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AZ ELSŐ KÉPES SZÓRÓLAPOK
Mit akarok én ezekkel a félig elmosódott

képekkel, hiszen nemhogy 1890 táján, de
már jóval korábban is kitűnő felvételeket
tudtak csinálni?! Igen ám, de ezeket
nyomdai úton sokszorosították. Maga a technika
is újdonság ekkor, hát még a téma! Az bevett
szokás volt, hogy a színház előcsarnokában
színlapokat árusítsanak, ekkoriban születtek a
szöveges szórólapok is, de többalakos je-
lenetképeket ebben a formában terjeszteni uni-
kumnak számított - és az is maradt.

Ugyan kinek jutott ilyesmi az eszébe? Annak a
fanatikus csodabogárnak, aki tizenhét évnyi
szellemi felkészülés után, érett színházművészeti
elvek birtokában mindössze kilenc esztendőn át
hasznosíthatta felhalmozott tudását mint szín-
igazgató, aki a klasszikusokkal járta a vidéket, és
aki feltette magában, hogy a színielőadások el-
röppenő élményéből megőriz valamennyit az „új
művészet", az egyre fejlődő fotográfia segítségével.

Ez az aktívan rajongó ember Rakodczay Pál
volt, hőse múltkori írásomnak is (lásd a SZÍNHÁZ
februári számát). Unikum a színháztörténetben.
Aki még akkor sem fordított igazán hátat rajon-
gása tárgyának, amikor tanítóskodásra kénysze-
rült: életének a színháztól távol töltött utolsó
huszonegy esztendejében egyre-másra írta cik-
keit, könyveit - a színészetről, rendületlenül. És ki
olvassa ma ezeket? Senki. Könyvtár mélyén
porosodnak, pedig mondandójuk javarészt máig
érvényes. És ki ismeri a szerző nevét? Senki.
Egyetlen árva tanulmány nem jelent meg róla.
Elhamvadt álmaival együtt elsüllyedt az időben.

Miközben O'Keeffe ír színész és drámaíró ön-
életrajzi írását olvasta- ekkor még a színpadnak
közelébe sem került -, az üres belső borítóra
ceruzával odafirkantotta: „Mennyivel nehezebb a
múlt színészeit jellemezni! Egy-két mozzanat van
(ha van!) róluk. Így több szerepről megmarad ily
apróság. De jobb lenne, ha egyről maradna meg
sok! Mert így látnók, minő az összefüggés s
rendszer a művész eljárásában, mikor alkotott..."
Nekiült hát, és sorra írta szerepelemzéseit.

Ám hogyan szemléltesse elképzeléseit?
Gondjaira levelezőpartnere és rendezői esz-
ményképe, Molnár György válaszolt: „Nem va-
gyok barátja, ha a színész egyes részekben le-
fotografíroztatja magát. Jobb szerettem volna, ha
ön végig megy vala egy művön, egyes alkotásain,
és valamennyit egy csoportban fösteti le a
nagyobb momentumokban!" A dátum 1885, két
évvel Rakodczay színpadra lépése előtt!

Nem véletlen tehát, hogy mint újonc színigaz-
gató 1891-ben társulatával Eperjesen járván, a jó
nevű fotográfus, Divald Károly műtermében el-
készíttette a Julius Caesar és a Lear király jele-
netszerűen beállított felvételeit. S mily szerencse!
A fotográfus sokszorosítással is kísérletezett,
kötélnek állt hát Rakodczay különös elkép-
zeléséhez: tabló formában összefoglalta a színi-

A Lear király megörökítésekor kevesebb szí-
nésszel dolgozott Rakodczay, ám több felvétellel
gazdagabb a tabló. Csakhogy e takarékosság
miatt a drámai szerkezet bemutatása hiányossá
vált. Mintha a darab csupán a Lear és Cordelia
közötti konfliktusról szólna. A dühét erős gesz-
tussal kifejező Lear megátkozza leányát, aki -
mintha már űzné az átok - elfordul atyjától. A
következő képen Kükemezei Gizella egész testé-
vel fejezi ki a kétségbeesés legfelső fokát,
amikor karjaival az egeket ostromolja, hallván:
„Menj! Nem szeretve!" E mára kihalt gesztus
akkoriban elfogadott volt: meghökkentően
azonos pózban vétette le magát Jászai Mari
Phaedra szerepében.

A legszínpadszerűbb - és legfényképszerűbb
- a viharjelenet csoportozata: balról az aggódó
Kent tekint az orkánnal viaskodó, eszét vesztett
királyra, „Fújj, szél!"-kiáltja Lear, előtte óvón hajlik
száműzetésének legfőbb támasza, a Bolond.

Lear és Cordelia egymásra talál: kép a
negyedik felvonásból. A két szélső alak, Kent és
az Orvos mintegy keretezik a szeretet gyönyörű
mozdulatát.

Feltehetően terv volt, és az is maradt a
Macbeth ről készítendő képes szórólap. A
színészet rend-szere című, 1884-ben írt
könyvének szavait 1892-ben, Macbeth-
alakításában valósította meg Rakodczay: „Ha a
vízió tárgya - mint a kísértetek jelenésénél
l á t juk - csakugyan meg-jelenik, akkor az egyén
dialógszerű mozdulatokat is tehet, ha ugyan
ilyenekre az egyén a vérfagylaló látomány
láttára képes." A „jelenetkép" két műtermi
felvétel montírozásával készült, s mint ilyen -
Singer fotográfus mű-remekeként is - az
unikumok sorába tartozik.

Montírozott jelenet a Macbethből

előadás „nagyobb momentumait" ábrázoló fotókat,
és színlap méretben kinyomtatta. Ez a fajta képes
szórólap nem lehetett olcsó mulatság; nem a direk-
toron múlt, hogy e kettőnél többre nem futotta.

Rakodczay színészi törekvéseiről is hírt adnak e
lapok: a termeténél fogva intrikus szerepkörre
predesztinált Rakodczay, ha már álmai nagy tra-
gikus hőseit nem, hát kreálta legalább azokat a
klasszikus alakokat, akikhez nem szükséges a
robusztus külső. Mint például Cassiust Shakes-
peare Julius Caesarjában.

A műtermi beállítások rendezői elképzelései-
nek is tükörképei. Az egyik felső képen a szerepek
kapcsolatának meghittsége nyilvánul meg, aho-
gyan Lévay Gyula (Brutus) és Laczkó Aranka
(Portia) egymáshoz simulnak. A másik szóló kép a
figura lényegének reprezentánsa: az elszánt és
töprengő Cassius. Középen a két főhős az első
felvonásban: Brutus és a drámai tett: mozgatója-
ként Cassius, aki épp azt mondja tán: „Caesarban
mi van? Mért volna hangzóbb e név, mint a tiéd?"
A jobb alsó képen Rakodczay összevont két jele-
netet: a Caesarnak könyörgő Calpurnia még a
színen van, amikor Decius megjelenik: „Ha Caesar
rejtezik, nem fognak-e sugdosni: íme, Caesar fél."
Ama idegen, teátrális póz Hubayné félrehajtott
fejjel szenvedő Calpurniájáé. Caesar méltóságát
Szerdahelyi Ferenc mérsékelt gesztussal
ábrázolja, Decius álnoksága Fehérvári Ottó
(mennyi elfeledett név!) mimikáján, szavainak súlyt
adó testhelyzetén és karjainak mozdulatain
érzékelhető. A két barát összecsapása a negyedik
felvonásban (bal oldali kép) több nyugalmat áraszt,
mint azt Shakespeare szavai sugallják. Lenn,
középen a harc előtti éjszaka fojtott önfel-adása
érződik Brutus kissé mesterkélt beállításában. A
kompozíció rafinériáját az ellentét adja az ülő alak
lábainál ernyedten alvó fiú elhelyezésével.



A Julius Caesar szórólapja
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Lear és Cordelia első felvonásbeli jelenetének két epizódja

Lear és Cordelia egymásra találása a negyedik felvonásban (a
két szélen Kent és az Orvos)Lear a viharjelenetben


