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inden lexikon azt állítja: a legnagyobb magyar tragika. Hetvenhat
éves korában, 1926-ban aludt el örökre. Ma már nemigen akad
olyan ember, aki még látta a színpad fenséges asszonyát játszani.
Az ereje teljében lévő Jászai Marit régi írásokat olvasgatva, fakó
fényképeket nézegetve csak képzeletünk színpadán varázsolhat-

juk elevenné.
Volt egyszer egy asszony, aki száz évvel ezelőtt elbűvölt mindenkit, aki

helyet foglalt a Nemzeti Színház nézőterén.
Nagy kaland volt az ifjúsága: tízéves korában pesztonka, tizenhat éve-

sen markotányosnő a königgrätzi csatatéren. Egy évvel később statiszta.
Tizenkilenc évesen színésznő. Ötvenegy évesen a Nemzeti Színház örö-
kös tagja. Ami díjat lehetett, azt megkapta. Ma a színészek legmagasabb
szakmai kitüntetése a Jászai-díj.

Pályája kezdetén még nem fényképezték minden pillanatban a színész-
nőket. Igy aztán nagy becsben tartották a jó fotográfiát.

Strelisky császári és királyi udvari fényképész 1899-ben készült képén
a legnagyobb magyar tragika magas támlájú széken ül, láthatóan a fény-
képész ízlését tükröző mesterkélt (és előnytelen) pózban, a színésznő
lábánál színpadi lant, ruhája redőzete finomkodóan elrendezett. Olyan
színésznős felvétel, a támlás széket is dobogóra helyezték, hogy fönt üljön
a művésznő. Aki szemét lesütve mereng maga elé, pillantása mintha
felesel-ne a természetellenes, beállított pózzal.

A múlt század utolsó pillanata.
Jászai Mari dedikálta valakinek a fényképet; már akkor is gyűjtötték a

színésznők aláírásával díszített fotókat.
Jászai Mari szorgalmas levélíró volt, de ebből az évből csupán két levele

maradt fönn.
1899. november 26. Budapest
Édes Aranka! Köszönöm kedves leveledet. Tudod, hogy amíg élünk,

már mi csak hívek maradunk egymáshoz. Ne bánd, ha nem írok. Most lát-
hatod a lapból, hogy játszom eleget. Ebben a hónapban ma a tizediket.
Igaz, hogy mind a régi nóta. De ez már nem lesz másképp, amíg gazembe-
rek és bolondok kormányozzák a színházat. Szerencse, hogy az ember
egyéb dolgot talál magának és örül a napsugárnak. Neked ebből három-
szorosan kijutott - Anyád, fiad és a pályád - örülj hát neki háromszoro-
san, ölel Miriád

És a másik, ezt is ugyanaznap, november 26-án írta.
Tisztelt, kedves igazgató úr!
Haragudni eszembe sincs, - hanem vendégszerepelni többé nem me-

gyek, míg egy pár új szerepem nem lesz. Szívből üdvözli Jászai

A legnagyobb magyar tragika egészséges természetű asszony volt.
Élete során a világtörténelem összes trónján ült néhány órát, de előadás
előtt és után egészen egyszerű módon mondta a magáét s csevegte el
véleményét a világról, amelyről - levelei tanúsága szerint is - nem volt
vala-mi jó véleménye.

S ha az 1899-ben készült fényképet megfordítjuk, a hátoldalon még
valamit olvashatunk: az aláíráshoz tartozó magyarázatot.

Kancsal ugyan az istenadta, de nem tagadhatom, hogy rólam fényké-
pezték. Jászai

Nézegetem Jászai Mari fényképeit. A legnagyobb magyar tragika kan-
csal volt. Elbűvölően kancsal. Néha sikerült a fényképésznek eltüntetni
rendetlen szemállását, néha nem.

Jászai Mari bizonyára nem azért lett a magyar színháztörténet legna-
gyobb tragikája, mert kancsal volt. De valószínűleg azért is lett a legna-
gyobb magyar tragika, mert ilyen jóízű természetességgel vállalta kan-
csalságát.

Ezen a képen negyvenkilenc éves, abban az időben már jószerivel mat-
róna. A színpad fenséges asszonya. Ül az alkalmi trónon, és huncutkodva
azt üzeni az utókornak: kancsal az istenadta, ne felejtsétek el!

Amúgy mindmáig a legnagyobb magyar tragika.

JÁSZAI


