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Úgy 1884-85 táján egy fiatal, alig
harmincéves székesfővárosi tanító betért a
fotográfushoz, és harminc felvételt készíttetett
harminc, különböző lelkiállapotot kifejező
arcáról. Nagy kár, hogy az esetnek nem
lehettünk tanúi, így csak elképzelhetjük, mint
sürögnek a segédek: egyik a lemezekkel a mester
körül, a másik a kuncsafttal foglalkozik, neki kell
a tükröt tartania, hogy a fiatalúr „beállíthassa" az
arcát, miközben gondolatai már a színészmes-
terségről olvasottakon járnak, például Egressy
Gábor utasításán színitanodai könyvében „a ha-
talom képének megformálásához": ,,...a szemek-
ben nyugalom, biztosság, szilárdság, a kezek
ritkán és könnyen lejtenek..." Még az is eszébe
ötlik, hogy „a tükör előtti gyakorlatok affectatióra,
modorra... vezetnek. Azonban a'
már kikészült testjátékot megpillanta-
nunk nem fog ártani." Nem ám! Hiszen
mennyit gyakorolt eddig is, készülvén a
nagy feladatra: színésznek lenni!
Könyvet is írt (1884-ben épp) A
színészet rendszeréről, s abban kifej-
tette: „Garrick, Megyery, Egressy kora
ifjúságukban a mimikát próbálgatták és
jellemszínészi irányuk bizonyára azért
érvényesült oly bámulatos módon, mert
testök izmait zsenge-lágy korukban
ügyessé, leleményessé tették, úgy hogy
a mimika elemein színészéletükkor már
túl voltak." Hát lássuk, én túl vagyok-e
rajta - gondolja az ifjú tanító, és a szó
előhívó erejéhez fordul, hogy
megteremtse a meg-őrzendő
lelkiállapotot. Rögtönöz, és már játszik
is az arc - valahogy ilyes-formán: „Ez
ám a dilemma!", aztán: „Micsoda
csalódás!", „Fogas kérdés!" - így a
következő, s a fohász: „Én Istenem,
segíts!", és tovább: „Nincs megoldás?",
vagy: „Ez aztán jól megkapta!"...
„Végtelen a bánatom...", „Hess,
rémlátomás!"... „Juj, ne bánts, te
csintalan!" - és képzeletünkben
hasonlóképpen címkézhetnénk
valamennyi képet, ha volna hely és mód
mindet közreadni.

Ki volt ez a fanatikus fiatalember, aki
ekkor már csaknem tizenkét éve készült
a színészmesterségre? Rakodczay
Pálnak hívják, néhány évvel a műte-
rembeli kaland után a századvég
legműveltebb rendezője és
színigazgatója lett. De kanyarodjunk vissza a
kezdetekhez!

Úgy tűnik, Rakodczay Pál a színészet szerel-
mével megáldva (vagy megverve?) született. Ti-
zennégy évesen félbehagyta gimnáziumi tanul-
mányait, hogy azt és annyit olvashasson, amit és
amennyit akar - legfőképp a színészetről: beállt
könyvkereskedőnek. Csakhamar mégis szíve

után indult. Úgy döntött, felcsap színésznek. Igen
ám, de ez a Rakodczay Pál alacsony volt, vézna,
nagy fejű: a terv kútba esett. A csenevész fiú nem
kellett-e a direktornak, vagy neki nem konveniált a
termetéből akkoriban szigorúan adódó komikusi
szerepkör, ki tudja? Visszatért a könyvekhez, de a
színészet iránti vonzalma nem aludt ki.
Elolvasott mindent, amihez csak hozzáfért, ha
kellett, angolul, franciául, németül. Így tartott ez
majd' nyolc évig, azután tanítói vizsgát tett, és
elhelyezkedett Pesten. Tanított, ám mindeközben
lángolt benne a színészi ambíció, amelyet hellyel-
közzel sikerült elfojtania, de amely mégis
mindunatalan kitörni igyekezett: legalább egy kis
masztixillatért olykor fellépett mint műkedvelő.
Közben szelleme dolgozott szakadatlan: elemez-

te a kortárs nagy színészek alakításait, foglalko-

zott dramaturgiával, mélyére hatolt a szerepfor-
málás titkainak, szóval egyre nagyobb tudósa lett
a színi mesterségnek - elméletben. Irt cikkeket,
tanulmányokat, majd 1881-ben megjelent első
könyve, a Színpadi tanulmányok.

Milyen volt ez az ember? Megszállott. Nem
törődve alkati adottságaival, magasröptű igé-
nyességgel a legnagyobbra vágyott: tragikus
Shakespeare-hősöket, nagy drámai alakokat

akart jászani! Molnár György, az ekkor már pá-
lyája lejtőjén levő neves rendező írja Rakod-
czayhoz intézett levelében: „Bizony rég vártam
sorait, ám a kései válasz melléklete - a bemuta-
tási arczkép - kárpótolt a várakozásért... Az ön
nyílt, okos homloka a merész tekintetű szempár-
ral - bizonyítja, hogy kemény és bölcs kritikai
szellem trónol az értelem és lélek világának he-
lyén... És az ajk alsó duzzadtságát emelvén
előtérbe, azon az akarat és némi szenvedély
lászik." Ilyen volt. Molnár Györgynek a jellem-
rajzhoz elég egyetlen fénykép. S mint hatottak e
szavak az ifjú tisztelőre! Bizonyára elgondolko-
dott azon is, mi mindenre képes ez a műfaj, a
fotográfia, hiszen nem sokkal ezután ki is
próbálta, betért a fotográfushoz, és variált
homlokkal,

orral, ajakkal, tekintettel, fejtartással
egyetlen arcból harminc jellemet, in-
dulatot, érzelmet. Megfogta az illanót,
rögzítette a pillanatnyi kedélyt, hogy
megmaradjon, hogy elővehető és ta-
nulmányozható legyen.

Harmincegy éves lett, mire elérte,
amire vágyott: a tanítói katedráról átlé-
pett a színpad áhított deszkáira. Első
szerepe Shylock volt (1887, Kolozsvár).
Hogyan s miképp történt? Komp-
romisszumot kötött. A drámairodalom
nagy alakjai között rátalált a neki való
szerepkörre: intrikus lett.

„Az író csak egyet adott: a szót, a
színésznek kettőt kell hozzáadni: a
hangsúlyt és mozgást, helyesebben
mondva azon állapotokat, előzményeket,
melyek a szót szükségessé tették;
állapotokat, melyek sohasem léteztek" -
írja 1884-ben A színészet rendszere című
könyvében. Nyilvánvaló, hogy a „létező"
állapotot találta meg: termetét eszköznek
tekintette bizonyos jellemtípusok
megformálására. Az alacsony férfiak a
kisebbrendűségi komplexust gyakran
negatívan kompenzálják: el-uralkodik
bennük a gonoszkodó, intrikáló hajlam,
vagy veszélyes szenvedélyeknek esnek
rabul, minta zsugoriság vagy a
hatalomvágy, azaz jellemük el-torzul.
Rakodczay a maga testi hátrányát
művészetté emelte, s így lett kiváló III.
Richárd, Lucifer, Biberach,
Harpagon, Mefisztó...

Közben külföldön tanulmányutat tett,
és ezzel mintegy befejezve felkészülését,
legnagyobb ál-ma is valóra vált: 1891-ben
színigazgató lett. Társulatával bejárta az
országot, vitte a klasszikusokat városba, faluba
fanatikus hittel. Így telt el kilenc esztendő, amely
nem hozott dicsőséget, még elismerést sem;
vagyonkája elúszott, visszakényszerült a tanítói
katedrára, és élt még boldogtalanul huszonegy
évet.
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