
Rábatamási Jászai Mari Emlékhely
Az idei európai rendezvény Magyarországon a 
„Felemelő század” elnevezésű országos kulturális 
programhoz kapcsolódik, melynek témája a nem-
zet polgárosodását elindító 19. század és a „nem-
zeti styl”. Jászai Mari mindkettő kiemelkedő alakja 
és alkotója volt.

2010-ben ünnepeljük születésének 160. évfordu-
lóját. A klasszikus ókori és Shakespeare-tragédiák, 
történelmi és társadalmi drámák hősnőinek meg-
személyesítéséért a „nemzet tragikájának” nevezett 
színésznő Rábatamásiban 1909-ben vásárolt egy 
házat nyári pihenőhelyül. Választása azért esett 
erre a rábaközi falura, mert öccse, József akkor már 
évtizedek óta ott volt kántortanító. Az ő népes csa-
ládja körében töltötte nyarait, melynek tagjai (Jászai 
Ferenc és László) később ugyanott folytattak tanítói 
tevékenységét, és akiknek megsegítésére ajánlotta 
fel azt a „vitézi földet” (Jászai-farm), melyet az I. 
világháború alatti karitatív tevékenységéért kapott. 
A ház eredeti, első két szobája ma emlékhely, Jászai 
Mari bútoraival, tárgyaival, szerepképeivel és életé-
nek más dokumentumaival berendezve.

A magyar színháztörténetben a 19. század va-
lódi, polgári és egyúttal művészeti fordulatot ho-
zott. A kastélyok zártkörű színielőadásai helyett 
és mellett előbb különféle vándortársulatok és az 
első, ideiglenes színházak, majd a kőszínházak el-
hivatott alkotói (írók, fordítók, színészek) vállal-
koztak a nemzeti nyelv terjesztésére, ápolására és 

felemelésére, a színház művészetté változtatására. 
Ez a program része volt a polgárosítás irodalmi és 
politikai programjának, melynek megvalósítása 
során nyíltak meg az első kulturális és demokra-
tikus közintézmények Magyarországon: a színhá-
zak mellett a könyvtárak, múzeumok, egyetemek, 
vigadók, fürdők, szállodák stb., melyek – társadal-
mi, faji és nemi különbségek nélkül – mindenkit fo-
gadtak a falaik között. Jászai Mari a mindmáig első 
magyar színház, az 1837-ben megnyílt Nemzeti 
Színház színésznője lett – győri, budai és kolozsvá-
ri pályakezdése után s az egyébként előírt fővárosi 
bemutatkozó vendégjáték nélkül – 1872-ben, a Bánk 
bán Gertrudis királynéjának szerepében mutatko-
zott be. Hamarosan vezető színésznővé és haláláig 
„az ország nagyasszonyává” vált. Pályájához a női 
nem egyenjogúsítása is hozzátartozott egy olyan 
korban, mely a színpadon és általában a művésze-
tekben elismerte a nők kiemelkedő jelentőségét, a 
hétköznapokban azonban csak háziasszonyoknak 
tekintette őket. Jászai az első független női alkotó-
művész Magyarországon.

Alkotó, hiszen minden szerepét (még jelme-
zeit, s olykor a darabokat is) maga formálta meg, a 
maga által megszerzett tudás, ismeretek és nyelvek 
birtokában. (Megtanult ógörögül, angolul, franci-
ául, hogy a nyelven keresztül többet értsen meg a 
drámák világából, s maga fordította le Ibsen John 
Gabriel Borkman című művét, hogy az színpadra ke-
rülhessen 1898-ban.)
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Az ászári ácsmester leánya komolyabb iskoláz-
tatásra nem számíthatott. A maga választotta út 
így szökéssel kezdődött: a szülői házat elhagyva, 
támasz és segítség nélkül indult neki a világnak. 
17 éves volt, amikor a Fővárosi Lapokban azt írták: 
„Nem szoktunk babérokat előlegezni, de azt hisz-
szük, bátran nyújthatunk egy levelet annak a kis 
leánynak abból a koszorúból, amit majd egykor az 
ország a fejére tesz.” „Hányszor volt nekem ez a pár 
szó ebédem, vacsorám, tűz a kályhámban, cipőm, 
takaróm” – írta ő maga Tükröm című könyvében 
(1909), sok-sok, nappal nyomorúságos körülmé-
nyek között telt, de esténként fényes színpadi sike-
reket hozó év után. Pedig közben „a legigényesebb 
külföldi és hazai kritikusok is meghajoltak” előtte, 
s őneki volt köszönhető, hogy – éppen a „polgári 
korszak” ellenében – a klasszikus tragédiák (és An-
tigoné, Elektra, Éva, Kleopátra, Medea, Phaedra, 
Stuart Mária) „csodával határos” diadalt arattak a 
közönség körében a századvégen, századfordulón. 
De egyedül is, szavalóestjein is elsöprő sikert ara-
tott. „Lélekkel és vérrel telített pátosza” – ahogy 
stílusát jellemezték – maga volt az élet.

„Az én Medeám jó lett volna kétezer év előtt, és 
jó volna kétezer év múlva is. Mert igaz” – írta em-
lékirataiban. Az ehhez vezető út lényegét növen-

dékeinek, a színiakadémia hallgatóinak 1893-ban 
a következőképpen fogalmazta meg: „Önök a leg-
nehezebb pályát választották, mikor elhatározták, 
hogy színészekké lesznek. Minden más pályán van 
megállapodás, minden mesterséget ki lehet tanulni. 
Nekünk minden nap tanulnunk kell, folyton, szaka-
datlanul…, mert amely nap nem tanulunk, amely 
nap megállapodunk: lefelé csúszunk. A színészet 
nem valamilyen szakma, amelynek a végére lehet 
járni. A színész csak haladhat, célhoz soha nem ér”.

„Jászai Mari volt, míg élt, aki itt, ím, céljához ért” 
– áll a korábban lebontott Nemzeti Színház egy 
kövéből még általa faragtatott sírkövének felira-
tán a Kerepesi temetőben. Klebelsberg Kunó így 
búcsúztatta 1926-ban: „benne magában a magyar 
géniusz sok jellegzetes vonása egyenesen testet 
öltött. Egyik legnemesebb alkotóeleme volt a ki-
egyezés-kori Magyarországnak.” Korunk legendás 
színésznője, Ruttkai Éva azonban nem a sírhoz, 
hanem Jászai szülőházába látogatott a halála előtt, 
amint a tragika is tette az ő ideáljaival: Kiskőrösre, 
„Petőfi hez” és a Rábatamásihoz közeli Nagycenk-
re, „Széchenyi Istvánhoz” minden évben elzarán-
dokolt. Széchenyi-portréját az Emlékhely őrizte, 
míg – kolozsvári és vígszínházi díszalbumaival 
egyetemben – 2005-ben el nem lopták.
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