szerepeink, ilyenek igazgatóink és rendezőink (Isten akárhova te-
gye őket), ilyen a muzsikánk, ilyen az örömünk, ilyen a bánatunk, ilyen 
a – közönségünk.

Oh, Blaha Lujza ezt a szerepét is jól el fogja játszani. De sem ő, sem én, 
semmi toll a világon azt megírni nem tudja, hogy mi volt ő a színpadon. 
Aki látta, nem tudja elfelejteni, aki nem látta, nem tudja elképzelni. Tündér  
volt, egyetlen volt a maga korában, mint asszony jó, szép és kedves, mint 
művész páratlan, ma már fogalom, egyszóval Blaha Lujza.
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Ő elmondja könyvében, milyennek látta ő a publikumot, ami az ő világa 
volt. Én elmondtam itt röviden, milyennek látja a publikum őt, aki maga 
egy egész kis világ volt publikumára nézve. 

Budapesten, 1920. febr. 2.
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ELŐSZÓ

Két aranyos örege volt a magyar közéletnek, Blaháné és Újházi Ede. 
Blaháné, aki megmagyarosította azt a fiatal óriást, akinek Budapest  
a neve és Újházi, aki a magyar Parnassus krónikájába új fejezetet írt: az 
igazi színjátszás, az igazi művészet fejezetét. Kettőjük közül most már 
csak Blaháné az, aki nem tiltakozik az ellen, hogy így kurtán-röviden 
öregnek mondom! A mester, ha élne, lecsapná ezt a könyvet és félre-
csapná a kalapját, mondván:

– Öreg az öregapád, te marha!… 
Ő nem akart megöregedni. Ő ma is olyan fiatal volna, amilyen negyven 

évvel ezelőtt volt, amikor először tűnt fel délceg alakja a régi Kerepesi 
úton; ő ma is olyan volna, amilyen akkor volt, amikor a pesti asszonyok 
az ő képével aludtak el; az ő képével ébredeztek. Oh, kölcsönös volt ez 
az imádat; mert Újházi volt az, akinek minden asszony, minden leány 
tetszett; aki azt vallotta, hogy csúnya asszony, csúnya leány nincs a földön, 
csak szép van, szebb van és legszebb van. Akkoriban ő volt a legszebb férfi 
Pesten. Azóta – hej! – Pestből Budapest lett, a deli Edusból pedig: a Mester, 
aki immár örök álmát alussza – jeltelen sírjában, a kerepesi temetőben…

A másik aranyos öreg; Blaháné is fölteszi majd a pápaszemet, és úgy 
olvassa el ezeket a sorokat.

 – Ejnye, ejnye! – mondogatja, majd mosolyogva. – Mit akar tőlem 
megint ez a skribler?

De nem törődik vele tovább; hanem maga köré ülteti az unokáit, és 
mesébe fog. Talán éppen egy kisleánykáról beszél nekik; egy apró jó-
szágról, aki hétéves se volt még egészen, amikor már színpadi sikereket 
aratott, s aki azóta soha, soha ki nem fogyott a rózsából, a babérból… 
Pedig azóta egy fél századnál is több elmúlott…

Az íróasztalom fölött van egy kicsinyke kép. A Blaháné első arcképe. 
Azaz, mit is mondok. A Blahánéé? Dehogy. A kis Kölesi Lujzáé, aki kí-
váncsi szemmel néz e képen a nagyvilágba. A képet nézem, nézegetem; 
aztán egy csomó levélre esik a tekintetem. A Blaháné naplója ez, ahogy 
ő megírta, tollba mondotta: a kis Kölesi Lujza első diadalmas estéjétől,  
a Blaháné örök dicsőségéig. Gyönyörű részletei vannak ennek a nap-
lónak. Dióhéjba szorított kortörténete a magyar színészetnek, amely  
a kezdet kezdetén állott, amikor e napló legelső oldalai íródtak, s amely-
nek mai nagyságát sokban köszönheti: Kölesi Lujzának, Blahánénak…
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Amit én elmondhatnék róla: gyönge dadogás az: beszéljen helyettem 
Jókai Mór, aki valamikor ezt írta róla:

Nevezzék őt csillagnak, csalogánynak, tündérnek, csak egyet nem mond-
tak el róla, hogy milyen nagy drámai művésznő!

Úgy vagyunk Blahánéval, mint a Holddal, mindenki látja, gyönyör-
ködik benne, lantokban dicséri – de senki sem ismeri: a valódi szférája el 
van előlünk takarva; pedig ott lehet, ott van az élet, növényzet, melegség   
 – és talán boldogság is.

Ezt a képet a földön lakók soha sem látják.
Nőm, ki ugyanegy színpadon működött Blahánéval, azt mondta róla, 

hogy ő a legkitűnőbb drámai művésznők egyike.
Nekem is megadatott, hogy őt egy magasan tragikus drámai szerepben 

láthassam.
A tragikai múzsának minden ajándéka egyesítve volt nála: mély érzés 

s annak minden változatait kifejezni tudó hang; megkapó indulatkitö-
rések, beszélő arckifejezés, eredetiség a felfogásban; plasztikai mozdula-
tok és előkelő egyszerűség.

Mindenki azt mondta róla ez alkalommal, amit Jókainé: ez egy elsőran-
gú drámai művésznő.

Bizony, a tragikai múzsa volt Blahánénak az édesanyja.
Hanem hát az előkelő anya még aztán sem adoptálta legkedvesebb 

leányát, mikor véletlenül felismeré. Pedig az szerette őt.
Blaháné szerette a drámai művészetet, még akkor egy házban lakott  

a dráma és a népszínmű.
Átlátogathattak egymáshoz.
De még az opera is ott volt osztályos rokonnak.
Az volt a kegyenc.
A magasabb drámának a napja volt a péntek, a népszínműé a va-

sárnap. Lehetetlen összehasonlításokat tenni.
A pénteki színház üres padsoraival, ásító páholyaival, kopott dísz-

leteivel; az a lág ymeleg hangulat, mely, mint a malária, magának  
a művésznek a lelkét is ellankasztja… és azután a vasárnapi színház, 
zsúfolt karzataival, lelkesedni, mulatni, örülni kész közönségével: 
nyüzsgő színpad, daltól visszhangos kulisszák, tapsvihar, hulló ko-
szorúk!

És aztán… ahogy a nagy római mondta: „inkább leszek első em-
ber egy faluban, mint második Rómában”. Mikor a népszínművet  
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a Nemzeti Színház átadta a Népszínháznak, Blaháné elhagyta a ma-
gas sarkú múzsa-anya házát, s vitte magával pillangós cipőit a daj-
kája házához, aki eddig fölnevelte.

Inkább rózsakirályné a paraszt szalmásgunyhóban, mint Hamupipő-
ke a méltóságos palotában.

S a siker, a diadal igazat adott a választásnak.
Mint népszínművek királynéja egész országot teremtett maga körül, sa-

ját színműirodalmat fejlesztett ki; jobbágyává tette a magyar Tháliának 
az idegen népet.

És azután láttuk és bámultuk és szerettük őt az általa elővarázsolt  
világban, mint kackiás menyecskét, mint dalos rózsakirálynét, mint 
operetténekesnőt, fiaszerepek kedves személyesítőjét…

Nem! Nem akarok pamlagpört támasztani a művészetek istennői kö-
zött. Dráma, opera, népszínmű, operette, vaudeville, bohózat: kézcsó-
koló tisztelője vagyok valamennyinek, s nem keresem közöttük a rang-
különbséget, Blahánénak pedig különösen hálás elismeréssel tartozom 
azért, hogy előkelő drámai tehetségével a népszínművet megnemesítet-
te s az operette-nek tisztességet szerzett.

A mély érzés, a nemes szív aureolát sugárzott e művészi fajokra.
Aztán a mienk volt. Talán ez a szó, „volt”, nem is historikum még?
Talán az újhold sarlója ismét fel fog tűnni előttünk?
A közönség mindig maga előtt fogja őt látni, s mindig vissza fogja őt 

kívánni, oda, diadalai paradicsomába: a népszínműbe.
Csak én, akinek megadatott egyszer láthatnom a Hold túlsó oldalát is, 

ahol eleven élet van, és virányok az emberlakók; csak én nem tudok ki-
békülni azzal a gondolattal, hogy Blaháné művészi ereje teljes birtoká-
ban, végképp letűnjön a láthatáron, s csak úgy magamban mondogatom, 
hogy: ha már elvesztette Blahánét a népszínház, hogy nem nyitotta meg 
előtte a főbe járását a Nemzeti Színház?…”

Jókai Mór

Így írt Jókai Mór a nemzet csalogányáról, Blahánéról, az aranyos 
öregről.

R. J.
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I. GYERMEKKOROM

Budán, 1862. szeptember 8-án
Ma lettem 12 éves. Apától nem kaptam semmit, mamától sem.  
Szilágyi bácsitól kaptam egy medáliát előadás után, mert jó vol-
tam. Végre meg volt velem elégedve, vagy talán csak megszánt, 
mert a második felvonásban elájultam. Magam sem tudom, 
hogy esett, csak azt tudom, hogy nagyon éhesen mentem fel 
este a színházhoz, és mikor a második felvonásban fánkot hoztak  
a színpadra, velem forgott egyet a világ, a fánk szaga elbódított, 
és én elájultam. Nagyon kinevettek érte, mert az csak kasírozott 
fánk volt, és csak csiriz szaga lehetett; mondotta Szilágyi bácsi. 
(A „Dunanan”1 című dalosjáték került színre ezen az estén. Kölesi 
Lujza énekes tündért játszott benne.)

Én is velük nevettem, de sírni jobb szerettem volna. Egyálta-
lán, én mindig éhes vagyok. Emlékszem, Esztergomban, ahol 
először volt szerepem (a ,,Jól őrzött kisleány”-ban gyermekszerep), 
két dologra vágytam nagyon. Cipóra és cipőre. Cipóra bizony 
nem tellett bőven, de a cipőnek meg kellett lennie, és mama azért  
a cipőre több gondot is fordított. Jó magas sarkú csizmácskát 
kaptam a színpadra, hogy – mint ő mondta – „csak jó hosszút mu-
tassak”. Még most is megkérdezi minden este, mielőtt a színház-
hoz fölmegyek, hogy a stekli rendben van-e? Balassagyarmaton 
játszottam másodszor, és ott, a színpadon hirtelen eszembe ju-
tott, hogy nem a magas sarkú cipőt vettem fel, hanem abban 
maradtam, amit egész nap hordtam, és úgy megijedtem, hogy 
nem fogok „elég hosszút mutatni”, hogy majdnem belesültem  
a szerepembe. Most már nem történik meg velem ilyesmi, pedig 
a „Dunanan”-ban és a „Pamelá”-ban ugyancsak nagy szerepeket 
játszom, és Szilágyi bácsi mindig mondogatja, „ez a kislány 12 éves 
korában többet tud, mint más, amikor már hatvanesztendős”. Vajon 
hatvanesztendős koromban tudok-e majd ennyit?… De hát most 
mennyit tudok?… Annyit tudok, hogy ha belesülök, nem kapok 
vacsorát. Ezt apa (apa: Kölesi Antal, Reindl Sándor özvegyének, 
Blaháné édesanyjának második férje) mindennap tíznek is  

1 Dunanan apó és fia utazása c. darab.
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elmondja. Ettől félek legjobban, és a borzasztó félelem mián 
nincs lámpalázam. Egyszer volt az is, Győrött, de akkor még 
csak nyolcéves voltam, nem ilyen nagyleány.

Itt is csak azért volt lámpalázam, mert nagyon szerettem  
a paprikás csirkét, és mindig arra gondoltam, hogy nem kapok 
belőle, ha belesülök. Apa ebben nagyon szigorú. Ő írja ki a sze-
repeimet, és ő tanít is. De magam is tudnék tanulni, csak ha ol-
vasok, azt mondják, mást is kell ám dolgozni. Igaz, kell nagyon. 
Apának nincs már szerződése, most minden rajtam múlik. Ho-
zok is haza, amit lehet. Egy kis gázsit, néha még egy kis cukrot 
is, mama úgyis szereti. Egyszer Nyitrán előadás után egy öreg 
bácsitól egy tallért kaptam. Azt mondta: „Nesze, vegyél pártát ma-
gadnak!” Mama örömében pipát vett apának a nevenapjára. Mert 
mama nagyon jó asszony. Itt, a Fő utcában úgy is hívják: „a jó 
asszony”. A fűszeres talán más nevét nem is tudja. A minap le-
küldték mákért meg olajért: „Kinek lesz? – mondotta. – A jó asszony-
nak? Akkor jobban kimérem.” Úgy is tett. Most aztán majd mindig 
engem küldenek.

Szerencse, hogy egész délelőtt próba volt. Reggeltől késő dél-
utánig. Szilágyi bácsi sohase fáradt, hát nekünk se szabad fá-
radni. Fáradt nem vagyok soha, csak nagyon éhes, s mindig egy 
sarokba vonulok tízórázni, legalább nem kell hallgatni ezt a sok 
pletykálkodást; mert már itt nagy a zűrzavar, és senki sem tudja, 
hogy mi lesz. És a gázsit szeretné megmenteni mindenki, és csak 
azt nem értem, hogy Szilágyi néni miért a leglármásabb, hiszen 
őneki csak nem lehet gondja, amikor Szilágyi bácsi a művezető. 
Molnár György, igaz, nem is törődik velünk. Mindig vele van, 
azt mondja Szilágyi bácsi, hogy járni is ő tanítja. Ezt már igazán 
nem értem.

Szeptember 17.
Ma föllépett a hercegnő. Nagyon szép volt. A „Szigetvári vérta-
núk” került színre, és az első kulisszából mindent láttam. Azt is, 
hogy Molnár bácsi nagyon ideges, nagyon izgatott volt; rám is 
szólt egyszer: ,,eredj innen a dolgodra”. Egyszer Székesfehérváron 
így szólt rám az akkori direktorom, Szigeti Imre: „Eredj innen,  
te csámpás!” Nem is bocsátok meg neki soha. Molnár bácsit se  
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szeretem már úgy, ahogy eddig szerettem. A második fölvonás 
után nagy lótás-futás támadt. A hercegnő elájult, és ott feküdt 
sápadtan az öltözőjében. Odamentem, de Szilágyi bácsi kihú-
zott, mondván; „korán lesz még neked az ájulást megtanulnod”.  
No, bizony, mintha nem is tudnám.

Tudok én elájulni az éhségtől, ha arra kerül a sor. Pedig jaj, de 
gyakran megesik ez! Azért is vagyok ilyen vézna, ilyen öreg. Úgy 
nézek ki, mint egy élemedett; pedig gyermek vagyok… Nem, 
nem vagyok gyerek, nem is voltam az soha. Már kilencéves ko-
romban befogtak, és nekem is segíteni kellett apának, mamá-
nak; akik bizony maguk is nagyon küszködtek.

De milyen szép volt az a hercegnő, úgy ájultan. Leszek-e én va-
lamikor olyan? Lesz-e énmiattam valaha olyan lótás-futás, mint 
ma őmiatta volt? Lesz-e énmiattam valaki olyan ideges, olyan 
bolond, amilyen most Molnár bácsi?…

Holnap új szerep. A Genovéva. Úgy akarom eljátszani, hogy 
apa dupla porciót nézzen ki nekem a tálból vacsorára!

Szeptember 18.
Apa már háromszor is rám szólt, hogy fújjam el a gyertyát és 
menjek aludni. Hát majd reggel folytatom az írást; próba nin-
csen amúgy se, ki tudja, lesz-e egyáltalában még itt, Budán. Apa 
arcáról is leolvasom a gondot, mi lesz velünk, mi lesz ezután? 
Hát, valahogyan csak lesz!

Szeptember 19.
Talán az teszi, hogy annyira hasonlít szegény papához, hogy nem 
tudom levenni a szememet Lénárdról. (Lénárd József a társulat 
hősszerelmese; később gödöllői csendbiztos.) Mindig őt nézem, és 
amikor nincsen mellettem, akkor is őt látom. Papa egészen ilyen 
volt, szép, sudár termetű, fekete hajú, kék szemű ember, és az ő sze-
mében is jóság ült, mint Lénárdéban. Oh, már régebben észrevet-
tem ezt. Lénárddal régóta együtt pályázunk. Velünk volt Győrött 
és Nyitrán is, és amikor szekéren utaztunk, majd meghasadt  
a kebelem, hogy nem a mi kocsinkra került, és néznem kelle-
tett, hogy mással utazik. Istenem, mit szenvedtem. Az ő kocsi-
jukról áthangzott a mienkéhez a jókedv meg a nevetés, mi pedig 
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olyan csöndesek voltunk. Akkor is mindig papára gondoltam, 
aki a térdére vett, ha sírásra állt az ajkam, gitározott szépen és 
énekelt nagyon szomorú nótákat. Aztán azt is mondta, hogy:  
 „te leszel az én primadonnám”, de bizony elhagyott, amikor még 
négyéves se voltam. De én nem felejtettem el, és nem is fogom 
elfelejteni életemnek egyetlen órájában is, ha jó, ha rossz lesz az.

Lénárd nem tud énekelni, de neki is olyan meleg a hangja.  
Én legalábbis nem tudok betelni vele. Nyitrán jó volt. Mindig ott 
lehettem a színházban; ha volt dolgom, ha nem. Nézhettem és 
hallgathattam Lénárdot, de ő engem észre se vett. Majd megha-
lok, majd megtudja akkor, hogy én is voltam a világon.

Amikor elmentünk Nyitráról tovább, a mi szekerünkön uta-
zott. Apa fújta a pipából a füstöt, mama folyton aludt, ő meg csak 
nézte a semmit és hallgatott. Megkérdeztem; rossz-e a kedve?  
 „Egyforma az mindig – válaszolt –, de te nem értheted meg azt.” Hej, 
pedig de meg bírtam érteni!

A kocsinkra hol fölrakták a nagy ládákat, a vánkosokkal telt szal-
mazsákokat, hol levették róla. Az volt az ülés, és az volt az ágy is, ha 
betértünk valamelyik csárdába éjszakára megpihenni. Nappal alig 
állt meg a szekér, ha csak a lovakat nem itatták, etették. Olyankor 
leugrottam, és az országút mentén virágot szedtem: pipacsot meg 
búzavirágot. Egyszer elkérte Lénárd, de mindig neki kötöttem. 
Vajon eltett-e belőle egy szálat is? Mi a szekéren ebédeltünk, a kö-
zös tarisznyából, én bizony alig ettem; csak annak örültem, hogy  
ő olyan jóízűen eszik.

Blaha belív NYOMDAKÉSZ.indd   14 2016.08.30.   14:53:39




