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CSÍK ISTVÁN

Schäffer Judit
jelmeztervei

A Nemzeti Galéria harmadik emeletén -
ott, ahol a csodálatos, de még befejezet-
len várbéli épületben most otthont teremtő
intézmény helyet tudott neki szorítani - a
huszadik század magyar festészetének
nagyszerű alkotásait felsorakoztató - vagy
inkább rejtegető? - folyosóról szinte
minden átmenet nélkül zuhant be a
látogató Scháffer Judit kiállítására.
Egyetlen, viszonylag kis teremben sora-
koztak a kiállított jelmezek, jelmeztervek;
valószínűleg csak az átmenet hiánya
okozta, de amikor beléptem, úgy éreztem,
szét akarják feszíteni a szűk teret.. .

A látogató, akit eleve főbe kólintott a
kontraszt, csak néhány perces kóválygás
után vált képesé arra, hogy a kiállításról s
a kiállított művekről ítéletet alkosson. De
ha rászánta ezt a néhány percet, akkor
lépésről lépésre feltárult előtte egy sajátos,
különös varázzsal rendelkező világ.

Egy színházi tervező kiállítása mindig
kérdőjeleket hordoz magában; sokan még
azt is vitatják, érdemes-e, sőt szabad-e az
élő színház számára született munkákat
saját közegükből kiragadva egymás mellé
állítani. Hiszen egy-egy terv, egy-egy
művészi elképzelés gyakorlati értékét
mindig maga az előadás határozza meg:
bármily keserves ez a színház tervezői
számára, igazán jó jelmez, igazán jó díszlet
csak jó előadás díszlete jelmeze lehet.
Éppen ezért egy efféle kiállításnak minden
egyes alkalommal, újra és újra bizonyítani
kell. Igazolnia kell saját létjogosultságát,
meg kell küzdenie a valódi és vélt
korlátokkal. Be kell bizonyítania, hogy a
különböző stílusú művek különböző
rendezői felfogásban megszólaló
interpretációk számára teremtett tárgyi
világban van valami közös. Valami olyan
egyéni, mindig tetten érhető többlet, ami a
tervező művészt ebben a minőségében is
kiállító művésszé avathatja.

Nem könnyű feladat a művek ilyen
egymásutánját megteremteni, hiszen a
tervezői munka elsősorban szolgálat. De
minthogy nem az író vagy rendező, hanem
az írói-rendezői gondolat szolgálata, nem
is lehetetlen. Sőt, valóban je-

lentős művészeknél majdhogynem szük-
ségszerű.

Mindezeket a többé-kevésbé eviden-
ciának tűnő megállapításokat csak azért
siettem előrebocsátani, mert abban a vár-
beli, harmadik emeleti kis teremben fé-
nyesen igazolva láttam az itt elmondotta-
kat. Scháffer Judit kiállításán minta-
szerűen érvényesült az a bizonyos többlet:
az, amit ezeknek a ruháknak, terveknek
készítője az egyes produkciókhoz
önmagából adott.

A legtöbb itt látott terv és ruha egy
nagyon is határozott alkotói törekvés
eredményeként született meg. Lényegük,
hogy egy adott kor és stílus korlátain
túlnőve, de az öltözködés történetének
tudatos és alapos ismeretében egy-szerre
idézik fel egy meghatározott történelmi
kor levegőjét, és támasztanak különféle
asszociációkat. A művész a konkrét
műben megtestesülő általánost igyekszik
megfogalmazni saját eszközeivel, és
ezáltal egyszerre ad fogódzót a színésznek
a szerep értelmezéséhez, a figura
megteremtéséhez, és segítséget a nézőnek,
hogy a cselekmény felszínéről gondolatilag
a mélységekig tudjon hatolni.

Scháffer Judit iskolát teremtett ezzel a
módszerrel a magyar jelmeztervezésben;
érthető hát, sőt természetes, hogy önálló
kiállításán, amely ráadásul egy Műhely
címet viselő kiállítás sorozatban kapott
helyet, a bemutatott rajzok, maszkok és
ruhák túlnyomó többségükben ennek az
iskolának kiforrott és letisztult
eredményeit reprezentálják. Így kaptak -
indokoltan - nagyobb teret az olyan
művek, amelyek időtlen, eleve absztrahált
történelmi közegben játszódnak
mint a Csongor és Tünde vagy a Lear király -
és az olyan több rétegű drámák, ame-
lyekben a konkrét tér és idő mögött
parabolaként húzódnak a mára utaló,
mélyebb, általánosabb gondolatok. Ez
utóbbira példa a Táncpestis vagy Az utolsó
utáni éjszaka.

A valóság és a képzelet, a konkrét és az
általános között a hidat Scháffer Judit
kezében maga az anyag, a matéria teremti
meg. Rengeteget bíz a faktúrára: a vászon
nyers felületére, a horgolt háló durva
csomóira, a kötött anyagok redői-re, a bőr
sajátos tulajdonságaira s a fémek tompa
fényére. Éppen azért, mert ezek az
anyagok nemcsak a figurát, ha-nem a kort
is jellemzik, amelyben a mű hősei
mozognak, szinte minden egyes darab
lehetőséget kínál arra, hogy a konkrét
anyagnak általános tulajdonságokat adjon.
Igy a rövid szárú csizma,

amelyet a középkori zsoldos lábára ad,
nem hat anakronizmusnak, hiszen az öl-
tözék egésze, ha hangulatában a közép-
kort idézi is, lényegében a szoldateszka
rosszízű hatalmát fogalmazza meg.

Jelentős szerepet kapnak ezeken a ter-
veken és ezekben a jelmezekben a nép-
művészet alapelemekre bontott motívu-
mai. Nehéz lenne eldönteni, hogy az
egyes művek esetében a felhasznált
anyagok vonzották-e szükségszerűen e
motívumokat vagy ez utóbbiak köve-
telték ki maguknak az anyagot, annyi
bizonyos, hogy e kettő elválaszthatatlanul
összekapcsolódik egy-egy mű, egy-egy
előadás jelmezterveiben. Alighanem a
népművészet tetszés szerint tágítható
időhatárai, a kortalanság és egyetemesség
ragadta meg a tervezőt, amikor nem-csak
a kézenfekvő esetekben merített ebből a
motívumkincsből.

A jó jelmez jellemez. Éppen ezért
Scháffer Judit azokat a ruhákat fogalmazta
meg „legbeszédesebben", amelyeknek
viselői legfeljebb egy-két mondatot
kaptak a szerzőtől, hiszen ezeknek az
alakoknak már megjelenésükkel mindent
el kell önmagukról mondaniok. A
fontosabb szerepek megformálóinak már
olyan ruhákat tervezett, amelyek nem a
színész helyett beszélnek, hanem
hozzásegítik a figura még tökéletesebb
jellemzéséhez. Maszkjai, álarcai, az arcot,
testet részben vagy egészen beborító
jelzései ugyanúgy eszközül szolgálhatnak
a színészi munkához, mint ahogy eszköz a
színész teste is.

A színház eleve elvonatkoztat. Ezért
szolgáltatnak érdekes k ontrasztot a ki-
állításon belül azok a k osztümök, ame-
lyeket a tervező az Ady Endréről szóló Ki
látott engem? című filmhez tervezett. Ezek
a ruhák a film követelményeinek
megfelelően nemcsak általában és hangu-
latukban, de részleteik ben is hitelesek
kell, hogy legyenek. A tervező művész itt
is az anyag hangsúlyozásával tudja elérni,
hogy ruhái önmagukon túl egy egész
korról valljanak: a mély tüzű bársony s a
leheletfinom csipke kombinációja felidézi
az egész századfordulót, a magyar
szecesszió sajátos atmoszféráját. Nehéz
eldönteni, hogy mi dominál, ha e ruhákat
a színházi kostümökkel vetjük egybe, a
két művészet, színház és film különbsége-
e vagy az alkotó szándék azonossága. A
magam részéről először a különbségtől
döbbentem meg, majd hogy újra és újra
végigjártam a kiállított tárgyak közt
kanyargó rövidke utat, egy-re jobban
megragadott az azonosság.



A kiállítás leghangsúlyosabb pontján azok
a jelmezek álltak - A Z utolsó utáni éjszaka
jelmezei -, amelyeket az elmúlt évben a
prágai Quadriennálén ezüst díjjal tüntettek
ki. Méltán, nemcsak a díj-nak kijáró
tiszteletből kapták ezek a ruhák az előkelő
helyet; a színpad közegéből kiszakítva is
meg tudtak őrizni vala-mit a darab kemény
filozófiájából és az előadás látomásos
jellegéből. Mindaz, ami Schäffer Judit
jelmeztervezői munkásságának lényege, ott
sűrűsödött ebben a három ruhában: az
elnagyolt, csak jelzett részletek mellett
aprólékos iparművészeti kidolgozást kaptak
a darab során valamilyen szerephez jutó
motívumok.

Azokon a kis táblákon, amelyek a tervek
alapján elkészült ruhákon lógnak, fel van
tüntetve a közreműködő ipar-művész neve
is. Ez nemcsak gesztus, a tervező gesztusa,
amellyel alkotótársként maga mellé emeli a
kivitelezőt. Éppen a kiállítás nyújtott rá
alkalmat, hogy a tervek és a megvalósult
ruhák összevetésével meggyőződjünk arról,
hogy a kivi-telező iparművészekben
valóban alkotó társat keres a terveket
készítő művész, eleve beszámítva a
végrehajtás során fel-tárulkozó
lehetőségeket.

A kis terem ajtajából még egyszer
visszanézve azon gondolkoztam, kinek mit
ad ez a zsugorított tárlat. Azok számára,
akik nem látták, nem látják a mű-vész
legteljesebb kiállítását, a színházi előadások
hosszú sorát, érdekes bepillantás egy sajátos
művészetbe; azoknak, akik a színpadról
ismerősként látták viszont a jelmezeket,
varázslatos színházi esték emlékezetét. És
mindenkinek, aki betévedt ide, élményt:
találkozást egy szuggesztív egyéniséggel,
akinek művészete nemcsak a kiállított
darabokban, hanem az egész terem
hangulatában érzékelhető. Ahogy visszafelé
tettem meg az utat a harmadik emeleti
folyosón, már az átmenet hiányát sem
érzékeltem. Sokkalta inkább azokat az alig
észrevehető szálakat, amelyek a folyosón
lógó képek festőinek s a színpadi ruhák
tervezőjének művészetét, láthatatlanul bár,
de szorosan összekötötték.
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