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KIS MAGYAR FOTOGRÁFIA
A színházi fényképezés a fotográfia

speciális részterülete, melyet
témaválasztása és a kész képek
felhasználási módja különböztet meg a
fényképezés többi alkalmazott műfajától.
Jellegénél fogva elsősorban a fénykép
dokumentáló szerepére helyezi a súlyt, de
legkiválóbb művelői minden korban létre-
hoztak önálló, szuverén művészeti alkotá-
sokat is.

A mai értelemben vett, színpadon készült
színházi fotóról hazánkban csak a
századforduló után, általános elterjedésé-
ről pedig csak az 1910-es évektől beszél-
hetünk. Ám ha - jelen esetben a magyar
színjátszás kétszázadik évfordulójának
ürügyén - össze kivánom foglalni a szín-
házban, színházról vagy színészről készült
hazai fényképek történetét, messzebbről
kell kezdeni.

Amióta színház a színház, azóta törek-
szenek a tünékeny, egyszeri produkciók
valamilyen tartósabb vizuális rögzítésére.
Kezdetben képzőművészeti műfajokhoz-
szobrokhoz, domborművekhez, festmé-
nyekhez, árnyképekhez, rajzokhoz -folya-
modtak, de mivel ezek az alkotások csak
egy példányban készülhettek, nehéz volt
népszerűsíteni őket. Változott a helyzet a
sokszorosító grafikai eljárások használa-
tával, de az acél- és rézmetszetek, litográ-
fiák technikájából adódó korlátozott pél-
dányszám sem elégíthette ki a reformkori
emberek képéhségét.

Az első fényképészek, a dagerrotipisták,
akár a miniatűrfestők, a modell képmását
csupán egy példányban tudták prezentál-
ni. Csak a hordozó változott meg: a dager-
rotípiák kicsiny, ezüstözött lemezre ké-
szültek, némelyiküket ékszerként foglalták
medálba, gyűrűbe, a többit bársony ins-
tallációkba, díszes tartókba helyezték. Egy
szempontból viszont forradalmian új volt
ez a képalkotási forma: a kép és modellje
addig elképzelhetetlen módon hasonlított
egymásra.

A legfontosabb igényt: a korlátlan má-
solhatóságot azonban még évekig nem
sikerült teljesítenie a fényképezésnek sem.
Kényszer szülte megoldásokra került sor:
a dagerrotípiákról, korai talbotípiákról a
fametszők dúcokat faragtak, s fa-
metszetként sokszorosították őket.

A döntő változást a kollódiumos üveg-
negatív és a róla készült albuminmásolat
hozta meg. Ez a fényképezés történetének
első olyan eljárása, mely teljes mértékben
megfelelt a vele szemben támasztott elvá-
rásoknak: viszonylag rövid, hat-hét má-
sodperces expozíciós idővel, viszonylag

Ódry Lehel (Mephistopheles) 1870 körül. Klösz
György felv., vizitkártya, albumin

olcsó áron készült, és a kész negatívokról
elvileg korlátlan számú másolatot lehetett
előállítani.

A következőkben részletesebben esik
szó az 1860-tól századunk húszas éveiig
terjedő korszak műtermi fotózásának jel-
legzetes termékeiről: a vizitkártyákon, ka-
binetportrékon és képes levelezőlapokon
látható színészábrázolásokról.

A vizitkártya (vagyis látogatójegy méretű
kartonra ragasztott albuminkép,
leggyakrabban a fényképész nevével,
műtermének címével, nyomott hátlappal)
a francia Disderi találmánya. Rövid idő alatt
elterjedt az egész világon, és a portréfény-
képezés legnépszerűbb formájává vált.
Szabványos méretével (6 x 10 cm), egysé-
ges kivitelével, olcsóságával a gyűjthető
tárgyak rangjára emelkedett, s a családi
szalonok asztalain hamarosan megjelen-
tek a bőrbe kötött, gyakran nemes anya-
gokkal díszített fényképalbumok. Ezek
kezdetben csak a szűkebb családi és baráti
kör tagjainak fényképeit rejtették, de ha-
marosan népszerűvé váltak a neves em-
berek, politikusok, színészek arcképeit tar-

talmazó albumok is, ami hamar észreve-
hetővé vált a fényképészműtermek for-
galmának ugrásszerű emelkedésében is.
Egy jobban prosperáló fényképészműte-
rem az évi néhány száz dagerrotípia he-
lyett akár tíz-tizenkétezer vizitkártya mé-
retű képet is forgalmazott egy év alatt. A
vizitkártya fokozatosan a helyi, majd a
nagyobb nyilvánosság fontos eszközévé
vált, mind a fényképész, mind a lefényké-
pezett személy számára. A fényképészek a
neves emberek képeivel díszítették
kirakataikat, így téve vonzóbbá
műtermüket a kispolgári középrétegek
számára, amelyeknek addig nem jutott
eszébe, hogy családjuk nagyságát, erejét,
összetartozását a családtagok arcképével
is demonstrálják.

A vizitkártyák feltalálása előtt a színé-
szek viszonylag ritkán jelentek meg jel-
mezben az objektív előtt. De a vizitkártyák
elterjedése, s vele a felvételi technika
folytonos tökéletesedése arra sarkallta a
színészeket (is), hogy fokozottabban hasz-
nálják ki a műfaj lehetőségeit.

1870 januárjában Lenhardt E. színházi
ügynöksége az alábbi hirdetést jelentette
meg A Színpad című lapban: ,,Hamburg-
ban az ottani első daltársulathoz énekes-
nőt (keresünk) kinek feladata lesz nemzeti
öltözetben csupán »magyar dalokat« elő-

Kovács Mihály (A corneville-i harangok) Krauss
és Klapok felvétele (Temesvár) 1895 körül,
kabinetportré, albumin
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Kornay Richárd (Faust). 1900. Szigeti-fotó,
kabinetportré, celloidin

adni. Nagy és biztos havidíj, előleg, uta-
zási költség oda-vissza. A szerződési idő
tartama legalább 6 hó.

A jelentkezők küldjék be hozzánk arcké-
peiket!"

A színész-megrendelő igénye általában
egybeesett a fényképész lehetőségeivel.
Utóbbi - az elektromos világítás elterje-
dése előtt-csak a szabadban vagy csupa-
üveg műtermében tudott dolgozni; a szín-
padi fényképezés ekkoriban még megold-
hatatlan feladatot jelentett. A színésznek
viszont csak önmaga képére volt szüksé-
ge; a felvett póznak lehetőleg közérthető-
nek, az adott darabra egyértelműen utaló-
nak kellett lennie, a jelmeznek, kellékek-
nek pedig meg kellett egyezniök a darab-
ban használtakkal.

Hogyan zajlott ekkoriban a színházi
fényképezés? Strelisky Sándor, a kor talán
legnevesebb színházi fényképésze a
Gyapjú utcai német színház két „protokoll-
zsöllyéjében" nőtt fel, amelyeket apja -
maga is neves fotográfus - a színészek
fényképezéséért természetbeni fizetség-
ként használhatott. Amikor átvette apjától
a stafétabotot, Gizella téri új műtermét

már eleve úgy építtette meg, hogy egész
sor öltözőt, szalont terveztetett mögé;
ezek falain állította ki, illetve mutatta be
albumokba rendezve a magyar színészet
hetvenéves fényképes történetét. (Ekkori-
ban még csak 1917-et írtak, tehát a kezdet
körülbelül 1840-re esik!)

1917. április 8-án így írt minderről a
Színházi Élet: „Az első országos kiállítás,
ahol a fényképészetnek is külön tere volt
az ipari termékek között, körülbelül egy-
beesett azzal az idővel, amikor Pálmay lika
a Rip van Winkle második felvonásában
felvette a kék hegyek szellemének híres
trikóját. Ez a merészség akkor valóságos
forradalmat keltett. Strelisky, aki nemcsak
igen ízléses, hanem merész művészem-
ber is (...) a kiállításra olyan gyűjteményt
küldött be, hogy a zsűri nem is akarta a
publikum elé engedni a kollekcióját,
amelynek két legpompásabb darabja
Pálmay lika és Vidor Pálné képe volt egy-
egy trikós szerepben.

A végén Streliskyhez győzött, a képeket
kiállították, s a kiállítás megnyitása után a
Neues Wiener Tagblatt tárcát írta magyar
színházi fényképezésről. (...)

Ma már túl van ilyen forradalmakon a
színházi fényképezés. Minden nagyobb
újdonságnál megjelenik a színházi fekete
táblán ez a felhívás: »Holnap délelőtt 10
órakor fotografálás«. És másnap már
nyolc órakor egy óriási stráfszekér jelenik
meg a műterem előtt. Kosztümöket hoz,
sőt olyan díszletdarabokat is, amelyek a
darab egy-egy jelenetét karakterizálják. A
díszleteket felállítják, a rengeteg kosztü-
möt kikészítik az öltözőkben. (...)

Mikor aztán együtt van mindenki, a
színházi rendező segítségével felállítják a
csoportokat, és beigazítják az egyes sze-
replők attitűdjeit. Mivel ilyenkor mintegy
száz felvétel készül, a munka eltart délu-
tán három óráig is. A végén már vidáman
konyakoznak a színháziak, és az általános
vidámság közepette tréfás jux-képek is
készülnek, amelyek persze nem kerülnek
a publikum elé.

A felvételekből a színház igazgatósága
választ ki húszat. Ezekből egyméteres
nagyítás készül a foyer díszítésére és rek-
lámcélokra. A többi képekből pedig egész
kocsirakománnyal csinál kabinetképeket a
műterem. (...)"

Mindebből kitűnik a korabeli színházi
fényképezés néhány sajátossága. Szín-
házi fotót kizárólag a fényképész műter-
mében készítettek. A darabban használt
jelmezekkel, kellékekkel együtt a darab
teljes szereplőgárdája felvonult, öltözte-

tők, fodrászok s egyéb segédszemélyzet
kíséretében. A fényképezett jeleneteket,
egyéni pózokat a színész, a darab rende-
zője és a fényképész közösen állította be, s
így sajátságos kép jött létre, mely egyként
utalt a színészre, darabbeli szerepére, a
korabeli gesztus-készletre - de semmiképp
sem tekinthető a megvalósult elő-adás
valamiféle dokumentumának.

Lássunk egy további jellemző idézetet,
ezúttal a Színház és Divat 1916. 16. számá-
ból.

„Szombaton este volt a Farsang első
előadása a Vígszínházban, vasárnap este
volt a Farsang második előadása a Víg-
színházban és hétfőn délben tizenkét óra-
kor volt a Farsang harmadik előadása - a
Dorottya utcában. Ne tessék e mögött
valamiféle viccet sejteni, valóság az, hogy
harmadszor a Dorottya utca 1. számú
bérpalota ötödik emeletén, egy nagy, be-
díszletezett, üvegtetős teremben játszották
el a Vígszínház művészei a Molnár Ferenc
gyönyörű darabját.

Úgy történt a dolog, hogy a Színház és
Divat szerkesztőségének felkérésére föl-
kerekedtek a Farsang szereplői, és elmen-
tek Streliskyhez, a Dorottya utcába, lefo-
tografáltatni magukat. Velük mentek az

Z. Bárdy Gabi. 1901. Mártonffy felv., kabinet-
portré, albumin
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Pálmay Ilka (Farkas és bárány) 1906. Kossak
József felv. (Temesvár), kabinetporté

öltöztetők, öltöztetőnők, fodrászok, fod-
rásznők, szabónők és mindenki, aki szol-
gálatukra lehetett e nappali előadás létre-
hozásában.

Strelisky Sándor, a gavallér fotográfus,
aki a színháznak régtől fogva igaz barátja
és rajongója, szeretettel fogadta az érde-
kes társaságot, és mindenekelőtt az elhe-
lyezkedésről gondoskodott. Egész sor fe-
hér, ízléses és kényelmes öltöző van a
műterem mögött, ide kvártélyozták be a
Farsang szereplőit. Azután a szabók és az
öltöztetők nekiestek a hatalmas kosarak-
nak és bőröndöknek, kipakolták a Farsang

ruháit, s ki-ki a maga holmijával sietett a
maga művészéhez. Megkezdődött az
öltözködés.(...)

Fedák Sárival komolyabb baj történt.
Felöltözött annak rendje és módja szerint,
s amikor az öltözőből a műterembe akart
menni, kiderült, hogy nem mehet. A kri-
nolin nem fért ki az ajtón. Strelisky Sándor
aztán sajátkezűleg és nem palástolt izga-
lommal segített a krinolin baján. (...)"

Egy-egy ilyen fényképezés alkalmából
sohasem csak egyetlen póz vagy beállítás
készült egy színészről. Ha már ott voltak a
díszletek, s a színész beöltözött, akkor -
már csak a biztonság kedvéért is - két-há-
rom vagy több felvételt exponált a fényké-
pész. Érdekes részleteket tudhatunk meg
az egykorú fényképezés folyamatairól, ha

egymás mellé teszünk több ilyen, azonos
időben, de más-más beállításban készült
képet.

Nem ritkáik azok a sorozatok sem, ami-
kor a színész a repertoárjában előforduló
összes szerepben lefényképezteti magát,
mégpedig ugyanabból az alkalomból.
Ilyenkor visszaköszönnek bizonyos ruha-
darabok, álszakállak, mozdulatok, egy-
mástól egészen távoleső szerepekben is.
Veress Ferenc Kolozsvárott Gabányi Ár-
pádot vette le vagy két tucat szerepében,
de nem maradt el ettől az ugyancsak
kolozsvári Csízhegyi Sándor sem; ő Sza-
káts Andort fényképezte le egy időben
Shylockként, Hamletként, Learként, s a
többi szerepében. Ezeken a fényképeken a
színész mintegy szintetizál, összefoglal:
egy mozdulatba, egy gesztusba igyekszik
sűríteni az általa megformált figura általá-
nos képét. Megfigyelhető, miként öröklődik
korról korra, színészről színészre egy
meghatározott szerep azonos vagy na-
gyon hasonló pózzal, gesztuskészlettel,
jelmezzel, kellékkel.

A vizitkártyák kezdetben többnyire egész
alakosan ábrázolták a színészt. Az 1860-
at követő másfél évtized képein a
személyek még természetesebbek, a fel-
használt kellékek minimálisak, s az ábrá-
zolásban is van valami naivitás, hiányzik
mindennemű trükközés, csalás vagy ko-
molyabb retus. A méltóságteljes tartást, a
gondosan választott pózokat szemlélve
nem árt azonban odaképzelni azokat a
derék- és fejtámaszokat is, melyek az öt-
nyolc másodperces (sőt néha még
hosszabb) expozíciókhoz kellőképp
kimerevítették a modelleket. Ha jól
megnézzük ezeket a képeket,
észrevehetjük a drapériával kittakart vagy
utólag retussal eltüntetett támaszokat.
Ezek a viszonylag hosszan kitartott pózok
aztán megjelentek a színpadokon is; velük
nyomatékosították egy-egy drámai vagy
vígjátéki szituáció csúcspontjait. Így alakult
ki az az előadás-mód, melynek során az
egyik fontos póztól a másikig viszonylag
kevés mozgással jutott el a színész, a főbb
pontokat kidolgozva, köztük pedig kicsit
elnagyoltan közlekedve. A legtöbb XIX.
századi aktor ragaszkodott ehhez a
nyomatékosításokkal kiemelt, kitartott
pózokból építkező előadásmódhoz, s ez a
gesztikuláló, deklamáló színjátszó stílus,
amely szoros kapcsolatot tartott a
fényképezéssel, sokáig tartotta magát.

A stílus legszélsőségesebb megnyilvá-
nulásai az e korban oly népszerű élőképek
voltak, melyeket sokszor hetekig próbál-

Szentgyörgyi Lenke. 1910. Ismeretlen fényké-
pész, ex-lex, sokszorosított képeslap

tak, készítették a pompás és meghökkentő
díszleteket, jelmezeket, hogy aztán a
hosszas előkészítés után a szereplők
átlagosan másfél-két percig mozdulatlanul
állva pózoljanak a közönségnek. A hálás
publikum értékelte a jelmezek valódi arany
díszeit, az igazi selymet, az igazi csipkét, a
sokszor főrangú szereplők nemes, méltó-
ságteljes tartását. Az életképek beállításá-
val - csakúgy, mint a hivatásos színészek
gesztusainak megformálásával is - kézi-
könyvek sokasága foglalkozott, a legap-
róbb részletekre kiterjedőn.

Strelisky Sándor után Angelo volt e
műtermi stílus legismertebb és legdivato-
sabb fotóművésze. Így verselte meg őt
1920-ban a Színházi Élet:

Ábránd
Az égben angyalok laknak,
mily szép lehet egy ily angyal, ó!
és mily szép lehet egy ily
angyalról készült eredeti angelo.

Angelo, aki tehetségesen rajzolt, képző-
művésznek készült, majd Párizsban a
mondén világ hölgyeinek, neves színész-
nőknek tervezett ruhákat, jelmezeket. Ha-
zatérve, 1919 novemberében nyitotta meg
első fényképészeti műtermét. „Angelo új
műtermet nyitotta Vilmos császár út 14.
alatt, közvetlenül az Andrássy úttal
szemben, és ez a műterem maga is látvá-
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nyosság - adta hírül december 14-én a
Színházi Élet. - A régi házban (...) már a
műterembe való belépéskor meglepetés
éri a látogatót. Az egyik meglepetés az,
hogy nehéz belépni ebbe a műterembe,
mert mindig felvétel van. Ami szép
asszony, színésznő, művésznő Pesten
és Budán van, az mind Angelónál ül
modellt a képéhez. (...) Angelónak
különös és érdekes specialitása a női
portré. Nem csak az arcokat fotografálja
le, a lélekből, az individualitásból is
belevisz mindent a képbe. Modelljét nem
ülteti azonnal a gép elé. Előbb
elbeszélget vele, kiismeri lényét. (...)
Azután következik az ezekhez
alkalmazott dekoráció, és végül, amikor
hosszas próbálgatás után megtalálta a
legmegfelelőbb poset, megtörténik a fel-
vétel. Innen van az, hogy Angelo minden
képe egy-egy önálló műalkotás. ( ...)"

,,Hetenként kétszer, háromszor, ahány
premier van, a Vilmos császár út járókelői

Putty Lia (A cigányvér című német némafilm-
ben). 1921. Angelo, zselatinos napfénypapír

csodálkozó és vágyakozó pillantásokat
vetnek fel Angelo műtermének hatalmas
üvegfalára, amely mögött tündéreknek
felöltözött hölgyek előtt bókolnak festői
pózban kosztümös gavallérok. Amikor
Angelónál fotografálás van, megakad a
forgalom a Vilmos császár úton (...)" -
olvashatjuk ugyane lap egyik 1922-es szá-
mában. Valamivel előbb, 1920 márciusá-
ban pedig a lap színészeket kérdez meg:
miként vélekednek az akkor még csak
huszonhét éves mesterről:
„Fedák Sári: Nem szokásom senkiről
sem magasztaló szavakat mondani, s
most is csak Angelo kedvéért térek el
szokásomtól, hogy megmondjam,
mennyire szeretem őt. Nála jobban en-
gem még soha senki sem fotografált. (...)
Beregi Oszkár: Angelo ama kevesek

közé tartozik, akik a fényképező ipart mű-
vészetté emelik, és egyéni meglátásokkal
a képzőművészethez viszik közel.
Góthné Kertész EIIa: Angelo fotográfiá-

inak művésziessége szerintem leginkább
abban nyilvánul meg, hogy az ő képei
sohasem lesznek divatjuk múlt ócskasá-
gok (mint a fényképek általában), még
akkor sem, ha divathölgyet ábrázol is.
Angelo úgy tudja stilizálni alakjait, hogy
ezek mindig érdekesek és művésziek ma-
radnak..."
Már a századforduló első éveiben, a

fénykép-sokszorosító technikák fejlődé-
sével párhuzamosan megjelentek a nagy-
közönség számára gyártott képes levele-
zőlapok, kedvelt színészeik arcképével. A
színészfénykép ezzel új, elsősorban
kereskedelmi funkciót kapott. Egy-egy
sikeresebb operettből nem volt ritka az
ötven-hatvan darabos széria sem,
képenként akár több tízezres
példányszámmal. Különösen népszerű lett
ez a forma a század második évtizedére,
amikor megnyílt a Színházi Élet boltja,
amely nagy reklám-kampányba kezdett:
szerveztek dedikáló délelőttöket, színész-
közönség találkozókat, hogy a részben
általuk forgalmazott képeslapok minél
kelendőbbek legyenek. Goszleth, Kossak,
Angelo mellett Strelisky Sándortól
vásárolták a század első évtizedeiben a
legtöbb fényképet. Mivel a szerzői jogi
törvény ekkor már a fénykép-felvételeket
is védte, a képeslevelezőlap-gyártóknak
és -forgalmazóknak mindig a fotóstól
kellett megvenniök az utánnyomási,
sokszorosítási jogot. Így történt egyszer,
hogy Streliskytől négyszáz koronáért
vették meg a János vitéz Fedákról készült
fotóit, s rövid néhány hónap alatt a
vállalkozók nyolcvanezer koronát keres-
tek a belőlük kinyomtatott képeslapokkal.
A színházi fényképek vizitkártya-, kabi-

netportré-változatait a századforduló után
felváltották tehát a még olcsóbb, még
nagyobb tömegben előállítható, színházi
témájú képes levelezőlapok. Ezek -
tisztelet a kivételnek - sokkal
igénytelenebb megjelenésű és kivitelű
változatai voltak a már megismert
műtermi színészfénykép-típusnak, s
amikor kitűnt, hogy a közönség ezt a
silányabb küllemű, művészileg sokkal
igénytelenebb portékát is megveszi -csak
kedvenc színésze legyen rajta! -, végképp
búcsút mondtak a minőségnek. Ezzel a
színészfénykép korábbi funkciója is
gyökeresen megváltozott; része lett az
ekkoriban kialakuló tömegkultúrának,
magán viselve annak minden sajátossá-
gát.


