
� „Szenvedélyem a hivatásom” címmel jelent meg a
Balassi Kiadónál 2017 áprilisában a Jánoskúti Márta
jelmeztervezô munkásságát bemutató látványos és
tartalmas kötet. Szerzôje Turnai Tímea, a Petôfi Iro -
dalmi Múzeum – Országos Színháztörténeti Múze -
um és Intézet (PIM – OSZMI) szcenikai gyûjtemé -
nyeinek fômuzeológusa.

A szerzô és a tervezô méltán találtak egymásra, mint
Turnai Tímea írja: „[…] közel három évtizede törek szem
arra, hogy munkáinak, mûveinek minél nagyobb része
ke rüljön közgyûjteménybe, illetve számos magángyûj te -
ményben felkutatott és digitalizált mûve legyen hozzáfér -
hetô az érdeklôdôk számára. Nagy örömmel tölt el, hogy
évek óta dédelgetett tervem, a róla szóló könyv végre meg -
jelenhetett.” (192. o.)

Jánoskúti több évtizeden keresztül volt a Vígszín -
ház jelmeztervezôje, aki amellett, hogy jó néhány je -
lentôs vidéki színházban és külföldön is dolgozott,
nemzetközi produkciókat is jegyzett, sikerrel szere pelt
számos magyar és nemzetközi szcenikai kiállítá son. A
könyv megjelentetéséhez nagymértékben hoz zájárult
Jánoskúti Mártának a Magyar Mûvészeti Akadémián
(MMA) 2015-ben Közel ötven év a színek varázsában
címmel tartott székfoglalója. Ennek nyomán Székely
László díszlettervezô és Tordai Hajnal jelmezter ve zô,
a látványtervezés kiválóságai, valamint a kiadó mun -
ka társai mindent elkövettek, hogy ez a színháztör té -
netileg is kiemelkedô munkásság kézbe vehetô for má -
ban is megjelenjen. A 192 oldalas elegáns kiadvány
borítójára a Vígszínházban játszott Füst Milán-da -
rab nak, A sanda bohócnak a jelmeztervét helyezte el
Czeizel Balázs, a könyv tervezôje, az elsô fedél és a
címoldal közé pedig pauszpapíron A makrancos hölgy
és A tündérlaki lányok jelmeztervei kerültek a szerzô
ötlete folytán, mintegy a könyv ajándék lapjaiként. A
könyv öt fejezete: Színekben élek, kosztümökkel álmo -
dom; Mindörökké Shakespeare; a fent említett székfog -
laló; Marton László színházrendezô MMA-ban el -

hang zott laudációja Költészet a jelmeztervezésben cím -
mel; és Csôke Judit interjúja ugyancsak a tervezômû -
vész egyik jellemzô gondolatát idézô címmel: „Az én
hivatásom alapvetô anyaga maga az élô ember”.

A különbözô szemszögbôl méltatott életmû szé -
les palettán mutatja be a hatalmas történeti ismeret -
anyag birtokában dolgozó mûvész tudását, aki e tu -
dást bri liáns eszközként használta az írók által meg ál  -
modott jellemek korhû kifejezése és a szerepet el ját -
szó színé szek minél árnyaltabb megjelenítési lehe tô -
ségeinek érdekében. A vele együtt dolgozó rende zôk
és színé szek egybehangzó véleménye szerint János kú -
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ti jel me zei – miközben jelentôsen befolyásolták egy-
egy da rab közönségsikerét – nagyban hozzá járul tak a
szí né szi szerepfelfogások sok szempontú értelmezé -
sé hez is.  

Jánoskúti Márta a Magyar Iparmûvészeti Fôisko lán
1966-ban jelmeztervezôként diplomázott. Shakes pea re
Rómeó és Júlia darabjának terveit a szolnoki Szigligeti
Színházban, az akkor már Jászai Mari-díjas Fehér
Miklós díszlettervezôvel együttmûködve mutathatta
be. Ezután számos felkérést kapott, 1968-ban Vámos
László hívta meg a Madách Színházhoz, majd 1970-
tôl a szolnoki színház állandó társulati tagjaként ter -
vezte a bemutatók jelmezeit, de ugyanebben az év ben
Várkonyi Zoltán meghívta a Vígszínházhoz, ahol a
színészekkel, majd Marton László fôrendezôvel, igaz -
gatóval, késôbb a jelenlegi igazgatóval, Eszenyi Eni -
kôvel is megtalálták a hagyomány és a modern stílu -
sok között a színházi világban létezô közös hangot.
Jánoskúti közismert empatikussága, nagylelkûsége
és már említett széles körû kulturáltsága az érzel -
mek tôl magas fokon égô színházi világban éppen úgy,
mint az 1979-tôl 2011-ig a Magyar Képzômûvészeti
Fôis kolán/Egyetemen végzett oktatói munkájában
vagy a közéleti szerepvállalásaiban megbecsült ér -
téknek szá mít. Nem véletlen, hogy a nagy magyar és
külföl di rendezôk közül sokan vele szerettek volna
dolgoz ni. 

A korszak színháztörténeti teljességének minél jobb
érzékeltetése érdekében a szerzô és a jelmeztervezô a
2016 óta tartó intenzív együttmûködésük során egy -
aránt arra törekedtek, hogy a kötetben a több ezer
rajz közül végül kiválogatott, hatalmas tervanyag mel-
lett minél több rendezôt, tervezô alkotótársat, szín -
mûvet és színészt mutassanak be. Ehhez jelentôs mér-
tékben járulnak hozzá Jánoskúti Márta szellemes el -
beszélései éppen úgy, mint a gondosan összeállított

dokumentáció: a mûvész életrajza, a róla megjelent
nyomtatott és internetes publikációk, valamint a té vé-
filmek, a játékfilmek, a nagyszabású színpadi jelmez -
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tervezések pontos bibliográfiája. A kötet különleges
élményét természetesen a gazdag képanyag adja. Já -
noskúti Márta kiválóan rajzol, így az egyes színházi

szerepekhez készített számtalan vázlatától a kész ter -
vig gyönyörködhetünk karakterábrázolásainak pazar
tárházában. Rajzainak könnyed eleganciája lenyû gö -
zô. Azon kevesek egyike, akinek szinte minden rajza
a skicctôl a megvalósult elôadásokon át a nagyobb
szériák felújítására készült jelmeztervekig, anyag min -
tákig megôrzôdtek, sôt a kész jelmezek, fejdíszek
iparmûvészeti igényességû darabjai, teljes öltözékek,
palástok is fennmaradtak, amelyeket az OSZMI gyûj  -
teménye ôriz. Ezek jelentôs része a Prágai Quadri en-
nálékhoz (PQ) kötôdik, amelyeknek az 1960-as évek
közepétôl, a rendezvény indulása óta állandó kiállító
résztvevôje volt.

Nem véletlen, hogy a szerzôt, Turnai Tímeát mél -
tó partnerként jelöltem meg. Mindketten – Jánoskúti
Márta, a köztünk élô, ma is aktív jelmeztervezô és a
róla szóló kötet szerzôje, Turnai Tímea színháztör té -
nész – a magyar színházi élet gazdagságát több irány -
ból inspiráló, teremtô emberek. Turnai Tímea az
egyik interjúját így fejezte be: „Ezt csak elhivatottan
lehet végigélni, amit folyamatosan kísérnek a találkozá sok,
ahogy azt Pilinszky János verssorai számomra is megmu -
tatták: »Hányféle találkozás, Istenem, / együttlét, külön -
válás, búcsuzás! / Hullám hullámmal, virág a virágtól /
szélcsendben, szélben / mozdúlva, mozdulatlanúl / hány
és hányféle színeváltozás, / a múlandó s a múlhatatlan /
hányféle helycseréje!«” A szenvedélyesség rá még inkább
jellemzô: a szakmájának elhivatott mûvelôje, mene -
dzsere és kutatója egy személyben.

Ô, aki már egyetemista korában is kiállításrendezô,
kutató szeretett volna lenni, kezdetben – Kerényi Fe-
renc irodalomtörténész, igazgató felkérésére – a Ba jor
Gizi Színészmúzeumban összegyûjtött nagy tömegû
anyag rendszerezése közben olyan híres színházi al -
kotók munkásságával foglalkozhatott, mint Nádasdy
Kálmán rendezô, Márk Tivadar és Adolphe Appia
tervezôk. Márk Tivadar mentorálásához csatlakozott
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Jánoskúti Márta: Jelmeztervek 
(W. Shakespeare: A makrancos hölgy.
Szigligeti Színház, Szolnok, 2015.
Rendezte: Balázs Péter) / 
Márta Jánoskúti: Costume designs 
(W. Shakespeare:
The Taming of the Shrew. 
Szigligeti Theatre, Szolnok, 2015.
Directed by Péter Balázs)
vegyes technika, ceruza, kréta,
anyagminták / miscellaneous
techniques, pencil, chalk, fabric samples



Fodor Géza dramaturg, esztéta, szakíró is, majd a
szcenikai tárlatokban és emlékkiállításokban is aktív
munkát végzô fiatal történészt – a Prágai Quadrien -
nálé tárlatai mellett – hamarosan felkérte Ács Piros ka
mûvészettörténész, az OSZMI igazgatója a szcenikai
albumok megírására és szerkesztésére. Megjelentet ték

az intézmény legrégebbi darabjait, a soproni jezsuita
díszletkönyv ritkaságszámba menô rajzait Festett egek
– A jezsuita iskoladráma és a színpadi világ címmel a
Corvina Kiadónál. A szakíró, kutató elsô szcenikai
kötete, a PQ-katalógusok és sok más publikáció mel -
lett, Márk Tivadarról készült, ezt követôen jelentek
meg a további albumok és összefoglalók: Vágó Nelly-
rôl, Vogel Ericrôl, valamint Nagyajtay Terézrôl, akit
a Nemzeti Színház jelmez- és „jellemtervezôjének” 
is nevezett az egyik híres színész-rendezô. A mai ma -
gyar kulturális életben talán kevésbé ismert, de a
szín házba járó közönség számára is rendkívül fontos
komplex mûvészeti élményt jelentô színházi világ
könyvbéli megjelentetése napjainkra úgy válik a nem -
zeti kincsek dokumentálásának egyik kiemelkedô te -
rületévé, hogy egyúttal a mûveltség megszerzésének
látványos lehetôségeit kínálja fel. A Budapest egykori
városkapitányának lakóvillájában, az Áldásy-palotá -
ban, a Krisztina körúton 1952 óta mûködô színház -
történeti intézet (jelenleg a Petôfi Irodalmi Múzeum
filiáléjaként) egyre jelentôsebb szerepet tölt be, és az
interneten is elérhetô magyar és nemzetközi adat bá -
zisai mellett nem mond le a könyvkiadás élményérôl,
a gyûjtemény bemutatásáról sem. Legújabb kötetük,
A színpadi látvány mûvészi útjai, szerzôje Turnai Tí -
mea, a Balassi Kiadó gondozásában jelent meg, és
ennek a csodálatos világnak a titkait tárja fel nagy
mesterek életmûveinek, színházi terveinek bemu ta -
tása során. A magyar iparmûvészet egyik kevésbé is -
mert területén van bôven felfedeznivaló.

DVORSZKY HEDVIG
mûvészettörténész

(Balassi Kiadó, Budapest, 2017, 192 p.)

A jelmezterveket a könyv szerzôje digitalizálta 
és bocsátotta rendelkezésünkre.
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