négyszemközt
CSÍK ISTVÁN

A jelmez - jellemez
Beszélgetés Schäffer Judittal

Arra a kérdésre, hogy mit csinál a jelmeztervező, mi a feladata a színházon, az
előadást megteremtő csapaton belül,
egyetlen szóval lehet válaszolni: jellemez Schäffer Judit így foglalja össze munkája,
művészete lényegét. - A gyakorlatban
természetesen nem ilyen egyszerű a dolog.
Ezer és egy követelménynek kell
megfelelnie, látszólag lényegtelen, de az
előadás egésze szempontjából mégis
meghatározó igényt kell kielégítenie. A
ruhának elsősorban viselőjét kell jellemeznie, és ezen keresztül, ennek szolgálatában játszhat szerepet a színpadi
látvány, az előadás színvilágának megteremtésében.
-

 Tehát a jelmeztervező egy-egy figura
meg-formálásában a színész közvetlen
segítőtársa ?

tejesedéséhez.
Ezen
a
téren
szoros
együttműködésre van szükség a díszlet és a
jelmez tervezője között. Sokan úgy tartják, hogy
ha valójában egységes látványt kíván a rendező,
ezt a két feladatot ugyanarra a művészre kell
bíznia. Erről mi a véleménye?

 Bár ez a megállapítás a saját szakmámra nézve nem éppen kedvező, hajlok
arra, hogy elvben igazat adjak az efféle
érvelésnek. Az is bizonyos, hogyha most
kezdeném a pályát, én is arra törekednék,
hogy a kettőt együtt csináljam. Egyébként másutt ez az általános gyakorlat, és
igen jó eredményekre vezet. Abban a
szerencsés helyzetben vagyok, hogy Ljubimov valamennyi rendezését volt alkalmam megnézni; nos, az ő állandó tervezőjének, Borovszkijnak a jelmezek területén korántsem volt annyi és olyan
nagyszerű ötlete, mint a díszlet, a színpadi tér kialakításában. Mégis, az általa
tervezett előadásoknak olyan sajátosan
egyéni varázsa, egységes atmoszférája
van, hogy csaknem biztosra veszem: külön jelmeztervezővel, legyen az a legjobb
művész és a legalkalmazkodóbb alkotó
társ, képtelen lett volna ilyen eredményeket elérni. Csak nálunk húzódik
éles határ a kétfajta tervezés között.

 Vagy a munkájának hátramozdítója,
 Azért itt is vannak, akik egyedül birkóznak
a szerepformálás legnagyobb ellenfele .. . meg mind a két feladattal.
Van, amikor így emlegetik ; színésze és
 Többnyire olyanok, akik kívülről
jelmeze válogatja!
kerültek a színház vonzásába. Egy képző Sokan azt vallják, hogy ha a színész a művész, aki saját mesterségén belül megruha, a jelmez miatt veszekszik., ha kifogásokat szokta, hogy egyedül dolgozik, s egyedül
keres és hibákat talál, akkor tulajdonképpen felel a mű minden egyes részletéért,
önmagával veszekszik., mert nem találja a akinek az a természetes, hogy a látvány
figurát.
teljes egészében a sajátja, nehezebben is
 Van benne valami . . . De nemcsak tudna alkalmazkodni, nehezebben tud
ilyen kifogásokkal találkozhat a tervező. osztozkodni a konkrét munkán. A díszletNekem, személy szerint például a masz- és jelmeztervezők túlnyomó többsége
kok miatt kellett mindig afféle kis ma- legfeljebb egy-két alkalomra kirándul a
gánháborút vívnom; a színészek eleve másik területre. De ez nem is baj. Előtiltakoznak, mert szerintük mindenféle adások egész sora, méghozzá minden
maszk az ő kifejezési lehetőségeiket csök- szempontból jó előadások bizonyítják,
kenti. Örök problémát jelent természetesen hogy ha más művész tervezi a díszletet, s
az is, hogy a színpad hőmérséklete nem megint más a ruhákat, akkor is lehet
mindig azonos. Ugyanaz a ruha, amit az egységes hangulatot, egységes színpadi
őszi bemutatón elfogad a színész, télen, látványt teremteni. Természetesen ennek
amikor fűtik a színpadot is, elvi- alapfeltétele az egyértelmű rendezői láselhetetlenül meleggé válik. Sokszor ma- tomás.
gam is sajnálom a szereplőket, amikor a
 Személy szerint soha nem volt olyan
túlfűtött téli vagy a forró nyár eleji problémája, hogy a díszlet mást mondott, mint
színpadon izzadnak, de hiába: Bánk bán a jelmez? Hogy a kétféle szín- és formavilág
nem játszhat rövidujjú ingben, s a bőr- ütötte egymást?
nek, prémnek alapvető tulajdonságait nem
- Nem! Eddig még mindig sikerült
lehet kiküszöbölni. Az lesz majd a összehangolni az elképzeléseimet a díszvégleges megoldás, ha színházainkat lég- lettervező kollégákkal. Nem mondom,
kondicionálják; bár a szabadtéri előadá- hogy mindig az első szóra megértjük
soknál akkor is ki lesznek téve az időjárás egymást, de az esetek legnagyobb részéviszontagságainak a szereplők.
ben a sokéves gyakorlat, a közös munka
 A jelmeztervező munkája mindenképpen
hozzájárul az előadás látványának ki-

alapján már félszavakból is tudjuk, hogy a
másik mit gondol, mit akar.
- Mikor kell a két tervező elképzeléseit
összehangolni?
- A kezdet kezdetén! Ha később, az

effektív munka vagy a vázlatok elkészültének időszakában egyezkednek, akkor
már régen rossz! Akkor már csak kényszeredett kompromisszumok születhetnek. Annak ellenére ezt mondom, hogy a
saját gyakorlatomban volt, sőt, van példa
az ellenkezőjére. Előfordult - úgy
alakultak a körülmények -, hogy csak később kapcsolódhattam be a közös munkába, és kész elképzeléseket hoztam magammal; mégis sikerült úgy összehangolnunk a terveket, hogy a színvilág, a látvány egysége megszületett. Ez azonban
kivétel. A közös nevezőt a kezdet kezdetén kell megtalálni. És ha már itt tartunk,
azt is szeretném elmondani: általában
akkor vannak eltérések a két tervező elképzelései között, akkor merülnek fel
problémák, akkor van szükség kompromisszumokra, ha a rendezőnek nincs világos, határozottan körvonalazható koncepciója. Ha nem tudja egyértelműen
megmondani, hogy mit akar!
 Van ilyen?

 Hát . . . Előfordul. Természetesen ez
sem egyértelmű. Az a jobbik eset, ha csak
a látvánnyal kapcsolatos elképzelései nem
kristályosodtak ki, de a darabról, az
irodalmi műről határozott nézetei vannak.
Mert annak ellenére, hogy az efféle
instrukciók: legyen „csúnya és piszkos",
vagy egyszerűen „szép", őszintén szólva
nem instrukciók, ilyenkor mégis van
miből kiindulni, van mibe kapaszkodni.
Ha viszont úgy kell munkához látni, hogy
a rendező még a művet sem emésztette
meg teljesen, akkor nagyon hazárdjátékot
kell játszanunk. Szerencsére ez valóban
ritkán fordul elő, és még ilyenkor sem
törvényszerű, hogy a két tervező ne találja
meg a közös hangot!
 A jelmeztervező munkája, a rendezői elképzeléseken túl, a napi divathoz is kötődik.
Hogyan jelentkezik ez a mindennapi
munkában?

 Elsősorban az anyagok kapcsán. Csak
olyan anyagokból tervezhetünk, amelyeket meg is tudunk szerezni! De ez,
mondjuk, csak gyakorlati szempont. Elméletileg két út áll a tervező előtt: vagy
korhoz kötött ruhákat ad a szereplőkre,
vagy időtlen, csak a jellemekre, az örök
helyzetekre utaló öltözékeket. A korhoz
kötött jelmezeknél eleve adott egy-egy
korszak divatja; de az „időtlen" ruhák

esetében is csalóka dolog a kortalanság, az
örökkévalóság! Ha például végignézzük a
különböző
Shakespeare-előadások
ruhaterveit, a fényképek alapján szinte
csalhatatlan pontossággal megállapítható,
hogy mikor készültek az „időtlen"
jelmezek. A kor divatja ugyanis ezekben a
ruhákban is tettenérhető! Jobb tehát, ha
eleve nem ringatjuk magunkat abba az
illúzióba, hogy a tértől és időtől függetlenül tervezhetünk. Ez lehetetlen, de
nincs is rá szükség. Olyan jelmezeket kell
tervezni, amelyek az adott kor nézőjében
az időtlenség illúzióját keltik!
- Térjünk vissza az anyagok kérdéséhez,
hiszen a jelmegtervező munkájában ez tartalmi kérdés. A felhasznált anyag, a külön-féle
textíliák súlya, szövése, faktúrája, esése a
művészi kifejezés eszköze! Volt már arra példa,
hogy meg kellett változtatni az eredeti
elképzeléseit, mert nem talált hozzájuk
megfelelő anyagot ?
- Eddig még nem. Makacs természetem

van: addig-addig járok utána, amíg meg
nem
találom
a
legalkalmasabbat.
Kompromisszumokra eddig csak hosszú
életű repertoárdarabok esetében kényszerültem. Amikor egy előadás túlélte a
bemutató alkalmából elkészített jelmezeket, s azok az anyagok, amelyeket akkor
használtunk, már eltűntek az üzletekből. A
Mózes esetében például az eredeti,
kéziszőtt anyag helyett, amelyhez később
már nem lehetett hozzájutni, jerseyből
kellett elkészítenünk Kohut Magda új
ruháját. Az anyag esése ugyan hasonló
volt az eredetihez, de a laza szálakat kézzel kellett ráfesteni, hogy összhatásában
többé-kevésbé olyan legyen, mint a régi,
amit már elkoptatott. Komoly gondot
jelentett viszont az, hogy a különféle
műszálas anyagokat egyszerűen nem
lehetett festeni. Nem tűrték a festéket!
Újabban megint egyre nagyobb tért hódítanak a természetes anyagok a divatban.
- Használjuk is őket! A Gyulai Várszínház nyári előadásához, a Caligula
helytartója című darabhoz például olyan

zsugorított, természetes szálból készült
anyagot használtam fel, mint amilyenből a
divatos ingek is készülnek. Hallatlanul
könnyű, nem gyűrődik, nagyszerű esése
van; a rómaiakat - leszámítván a
kifejezetten katonai ruhákat - kizárólag
ebbe öltöztettem. Azt az anyagot pedig,
amit ugyanebben a produkcióban a zsidók
ruhájához használtam fel, a lakásom
tőszomszédságában levő kis közértben
sikerült megtalálnom. Ebből készülnek a
felmosórongyok. Laza szövésű, könnyű,
és nem túlságosan meleg; ugyanakkor
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durva, súlyos, rusztikus anyag hatását
kelti. Az már külön történet, hogy hogyan
jutottam
a
nyomára
annak
a
szövetkezetnek,
amelyik
darabolja,
„kiszereli" ezeket a felmosórongyokat, s
hogyan tudtam meggyőzni őket: adjanak
nekünk méterben ilyen anyagot. De azt,
hogy ki a gyártó, még ma sem tudom.
- Ehhez kapcsolódva: hogyan szerzi be a
színház számára az elképzelt anyagokat?
- A textíliák nagy részét csak úgy tudjuk beszerezni, ha közvetlenül a gyárhoz

fordulunk; ami az üzletekbe jut, arra
szinte nyomban lecsapnak a butikosok. A
személyes ismeretség, a közvetlen állandó kontaktus többnyire kisegít, de
bármilyen szomorú, meg kell állapítanom: ebben a tekintetben a színház mindenütt előnyösebb helyzetben van, mint
nálunk. Nálunk mintha senki sem szeretné a színházat.
-- Milyen alapon jutott erre a
következtetésre?
- Példát mondok. A közelmúltban

Pozsonyban jártam. Az ottani kollégák
elvittek egy kis szövetkezetbe, amelynek
a tagjai a színházak részére gyártanak, a
tervezői elképzelések alapján olyan anyagokat, amelyek a kereskedelmi forgalomban nem kaphatók. Az olyan kötött
anyagnak méterét, amelyhez hasonlót nálunk iparművésszel lehetett csak elkészíttetni, körülbelül ötven forintnak megfelelő összegért állították elő. Mi egy-egy
mellénykéért súlyos ezreket fizettünk az
iparművésznek, és ő is csak a színház
iránti szeretetből, szívességből és baráti
alapon vállalta el a munkát. Az NDKban, egy Vámos László rendezte operaelőadáshoz a központi műhely olyan hallatlanul finom, habkönnvű madármaszkokat készített, hogy én, a tervező is elámultam, amikor egy-egy darabot a kezembe vettem. Az egész kórus maszkban
énekelt, és senkinek nem jutott eszébe
tiltakozni, hogy ez a tervezői ötlet zavarja
az éneklésben!
- Tudtommal nem minden jelmez készül
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A nagynéni:
Barta Mária
Gogol Háztűznézőjének
szegedi előadásában

új anyagból. Hogyan tudja a jelmezek tervezője a régi, meglevő anyagot hasznosítani?
- A Nemzeti Színháznak hatalmas ru-

határa van, és ennek előnyeit igyekszünk
messzemenően kihasználni. A Karnyóné
előadásához például egyetlen centiméter
új anyagot sem vásároltunk. Természetesen nem az eredeti formájukban kerültek
újra színpadra a ruhák, átalakítottunk,
applikáltunk ; az egyetlen darab, amihez
hozzá sem nyúltunk, Gellei Kornél köténye volt. De ez az út nem mindig járható. Az anyagok sem élnek örökké... De
támaszkodtam már másféle források-ra
is. A Fővárosi Operettszínház például A z
ellopott futár bemutatása előtt, javaslatomra
hirdetést adott fel, hogy régi ruhákat
keres
megvételre.
A
hatás
valamennyiünket megdöbbentett: olyan
hosszú sorok kígyóztak a kapu előtt, mint
hajdanán, a régi Csárdáskirálynő idejében
a pénztár körül. Csodálatos ruhákat, csodás dolgokat sikerült összegyűjtenünk; de
például a gyöngyök kel díszített csipke
nagyestélyiket minden előadás után
javítani kellett, mert maga az anyag megfáradt, elöregedett. Ezen az úton ma még
rengeteg értéket lehetne felkutatni. Az a
nemzedék, amely még megbecsült
minden egyes ruhadarabot, gondosan
megőrizte az elnyűtt táskákat, a divatjamúlt öltözékeket, hogy hátha jók lesznek
még valamire, lassan eltűnik; átadja a
helyét a fiataloknak. Ok pedig már más
szellemben nőttek fel; bennük nem élnek
a takarékos és beosztó polgár reflexei, a
világháborúk, válságok időszakának
beidegződései. Most kellene gyűjteni,
amíg még lehet! De egyelőre más,
fontosabb kérdésekben sem tudunk
egyenesbe jutni!
- Mire gondol?

Amikor a 80 huszár című film forgatására
készültek, minden egyes ruhadarab külön
gondot okozott. Egyenként kellett
megkeresni a nyugdíjas mestereket, akik
még tudták, hogyan kell a sujtást az
egyenruhára
felvarrni,
a
zsinórt,
paszomántot megcsinálni, a mentére
gombot önteni, csákót, sapkát készíteni.
A filmgyár meg tudta őket fizetni, de a
színház nem veheti igénybe a munkájukat, mert hiszen nem iparművészek.
Nincs mód a kifizetésükre! És mi lesz
akkor, ha ezek az idős emberek végleg
eltávoznak közülünk ? Szakmák halnak
ki, mesterségek mennek feledésbe, olyan
szakmák, olyan mesterségek, amelyek a
színház, a film számára rendkívül fontosak! De nem kell ennyire speciális területre kalandozni. Ha a mostani, lelkes,
színházat szerető, de nem éppen fiatal
szabászok, akikre a színházi gyakorlat
épül, nyugalomba vonulnak, egyszerűen
nem tudom, mit fogunk csinálni. Nehéz
megérteni azt a közönyt, amit a műhelyekben tapasztalok; nehéz tudomásul
venni, hogy fiatal lányok, akik évek óta a
színházi műhely varrodájában dolgoznak, beérik a munka gépies, érdektelen
részével, nem érdeklődnek a szakma igazi fortélyai iránt, hogy azután majd átvegyék a stafétabotot.
 Mi lenne véleménye szerint a megoldás?

 Mindenekelőtt tudomásul kellene
venni, hogy ez is a színházhoz tartozik.
Egyelőre a felszínen nem sokat lehet észrevenni a gondokból, mert a tervezők
ötletekkel pótolják a hiányzó lehetőségeket, de az lenne a normális, ha a lehetőségek adnák az ötleteket! A baráti országok számtalan jó példát kínálnak; az
említetteken kívül érdemes tanulmányozni a lengyel, a szovjet gyakorlatot is!

Gogol Háztűznézőjének eladó lánya, Agafja
Tyihonovna a szobájában ül, az asztalnál
és kártyát vet. Szemben vele nagynénje,
Arina Pantyelejmonova. Előtte teáscsésze,
benne kiskanál; elmélyülten kavargat.
Odébb tálka aprósüteménnyel; mohón
eszeget. Egyes süteménydarabkákat apróra
tördelve bekap, s más nagyobb darabokat
kimért mozdulattal teájába mártogat, s
csak azután tüntet el szájában. Étvágya,
úgy tűnik, kielégíthetetlen, a jelenet egész
ideje alatt fogyaszt, eszeget. Meg szeretné
győzni a férjhez adandó Agafját, ne
akarjon mindenáron nemeshez menni, hiszen kereskedő lánya. Józan eszével tudja, ösztöneivel érzi, semmi jó nem származhatik egy (általa hitványnak nevezett)
nemessel kötendő frigyből. E buzgó
meggyőzés alatt mindig van ideje arra,
hogy suttyomban egy darabka süteményt
bekebelezzen, néhány korty teát igyon.
Időközben a tálcán levő dzsemesüveg is
bekerül érdeklődésének fókuszába, ekkor a
dzsembe is mártogat, majd a kiskanalat
alaposan lenyalogatja.
Megérkezik a házasságközvetítő, Fjokla
Ivanovna, a nagynéni folytatja az
eszegetést. Veszekednek, foggal-körömmel védi, dühösen bizonygatja igazát a
közvetítőnővel szemben, aki mindenféle
jöttment nemesurat kerített Agafjának.
Ideálként szeretett elhunyt bátyjára
hivatkozik, hiszen ő szintén megvetet-te a
nemeseket, a felfelé kapaszkodást.
Indulatos replikái közben szinte csapkodja
a süteménydarabokat a teáscsészébe.
A házasságközvetítőnő feltűnés nélkül
szeretne venni egy darabka süteményt, ám
Arina észreveszi, lecsap a tál-kára,
magához húzza, majd az asztalon levő
másik süteményes edényt is oda-surrantja
maga elé, ráteszi a nagy tálcára, most már
minden előtte van, övé a zsákmány. Újból
megdézsmálja. Ott díszeleg

