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MEGYEJÁRÁST SZERVEZ ÉS KÜLÖN BUSZOKAT INDÍT VIDÉKRŐL A NEMZETI SZÍNHÁZ 

Társulatépítéssel telik Jordán első évada 
A Mesterdetektív című darabban nagy sikerrel vendég-
szerepelt a szegedi városháza udvarán Jordán Tamás, a 

Nemzeti Színház igazgatója. 

- Szeptemberben indul első 
saját tervezésű évada a Nem-
zetiben, ahol egyelőre csak 
magyar darabokat tűzött 
műsorra. Miért? 

- Mert az első évad a tár-
sulatépítésé. A már korábban 
ott dolgozók is nagyszerű mű-
vészek voltak, akikhez újabb 
jelentős színészeket szerződ-
tettem. Csapatépítés szem-
pontjából nagyon fontos, 
hogy közös nevezőn legyünk, 
azaz, ha azt mondjuk: Csiky 
Gergely vagy Vörösmarty, ak-
kor mindenki nagyjából 
ugyanarra gondoljon. Elsősor-
ban ez a magyar évad ma-
gyarázata. Arról szó sincs, 
amit többen feltételeztek: 
hogy ez a jobboldalnak szóló 
gesztus lenne. Nem kívánok 
senkinek sem gesztusokat 
gyakorolni, szakmai megfon-
tolás alapján döntök. A kö-
vetkező szezonban már ter-
mészetesen külföldi szerzők-
től is játszunk majd. 

- A Nemzeti igazgatójaként 
mit tehet azért, hogy ne ér-
hesse az a vád a magyar szín-
házat: nemzetközi összeha-
sonlításban nem elég friss és 
korszerű? 

- Sokat kell tennünk ezért, 
bár máris vannak biztató je-
lek. A negyedéves színművé-
szeti egyetemisták nemrégi-
ben Szász János rendezésében 
Csehov Platonovjával - amit 
Slussz címmel játszottak -
Varsóban egy cseh csapattal 
megosztva első díjat nyertek. 
Van remény, csak jó előadá-
sokat kellene létrehozni, fris-
sen kellene tudni gondolkodni 
és lépést tartani azokkal az 
áramlatokkal, amelyek mar-
kánsan jelentkeznek ma a vi-
lágban. 

- A Nemzeti Színház és a 
Magyar Állami Operaház ki-
emelt költségvetésű nemzeti 
intézmények. Hogyan lehet 
elérni, hogy ne csak a bu-
dapesti közönségé legyenek? 

- Ennek érdekében nagyon 
sokat teszünk. Megyejárás 
címmel elindítunk egy prog-
ramot, amelynek keretében 
minden hónapban más-más 
megye színháza lesz a Nem-
zeti vendége. Az erre havonta 
rendelkezésünkre álló három 
napban behozzuk a Nemzeti 
falai közé mindazokat az ér-
tékeket, amelyekkel az adott 
megye szívesen dicsekszik. 
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Jordán Tamás szívesen együttműködne a szegedi szabadtérivel. 

Ebben a kétéves programban 
minden megye sorra kerül 
majd. Nemcsak színházi pro-
dukciókra gondolunk, hanem 
a társművészetekre, a zenére, 
táncra, képzőművészetre, sőt 
még a tudományra és a köz-
életre is. Ez egy átgondolt ter-
vezet, amit nem a látszat ked-
véért csinálunk, hanem mert 
örömünket leljük benne. Az 
olyan színházszerető vidéki 

nézők számára, akiknek nincs 
pénzük vagy lehetőségük arra, 
hogy egyéni szervezésben el-
jussanak a Nemzeti Színház-
ba, szeretnénk különbuszokat 
és vonatokat indítani az elő-
adásainkra. 

- Impozáns a Nemzeti tár-
sulatának névsora, Törőcsik 
Maritól Udvaros Dorottyáig, 
Sinkó Lászlótól Kulka Jáno-
sig sokan oda szerződtek. 

A SZERZŐ FELVÉTELE 

- Amikor elfoglaltam az 
igazgatói széket, komoly szo-
rongás volt bennem, hogy a 
szakma megtartja-e majd azt a 
kiközösítő magatartást, ami 
megnyitása óta létezett a 
Nemzetivel szemben. Már a 
színészfarsangon örömmel ta-
pasztaltam: szó nincs erről, 
sokan eljöttek hozzánk, hogy 
együtt lehessünk. Már akkor 
több neves kolléga jelezte, 

hogy szívesen jönne a társu-
latba. 

- Egy fiatal szegedi művészt 
is elcsábított. 

- Marton Róbertet tehetsé-
ges színésznek tartom, akinek 
nagy karriert jósolok. Olyan 
típus, aki hiánycikknek szá-
mít, érdemes vele kísérletezni, 
ezért nagyon komoly felada-
tokat kap majd. 

- Hogy érezte magát Sze-
geden? 

- Félig nyaralás volt most 
számomra ez az előadás-so-
rozat. Szeged fantasztikus vá-
ros, a közönség pedig értő és 
színházszerető. Annak idején 
sokat jártam a JATE-klubba -
ahol mindig rangot és kitün-
tetést jelentett fellépni így 
azt mondhatom: permanens 
kapcsolatom van a várossal. 

- A Szegedi Szabadtéri Já-
tékok és a Nemzeti Színház a 
múltban sok emlékezetes 
koprodukciós előadást hozott 
létre a Dóm téren. A jövőben 
elképzelhetőnek tart hasonló 
együttműködést? 

- Székhelyi Jocót csak nemré-
giben nevezték ki igazgatónak, 
egyelőre még nem tárgyaltunk 
erről. A hatvanas évek óta na-
gyon jó barátságban vagyunk, 
feltételezem, hogy ez az együtt-
működés automatikusan szó-
ba kerül majd közöttünk. Mi 
örömmel vennénk. 

h o l l ó s i z s o l t 

A XIX. SZAZAD VEGE OTA PARIZSBAN ŐRZIK A HOSSZÚSÁG- ES A TOMEGMERTEK ETALONJÁT 

Rejtély, hogy miért fogy az egységkiló 
Fogy a kiló, mármint a kilogramm 
sablonja. Senki sem tudja, miért 
veszít a tömegéből az 1889-ben 
Angliában készített platina-irídi-

um henger, de a jelenség arra 
ösztönzi a kutatókat, hogy sta-

bilabb mintát keressenek. 

„23 éves, 180 cm magas, 80 kg-os srác 
szeretne megismerkedni olyan lány-
nyal, aki..." - ehhez hasonló apró-
hirdetéseket másfél évszázaddal ez-
előtt nem olvashattunk volna az ak-
kori újságokban - s nemcsak a pár-
választási szokások változása miatt. 
Azért sem, mert a képzeletbeli fiú a 
XIX. század közepén saját testma-
gasságának és súlyának megadására 
nem talált volna a világon általá-
nosan elfogadott mértékegységet. 
Csak a század végén született köz-
megegyezés arról, mennyi is legyen 
pontosan az egy kiló, illetve az egy 
méter. 

- A fizika mindig mindent mér, 
ehhez pedig alapmennyiségek kel-
lenek. Három alapmennyiséggel, a 
hosszúsággal, a tömeggel és az idővel 
minden, elvileg előforduló fizikai 
mennyiség jellemezhető. Ehhez 
azonban meg kell adni a mennyi-
ségek abszolút standard egységét -
mondja Nánai László főiskolai tanár, 
a szegedi egyetem tanárképző fő-
iskolai karán működő fizika tanszék 
vezetője. 

Ez tö r tén t a XIX. század végén, s 

Néhány üzletben még ma is súlyokkal mérnek. Alig több mint száz évvel ezelőtt 
született megegyezés arról, mennyi legyen az egy kiló. FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

azóta Párizs déli részén őrzik a 
p la t ina- i r íd iumból készült egy-
ségméter t és a 39 cen t iméte r át-
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A métert és az időt már sikerült világállandókkal helyettesíteni. Ezek szerint 1 
méter az a távolság, amit a fény a másodperc 299 millió 792 ezer 458-ad 
részében tesz meg. A másodperc pedig az az idő, amely alatt egy céziumatom 9 
milliárd 192 millió 631 ezer 770-szer vibrál. Mindkettő nagy pontossággal 
mérhető, és ami a legfontosabb: bármikor, bárhol reprodukálható. 

mérőjű , 39 cen t iméte r magas 
henger alakú egységki logrammot. 
A p rob léma mindig az volt, hogy 
mi tör ténik akkor, ha valami miat t 
megsemmisü l a hi teles mér ték . -
A tudósok jó ideje arra töreked-
nek, hogy legyen egy világállan-
dóból szá rmaz ta tha tó egységidő, 
- tömeg és -mér ték . Bay Zol tánnak 
köszönhe tően az idő és a hosszú-
ság egységét úgy tud ták definiál-
ni, hogy bármilyen katasztrófa 

ese tén reproduká lha tó . A kilo-
g rammra jelenleg n incs ilyen defi-
níció - teszi hozzá Nánai . 

Visszatérve az egységekre: a XIX. 
század végén az e ta lonokat lemá-
solták a világ országai számára. 
Magyarország kapta a 12-es számú 
hitelesített egységtömeget . Ezek 
kophatnak, pára tar ta lom-vál tozás 
vagy bármilyen egyéb okokból tá-
vozhat a hengerekből néhány ezer 
a tom, és akkor már ponta t lan az 
etalon. 

- Minden mérésben van egy bi-
zonyos hibahatár , ami lehet objek-
tív és szubjektív. Az eredeti méter-
rúdon két karcolás jelzi a méter t . A 
karcolások vastagsága is hibát 
okozhat. Abszolút pon tos mérce 
nincs, de ez a h ibaha tár elhanya-
golható. Az a tomóra is h ibásan 
méri az időt, hiszen egymillió 
évente késik egy századmásodper -
cet, de a gyakorlati é le tben ezzel 
sem kell számolni - magyarázza a 
tanszékvezető. 

Az egységkiló fogyása viszont azért 
jelent gondot, mert mind a mai napig 
nem sikerült semmilyen világállan-
dóval helyettesíteni. Az etalon pon-
tosítása azért is égetően fontos, mert 
egy 50 mikrogrammos változás is -
ami kevesebb mint egy sószemcse 
súlya - elég ahhoz, hogy torzulások 
következzenek be a tudományos szá-
mításokban. 

Régóta törekszenek arra, hogy ki-
váltsák a hengert, de megoldást máig 
nem találtak rá. Annak idején azért 
választották a platina-irídium ötvö-
zetet, mert minimális a hőtágulása. -
Azért is volna jó kiváltani a most 
használt etalont, mert ha találnánk 
egy Földön kívüli kultúrát, amelyre 
ugyanúgy hat a gravitáció, az elekt-
romágnesesség, akkor a mi földi 
mértékegységrendszerünk náluk is 
alkalmazható lenne. Arról nem is 
beszélve, hogy volna egy stabil, el-

KÖZÉPKORI MÉRTÉKEK 

A legrégebbi emlékünk a mérté-
kek sokféleségének egységesítésé-
re Szent István király idejéből való. 
A királyi öl, arasz elfogadott mér-
tékegységek voltak, egyesek szerint 
a személyéhez kapcsolódtak. Ist-
ván után Zsigmond rendelte el 
1405-ben a budai mértékegység 
kötelező használatát az országban. 
Ennek érvényesítése a török uralom 
alatt csökkent, majd annak végével 
II. Rudolf 1558-ban elrendelte, 
hogy a régi mérték helyett a pozso-
nyit kell használni. Hogy a mérték-
egységek egységes alkalmazása 
gondot jelentett, arra bizonyíték 
Csák Lászlónak, a borostyánkői vár 
urának 1674. évi rendelkezése, 
mely kimondja: „aki hamis mércét 
használ, annak vére vétessék". A 
fejlődésben a következő jelentős 
dátum 1715. Ekkor helyezték el 
Pozsonyban a régi városháza falán 
a mind a mai napig látható hivata-
los mértékegységeket. A kaputól 
jobbra található az akkori hivatalos 
öl (1901,9 mm), balra a pozsonyi 
rőf (784 mm). 1717-ben VI. Károly 
a pozsonyi mérce alapján szabá-
lyozta ismételten a mértékegységek 
kötelező használatát. 

pusztíthatatlan mérési rendszere az 
emberiségnek - teszi hozzá a fizi-
kus. 

Az etalonok elpusztulása belát-
hata t lan katasztrófával járna. Ah-
hoz hasonló katasztrófa tör ténne, 
mint a pénzzel, ha e l tűnne az 
aranyfedezet . Ha eltűnik a referen-
cia, akkor mindenki saját egysége-
ket találhat ki, amivel úgy gazdál-
kodhatna , ahogy akar, vagyis teljes 
lenne a káosz. 

GARAI SZAKACS LÁSZLÓ 


