
NEMES MÁRIA

Jelmeztervező:
Schäffer Judit

Portrékísérlet egy művészről
é s e g y m ű v é s z e t r ő l

Nehéz bemutatni olyasvalakit és olyas-
valamit, akit és amit mindenki ismer, léte-
zését nem vitatja, fontosságát, hasznát
elismeri - csak éppen olyan magától érte-
tődőnek tartják, hogy szót sem fecsérelnek
rá. Művészet-e a jelmeztervezés? Termé-
szetesen az, senki sem vonja kétségbe. De
értékelése, elismerése megfelel-e ennek a
deklarációnak? Csak példaképpen említem:
1968 szeptemberében kis kiállítást nyitottak
meg a Hazafias Népfront VI. kerületi
kiállítótermében. A Schäffer Judit
jelmeztervező és Csinády István díszlet-
tervező rajzaiból rendezett tárlatnak még a
hírét sem olvastuk-hallottuk, pedig remek
alkalom lett volna, hogy a két művészi pálya
eredményeivel, állomásaival egy kicsit
részletesebben és összefüggéseiben
megismerkedhessünk. Ellenvetésül kínál-
kozik, hogy a jelmeztervezőnek minden este
kiállítása van, hiszen az igazi munkája a
megvalósult terv, a színpadi ruha, amelyet a
színielőadás keretében kell nézni és
értékelni. Legalábbis kellene - mondhatjuk
erre, hiszen a színikritikákban már
megszokásszerűen egy félmondat jut a
jelmeztervező művészetére. Ez a terjedelem
köztudomásúlag nemigen kedvez az el-
mélyült bírálatnak, így maradnak a sztereo-
tip jelzők: Schäffer Judit ruhái ... voltak.

A pontok helyére egy, esetleg két szó
kerül, nagyjából a következő választékból:
ötletes, stílusos, korhű: fantáziadús, jellemző
erejű, színes. Ha jól meggondoljuk, ezek a
jelmeztervezői szakon felvételi
követelmények, gyakorló tervező esetében
alapfeltételként fogadhatók el. Éppen az az
érdekes, hogy hogyan ötletes, stílusos

stb. Mi az, amit a jelmeztervező hozzáad az
előadáshoz, mennyi a része és érdeme a
látvány megteremtésében, a mondanivaló
kifejezésében?

Alkalmazkodó művészet

A jelmeztervező sokszorosan is „gúzsba-
kötve táncol". A legritkább eset, hogy maga
választja a munkáját: az adott színház
kötelékében feladatként jut számára egy-egy
darab. Évente 4-8, vidéken 12-14 darab
tervezése nem is tűri meg a pályán a kevéssé
ötletes és fantáziadús embereket. Schäffer
Judit tizennegyedik éve tervez - kb. 720

darab ki tudja hány ruháját rajzolta-álmodta
meg. Csak mutatóba két évad előadásai:
1962/63: A három testőr, Kollégák, A
túltisztességes asszony, Férjek a küszöbön,
Hajnali beszélgetés, Üvegfigurák, A potyautas
(József Attila Színház), A mos o l y országa
(Fővárosi Operettszínház); 1965/66: Egérút,
Volpone, Párizs bolondja, Dr. Pepike, A
kaktusz virága (József Attila Színház), My
Fair Lady (Fővárosi Operettszínház),
Coriolanus (Nemzeti Szín-ház), A szerelem
ára, Akt hegedűvel (Katona József Színház).
A tervezőnek ilyen skála mellett is győzni
kell tehetséggel, és alázattal szolgálni ... mit
is? Nagyon sok mindent. Az írói
mondanivalót - de hogyan? A bűnbeesés után
egyik kritikusa ennyit ír: „Schäffer Judit
jelmezei kitűnően követték a mű gondolati
előírásait." Elmosdja-e ez a szűkszavú
jelentés a tervezőnek azt a felfogását, hogy
Quentin életének asszonyai más-más szín
jelzésében tűnnek fel, hogy Maggie színe a
piros, de a rózsaszínestől a mélybíborig, s
hogy jellemének változásával mélyül el a szín
is. A Becket (1964/65, József Attila Színház)
leglényegesebb írói mondanivalójának az
emberi kötelékeknek, társadalmi
elkötelezettség-nek hangsúlyozása a
következetes kötél-díszítéssel ugyanilyen
tervezői bravúr volt, akárcsak a Szerelmem,
Elektra (1967/68, Nemzeti Színház) múltból
táplálkozó-máról szóló szereplőinek mai
szabású, jelzésszerűen visszautaló
kosztümjei, a fekete-ruhás Elektra
hatalomhoz jutott bosszúvágyát kifejező
bíbor palástjelzés.



Természetesen hozzátartozik az írói
mondanivalóhoz a rendezői szándék - a
tervező munkája ettől nem választható el. A
Turandot (196o/61, József Attila Szín-ház)
előadása Egri István rendezésében a mese
egzotikus szépsége mellett a groteszket
hangsúlyozta: a ruhákban, a fej-díszekben a
stilizált keleti, kínai motívumok, formák
néha a komikumig túlhangsúlyozva
jelentkeztek, nem mondva le a színek
alapvető harmóniájáról. Kazán István
Becket-rendezése kevés eszközzel,
maximális stilizáltsággal erőteljes szín-padi
hatásra törekedett: ezt a célt szolgálták a már
említett kötéldíszítések; az angol udvar
sötétebb színei, rusztikus ruhaanyagai
mellett kontrasztként megjelenő francia
udvar élénk színű, finom anyagú kosztümjei
magyarázkodás nélkül egyértelmű hatást
adtak. Marton Endre legutóbbi nagy-sikerű
rendezéseiben elválaszthatatlan a rendező és
tervező munkája a látvány meg-
teremtésében: a Czillei és a Hunyadiak
nemes anyagokban, méltóságteljes formában
megjelenő megkomponált egyszerűsége, A
bűnbeesés után színjellemzése, a Mózes
(1967/68, Nemzeti Színház) teljesen stilizált,
legapróbb részletéig kidolgozott és egységes,
éppen ezért nagyhatású freskószerűsége, az
Amerika (1967/68, Nemzeti Színház) szín- és
formavilágában egy-szerre imponáló és
kisszerű, harsány és mégis egybemosódó,
uniformizált, de eredeti víziója közös munka
eredménye.

Író és rendező elképzelését a színész
jeleníti meg: a tervező számára újabb fel-
adat, szolgálat - a szerep egyéniségén túl - a
színész egyéniségének figyelembevétele.
Tapintat, pszichológia, türelem, ember-
ismeret nem hiányozhat egy jelmeztervező
fegyvertárából. (Külön előny, ha mind-ehhez
még humorérzék, szellem, lelkesedés és
baráti segítőkészség is társul, mint Schäffer
Juditnál!) A tervező alig észre-vehető, de
mégis oly hasznos segítsége juttat érvényre
egy-egy színészi bravúrt. Emlékezetes
Sinkovits Imre megjelenése tizennyolc
szerepben a Planchon-féle Három testőr
átdolgozásban. Aki megpróbál
visszaemlékezni, hogy átváltozását

például hányféle szabású és jellegű fehér
gallér kísérte - fogalmat alkothat a tervezői
segítségről. Más. Gobbi Hilda az utóbbi
néhány évben hányféle öregasszony szerepet
játszott a József Attila Színházban - a kritika
által is méltányolt kifogy-hatatlan
invencióval, mindig újat adva saját
egyéniségéből és megfigyeléseiből. Schäffer
Judit ruhái kísérik és ösztönzik a színésznő
teremtő fantáziáját: Az eltűnt miniatűr
elszánt vezérének humora, az Üvegfigurák
anyaalakjának tragikomikus vonásai a
kopott, de túldíszített ruhákban, Az
ezerkettedik éjszaka varázserejű öreg-
asszonyának mesébeillő köpönyege és való-
ságos paraszti bocskora, a Párizs bolondja
idős hölgyének szánalmasságában is költői
eleganciája, s az egymást követő két Oszt-
rovszkij-mű (A hozománynélküli meny-
asszony, Az utolsó áldozat) egy világból való,
egymástól mégis megjelenésben is
jellegzetesen elütő alakjai a színész és
tervező fantáziáját egyaránt próbára teszik.
Még egy példa: Voith Ági tüskés modorú
asszisztensnője A kaktusz virágában szög-
letes mozdulatokkal és nagyon korrekt, me-
rev, hangsúlyosan uniformisszerű egyen-
ruhában jelent meg - hogy feloldódását,
felszabadulását az előbbi fekete-fehérrel
szemben egy nagyon élénk színű, bolondos
fazonú, csupa lebegés-anyagú estélyi ruha
jelezze. Az Imádok férjhez menni angol Vik-
tóriáját a franciás Váradi Hédi alakításában
egyszerre jellemezte a hangsúlyozott,
keresett elegancia és merész, de harmonikus
szalag, fodordíszítés. A példákat sorolva úgy
tűnik, hogy a jó tervezőt a sokféle kötöttség
kényszerítve inspirálja, hogy szürke
kompromisszum helyett minél színesebb,
érdekesebb eredményre jusson, mint-egy
önmagának is bizonyítva, hogy a fel-adatból
lehetőséget tud kovácsolni.

A meghatározó adottságok között persze
nem hanyagolható el az adott színház,
színpad, a játszó tér mérete, stílusa: mást
követel a történelmi dráma a József Attila
Színházban (II. József császár) vagy a
Nemzetiben, megint mást például a jó éjt,
Bessy színes világa, mint a Varsói melódia
intimitása. Kevés szereplő színei-



nek, egyéniségének bemutatása más eszkö-
zöket kíván, mint a nagy színpad csoport-
hatásra is figyelő megjelenítése. És a sok-
sok művészi szempont mellett hol van még a
legalább ennyire döntő anyagi? Kalkulációk,
előzetes és utólagos költség-vetések -
bizony, erősen alkalmazkodni kell a tervvel
dolgozó színházi üzem lehetőségeihez is.

1z egyéniség

E sokféle alkalmazkodásban, megkötött-
ségben hogyan jut hely az egyéniség-nek?
Hogyan lehet valaki mégis következetesen,
minden munkája mélyén, lényeges
megnyilvánulásában eredeti, egyéni látás-és
ábrázolásmódú művész?

Schäffer Judit legerősebb oldala a stili-
zác i ós készség - vagyis az, ami mesterségé-
ben, de az egész színházművészetben a leg-
lényegesebb. Minden színházi (és persze
minden más) művész stilizál: a közvetlen
valóságot színpadi valósággá lényegíti.
Schäffer Judit ruháiban mindig tetten-érhető a
színpadi korra vetített mai ízlés, a ma
emberének látásmódja. Megkeresi és
megtalálja azt a láncszemet, ahol össze-
kapcsolhatja a legtávolabbi kort a mai - ne
féljünk a szótól - divattal. Az ezerkettedik
éjszaka oly távoli mesevilága a háló-díszítéses
fürdőruhák korában a bikinire erősen
hasonlító háremhölgy-viseletben, a bájos
főhősnő aranyszínű hálóból szőtt palástban
jelent meg; a Volpone Caninája fekete
neccharisnyában, ugyanilyen ujjakkal; a
Bíbor por különcködő hölgyecskéi hálóinghez
hálócsizmát viseltek, s a legújabb divat
furcsaságaira emlékeztető kötött ruhákat,
pulóvert, hosszúszárú csizmát. Schäffer Judit
a színeket, díszeket az adott néző szemének
igényeihez alkalmazza, így a ruhái mindig
rejtenek valami ki nem mondott, de nemis
titkolt kettősséget, játékosságot. Sokszor,
önmaga számára is nehezítve a megoldást, a
stilizálási kény-szert megtoldja azzal, hogy
lemond a színekről, csak fekete-fehérben
ábrázol. Ezek bravúros megoldások: Az
ezerkettedik éj-szaka Fekete és Fehér
Hasszánja, mint egymás tükörképei; a Marica
grófnő iro

nikus szemléletű előadásának op-art meg-
oldású menyecske-ruhája, fekete-fehér pár-
tával; az Imádok férjhez menni raffinált
eleganciájú Viktóriája; a My Fair Lady
lóversenyképének más-más megoldású fi-
nomkodó ruhái éS hatalmas kalapjai; az Akt
hegedűvel gyászoló családja magától
értetődő fekete-fehér gyászban, s ugyanez
groteszkben az inas ruhájában; a Szerelmem,
Elektra antik-modern ábrázolása - megannyi
emlékezetes siker.

Stilizációs készség gyűjtőnév alatt termé-
szetesen csak összefoglaltuk mindazt, amit
ez feltételez: a fegyelmezett tehetség és a
mindig megújulásra, befogadásra és kifeje-
zésre kész hivatásszeretet; keresés és elmé-
lyedés a régi korok anyagában, érdeklődés
és fogékony figyelem az új iránt, az egyéni
játékosság, humorérzék, kontrasztérzé-
kenység tudatos felhasználása adja végül a
sajátos művészegyéniséget. A sokféle
kötöttség szövevényében egy határozott
egyéniség villan fel, akit így jelöl színlap és
kritika: Jelmeztervező: Schäffer Judit.

Reménykedés és jámbor szándék

S hogy mit tehet e mostohán kezelt mű-
vészeti ágért a kritika? Úgy gondolom, hogy
ha a napilapok színibírálataiban adott
esetben a szűkre szabott terjedelem gátolja
az érdembeli méltatást, talán ugyanannak az
előadásnak egy más alkalommal való
megtekintésekor (amely egyéb szempontból
sem lenne haszontalan) a kritikus több teret
és érdeklődést szentelhetne a tervezői
munkának. Ugyanígy a folyóiratok
összefoglaló kritikái egy-egy tervező több
darabját együttesen méltathatnák, s a kép-
zőművészeti kritikusok is egy-egy alka-
lommal figyelmet szentelhetnének a szín-
házban dolgozó képzőművészeknek.

RÁTKAI MÁRTON

szobrát - Schaár Erzsébet alkotását -. avatták
fel november 18-án a Rátkai Klubban.
Ungvári László, Kossuth-díjas, érdemes
művész tartott emlékbeszédet.




