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A Varázsfuvola jelmezei

Elemzés egy kritika kapcsán

Tulajdonképpen örülnöm kellene, hogy
jelmeztervezői tevékenység méltatására új
jelzőt talált a kritikus. Nevezetesen Albert
István írja a Film Színház Muzsika 1976.
április i7-i számában, hogy A varázsfuvola
című Mozart-opera debreceni bemutatójára
„triviális" jelmezek készültek, sőt egyenest
„harsányan triviálisak", mert úgy látszik,
lehet valami szolidan, esetleg finoman
triviális is. A sok „stílusos" és a „rendezői
szándéknak, koncepciónak megfelelő",
valamint a darabot vagy előadást „jól-
rosszul szolgáló" között valóságos kincs
egy ilyen eredeti jelző felbukkanása.

Örömömet egyedül az rontja, hogy a
ruhákat én terveztem, és a nem éppen hí-
zelgő megfogalmazás azokat illeti. A
kritikából azt is megtudtam, hogy „(ki-vált
a papok ruhái, s a tollföveges három hölgy
színes »staniol« felsőrésze) teljesen távol
állnak a mozarti atmoszférától". Tolldíszes
fémpántokat terveztem ugyan, de ezeket
semmiképpen sem lehet „föveg"-nek
nevezni. Mint ahogy a fém-szálas
alapanyag sem okvetlen „staniol" -
valószínűleg csak azért idézőjelben, mert a
kritikus is tudja, hogy ha igazi staniol
képezné a ruhák anyagát, szétszakadna
már a darab elején. Más lap kritikusa a
ruhákat dicsérte, viszont úgy találta, hogy
a díszlet készült „olcsó hatású staniolból".
Melyiknek higgyünk? Egyedül az
vigasztal, hogy ugyanennek a három
ruhának a szoknyarészében már
folytatódhatnak a tüllredők közé bújtatott,
majd újra előtűnő, dús, fémes raffolások,
mert az alsórész már közelebb áll a
„mozarti atmoszférához". Bizonyára azért
választotta szét a kritikus az alsó-részt a
felsőtől.

Bírálatának elolvasása után igyekeztem
feltenni „kritikusi szemüvegét", és azon
keresztül vizsgálat alá venni munkámat,
hogy megállapítsam: valóban távol állnak-
e Mozart zenéjétől és mondanivaló-jától az
általam elképzelt és kivitelezett jelmezek.
Mert előfordulhat, hogy csupán a kritikus
ízlésvilágától idegenek.

Nem tudok könnyedén elsiklani kéte-
lyeim felett, s attól félek, alig találok olyan
kritikust, akinek színházi, zenei és

képzőművészeti szempontokat összegező
egyetemes ítéletében megbízhatnék. Nem
hiszek abban, hogy a kritika szubjektív
megnyilatkozás. A jó kritika lényeglátó
megállapításokat tartalmaz, összefüggé-
seket tár fel, a haladás irányát jelzi és
időtálló.

Lehet, hogy nem hálás feladat éppen
most kitérnem erre. Szándékom nem
személyes ügyem védelme a magam pró-
kátoraként. Csupán megragadva az indulat
szülte alkalmat, szeretném felhívni a
figyelmet egy magunk között sokszor
megvitatott problémára.

A kritikusok érzésem szerint sokkal
képzettebbek irodalmi vagy zenei téren,
mint a képzőművészetek ágazataiban vagy
a vizuális kifejezés megértésében.
Figyeljük meg, mennyi helyet szentelnek
az irodalmi mondanivaló elemzésére,
mennyit a látványesztétikumra, ami az
előadásban ugyanolyan fontos szerepet
tölt be (különben rádión is százszázaléko-
san élvezhető volna). Ezt az űrt egy-egy
elemző írás próbálja nagy ritkán pótolni a
SZÍNHÁZ hasábjain. Molnár Gál Péter
lényeglátó módon kirándul néha az
elhagyatott területre.

A varásfuvolában a látványszerkezet
konstrukciójával valóban nem atmosz-
férateremtés volt a célom. Azt a monda-
nivalót próbáltam a látvány eszközeivel
színben és anyagban megkomponálni,
amelyet Mozart zenei kompozícióval fe-
jezett ki. Sándor János rendező elmondta
felfogását, de szabadon hagyott dolgozni,
így kevés megalkuvással magamra
vállalhatok minden bírálatot - és furcsa
mód jobban örülök ennek, mintha rám
erőltetett tervezői megoldásokra kaptam
volna elismerést.

Megpróbálom részletezni A varázsfuvola
jelmezeinek elemzését, hogy a trivialitás
[az értelmező szótár szerint: „triviális" -
közönséges, útszéli, otromba
(megnyilatkozás) ; - szellemileg igény-
telen (megnyilatkozás)] vádjai közül
legalább az utóbbi alól felmentést nyerjek.
Mert lehet, hogy nem sikerült kifejezni a
magam felállította rendszert, lehet, hogy
rossz volt a rendszerezés és tévútra vitt, de
talán szellemileg igénytelen mégsem volt.

Kiindulásként komolyan vettem a fel-
nőtteknek szóló mesét, és jogot formáltam
arra, hogy a mese szabadságával élve
színes, dekoratív, történelmi stílusban
kötetlen, esetleg történelmi asszociációkat
is keltő ruhákat tervezzek. A földön-túli
erők megjelenítésénél szétválasztot-

tam a tisztaság és jóság birodalmának
fényét a gonosz vonzóan talmi csillogá-
sától. Ma, a rusztikus anyagok divatja
idején, izgalmas feladat a különböző
mértékben fényes anyagok felhasználási
lehetősége. Az ember három típusát, az
ideális élet felé törekvő Taminót, az ösz-
tönei szerint élő, földi élvezetekkel primér
módon kielégülő, gondolkodásra, tudásra,
magasabb színvonalú embereszményre
vágyó Papagenót és az eldurvult, már
elállatiasodott erőszakembert, Monostatost
színben próbáltam meg össze-kapcsolni.

A piros és zöld különböző árnyalatának
és színarányának adagolásával igyekeztem
ábrázolni ezt a hármasságot. Tamino
elegáns, hamvas kromoszidzöldjét
halványzöld kíséri, s pöttynyit pirosas-
bordó egyensúlyozza, később e kevés is
elmarad. Papageno alapszínei sárgás-
zöldtől a kromoszidig terjednek, na-
rancsokkal, pirosokkal vidámítva. Mo-
nostatosnál haragoszöld kiabáló vérvö-
rössel fele-fele arányban találkozik. Sa-
rastróé a közösség, az egymásért élés,
Papagenóé az önmagáért élés, Monostatosé
a másik ellenére élés birodalma. Ezek
között keresi útját az egymásért és
mindenkiért élni vágyó Pamina és Tamino
az éjszaka ridegen égő, magányos
figuráinak árnyékában.

Az Éj királynőjét és a három dámát a
„másik fajta fényesség" képviselőivé: tüzes
színű, pirosan, zölden, lilán csillogó,
éjszakai, „mondén" erőkké tettem.
Dekoratív, izgalmas szépségükkel csá-
bítják Taminót a maguk misztikus, romlott
világába. Drótos alsószoknyájukra
(melyekben akár Mozart korabeli, egzo-
tikus színű dámák is lehetnének) bőven
hullanak a tüllös és csipke raffolások, re-
dőik között a már említett fémszálas
raffolásokkal. A szabadon lengő tüll-stólák
homályba vonják, máskor kitakarják a
világító színeket, a meztelenül hagyott fél
kart és a nagy kivágást. Utólag
gondolkodtam el azon, hogy az éj-szaka
fényei nem véletlenül taszítóak és vonzóak
egyszerre, mint a hívogató fényreklámok
fénye. Ki látná különben őket az
éjszakában? A három dáma bár-milyen
szépen énekel is, lényegében egy fiatal
férfin osztozkodó, három érzéki asszony -
az Éj démonjai. A figurák valószerűtlen
meseszerűségét a ruhával azonos színű
zöld, piros, kék feltornyozott konty
egészíti ki, melyet hasonló színű strucctoll
magasít. Tollakat az egyiptomi, barokk,
rokokó korokban bőven használtak
dekorativitás céljára -



nem a Folies Bergčres görljei számára
találták ki először őket.

Ez adta a bátorságot, hogy az Éj ki-
rálynőjét éneklő Hegyes Gabit, aki nem túl
magas, félméterrel megnöveljem kékes-
fekete strucctollpártájával, mely
méltóságteljes lengéssel keretezi hófehér
arcát. Szabadon hagyott mély dekoltázsát
keskeny ezüst háromszögbetét folytatja,
míg el nem vész a kékes-fekete, né-ha
lilába hajló anyagzuhatagban. Vállát
áttetsző sleppes köpeny borítja ugyan-ezen
színekből. Kihívóan vonzó szépsége
megtéveszti Taminót, hogy tündöklően
szép, bús áriájával rabul ejtve felhasz-
nálhassa a maga érdekében. Első jeleneté-
ben a ruha anyagát folytató emelvény se-
gítségével nő emberfelettivé színpadi
alakja.

Paminát úgy tekintettem, mint az Éj
királynőjének a Világosság birodalmába
vágyó leányát. Fehér ruhájának széleit épp
hogy érintik az Éj és hölgyei színeinek
pasztellé szelídített változatai, a de-rengő
hajnal szivárványszínei - átmenet-ben az
éjszakától a nappal világossága felé. Áttört
fémpárta fejdísze formailag az éjhez
kapcsolja. Ez a ruha különböző okok miatt
nem sikerült egészen a terv szerint, ott
görögösebb vonalvezetésű, lágyan aláhulló
leplek fodrozódásából alakult, a
megvalósult változat rátett fodrai helyett.

A földöntúli erők másik szférájának,
Sarastro eszményített birodalmának meg-
jelenítése a látványmegoldások legnehe-
zebbike. A görög szépségeszményhez
igyekeztem közelíteni Sarastro papjainak
és népének maszkját. Fonalból készült
halványkék, szürke, sárgába játszó egy-
forma parókák, kirajzolt szemek teszik
esztétikailag egységessé a kórusfejeket.
Célom az volt, hogy ne egyenként álljanak
előttünk. Testük jellemző formáit
drótvázas alsóing alá rejtettem, melyet bő
redőkben hulló fehér ing hivatott
szoborszerűen fenségessé varázsolni. A
papok fényes, fehér selyemingét egyedül a
modern vonalú, sima napkorong-jel-vény
díszíti - óriási ingaóraként az időn-túliságot
is képzettársítja. Csupasz, aranyosan
tükröződő sárgaréz felületét hatásosabbnak
véltem varrott aranybortnisugaracskák
cirádáinál. Díszítésként másutt is csak
fehér fém és sárgaréz felületeket
használtam. (Monostatos rabszolgái
kivételek.) Sarastro inge a papokéval
megegyezik, közülük a napkorong re-
neszánszos, emberarcú lemezdomborítása
emeli ki, mely a debreceni adottságok
miatt kevésbé stílszerűen megoldott.

Sarastro népének formailag a papokéhoz
hasonló ruháit néhány stólával tettem
változatossá. Velúrfényű fehérben fürde-
tett pasztell színcsoportok formájában
jelentkeznek.

Monostatos és a néger rabszolgák sze-
repeltetését logikailag nehéz beépíteni
Sarastro birodalmába. Testüket fehér
molinóing fedi. A néger arcszínt kulti-
kusan színes ábrákkal ellátott arctrikók
helyettesítik, mivel a rabszolgáknak rövid
idő múlva újra papokként kell sze-
repelniük, átsminkelésre nem állt volna
rendelkezésre elég idő. Monostatos arcát
ellentmondás árán is kénytelen voltam
arcfestéssel megoldani, hogy az éneklés-
ben ne zavarjam. Volt más elgondolás
(például kézben hordható primitív stílusú
álarcok használata), de szereplők
mozgatása ezt a megoldást nem tette le-
hetővé. Mellkasukat zöld és lila mű-
anyagszalaggal betekert, fa hatású mű-
anyag karikalánc borítja, primitív stílusú
díszítmény hatását keltve. Egyformaságuk
jelzi az őrség egyenruháját. Erre a mintára
készült Monostatos láncdísze is,
különbsége a szalagok között villogó, réz
alapanyagú karika. Inge és bugyogója
fehér, mint a rabszolgáké és f nyes, mint a
papoké, bordóspiros bársony kaftánja és
zöld köpenye vadul színessé teszi.

Taminót, a japán herceget a helyzet
realitásából fakadóan vadászruhájában
ismerjük meg. Zöld, hasítottbőr mellény,
nyíl alakú aranyréz díszítésekkel,
fémszállal alig átszőtt alsó és felső trikó,
hamvas, hasítottbőr csizma és bordó
bársony föveg, nyíltartó (tegez), ugyan-

azzal bevonva Az emberi próbák különös
világában szükségét vesztett kellékei
elmaradnak. Amikor Sarastro társai közé
fogadja, bőrzekéjét a papok napjelvényére
cseréli fel.

Papageno tarka, háncsszerű, zöldes-
sárga ruháját nádszínű színes bőrből
fontuk. Hippiszakálla, hosszú haja, színes
madártoll koszorúja és gallérja a ter-
mészetben és természetből élő embert
mutatják. Neki szánt párját, Papagenát,
csoda teremtette ugyanabból az anyagból
- ha lehet, még vidámabb pirosokkal
libatollú revügörlként kísérti (csinos
alakjából minél többet mutatva).

A három angyal - a Rossz, majd a jó
kellékei - arany lurex ingecskéjükben és
harisnyanadrágjukban megelevenedett
reneszánsz szobrocskák. Aranyszínű le-
mezszárnyukat végül letéve, emberré vál-
nak maguk is.

A rendezői elképzelés a csodás eleme-
ket a balettkar felhasználásával kívánta
megjeleníteni. A Szörnyet nem vicsorgó
fogú állat, hanem nyálkás, amorf, az
embert moszatként visszahúzó teremt-
mény formájában mutatja be. Az embert
akadályként megtorpantja útján, s lelke
bizonytalanságként húzza, hogy átszé-
düljön a másik világba, ahol a szerelem és
az igazi emberré válás szimbolikus próbái
várnak rá. A tűz- és vízpróba jelenetében
a balett beiktatásával nem a likopodium-
pipa füstjét, hanem rituálisan
megjelenített piros és sárga szalagokat lo-
bogtató tűztáncosokat, kék selyemköpe-
nyükben hullámzó vízembereket kell le-
küzdenie a két főszereplőnek.

Jelenet a debreceni Varázsfuvolából. Jelmeztervező: Fekete Mária


