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Saul fia
Interjú Szűcs Edittel, a film jelmeztervezőjével 

A Saul fián keresztül némi bepillantást kaptunk a XX. századi pokolba, de ugyanennek a film-
nek a kapcsán egy sikertörténetről is beszélhetünk. Jelmezeket készítesz filmekhez, kőszínházi 
produkciókhoz és kísérleti színházi produkciókhoz is. Három különböző műfaj, különböző 
hozzáállást kíván a színészek, a rendezők részéről is. Miben különbözik a jelmeztervezői 
munkafolyamat?

Ha a konkrét filmre térünk vissza, akkor teljesen más, amikor egy dokumentarista igé-
nyességgel állunk egy filmhez és teljesen más, amikor egy kőszínházban egy önálló világot 
próbálunk megteremteni, és igyekszünk valami olyat létrehozni, ami talán semmihez sem 
hasonlít. Ez a film alapvetően egy olyan igényességgel született, ami a kor megidézését 
kívánta létrehozni.

Hogy kezdődik el egy jelmeztervezői munka? Gondolom, anyagot, információkat gyűjtesz, 
de mennyiben kell neked meghaladnod magát a korhűséget és alkalmazkodni a filmhez, a 
rendezőhöz és magához a filmtechnikához?

Ez egy nagyon speciális igénnyel előálló helyzet volt – Lászlóval nem először dolgoztunk 
együtt, a Türelem című kisfilmjét is együtt csináltuk –, ahol kiderült, hogy ez a nagyon 
közeli szemléletmód, ez az operatőri speciális helyzet, amit Erdély Mátyás hozott létre, 
ez egészen más hozzáállást követel; az anyagok struktúrája, a szövetszerkezettan és az 
egészen mély öregítés, mármint a kor megidézése az anyagon sokkal fontosabbá vált, mint 
egy átlagos helyzetben, és ez alá is rendelődött számtalan esetben a korhűségnek. Hogyha 
példát akarok említeni, ugye a sonderkommando tagjai – tudjuk, mert történelmi adatok 
vannak rá – először kaptak kincstári ruhát, ami posztóból készült, majd később, amikor 
ez elfogyott, akkor civil ruhákkal keverték ezt. De a posztó struktúrája az nem olyan 
izgalmas, nem olyan strukturális, mint amit használtunk; egy korhű anyagot használtunk, 
ami nem felelt meg, és tudtuk, hogy nem felel meg annak a múzeumi igényességnek, amit 
egy dokumentarista felfogás kívánt, de mégis ez szolgálta jobban a film igényeit. Hogy 
ez hogy derült ki; annyi próbafelvételt, tesztet csináltunk, ahol a színhőmérsékleteket 
elemeztük és megnéztük őket – hasonló méretű kivetítőn, hogy pontosan meglássuk, 
hogy melyik hogy hat, hogy ez tulajdonképpen egy hónapnyi, folyamatos munka volt, 
amíg megleltük az anyagokat, amíg létre tudtuk hozni ezeket a hatásokat. 

Ahogy nézzük a filmet, gyakorlatilag a film elejétől a végéig egy nagyon közeli felvétel; Sault 
látjuk végig, és maga a díszlet, a cselekmény helyszíne állandóan homályban marad. Az elmo-
sódott háttéren valójában a jelmez válik díszletté is.
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Tulajdonképpen így van. Ezt Rajk László számtalanszor elmondta, hogy ő megépítette 
ugyan ezeket a helyszíneket, és tényleg fantasztikusan, tehát a helyszínen állva nyomasztó 
érzés volt ott lenni és hitelesnek hatott minden részlet, de a film ezt nem fókuszálja. 
Fontos volt, hogy létrehozzák, mert ott van, érezhető, tapintható, a levegőben megje-
lenik a díszlet, de valóban, a fókusz az folyamatosan közeli képeken van, és így aztán 
egy-egy anyag, egy-egy sapkaforma, egy-egy sál sokkal komolyabb hangsúlyt kap, mint 
egy átlagos filmben.

Már az egész világon mindenki megismerte ezt a fotót, ami az első snittben van: Röhrig Géza 
miciben és kicsit félprofilból; az összhatásnak annyira részévé vált a sapka. A durvaságot, 
amit látok a főszereplő borostás arcán, mintha azt követné a ruha. Mennyire volt ez tudatos, 
hogy így építsétek föl?

Cél volt, és azt hiszem, hogy tudatos is volt, tehát nem használhattunk semmi lágy és 
semmi puha kelmét és nem használhattunk olyan színt, ami elvezette volna a tekintetet, 
még akkor sem, hogyha ez hiteles lett volna; elég sokat keresgéltük, amíg ez a forma 
meglett. Amit úgy kell elképzelni, hogy én gyakorlatilag a fotókra rajzoltam rá a jelmeze-
ket, és ezt fókuszálva néztük és válogattuk, és mellette az anyagokat nézegettük, mielőtt 
nekiálltunk a kivitelezésnek. Igen. Tudatos volt.

Körülbelül ötszáz színész és statiszta működött közre ebben a filmben. Ez azt jelenti, hogy 
neked ötszáz jelmeztervet kellett elkészítened?

Nem, nem. Ennyien statisztáltak a filmben, fókuszálva durván tizenkét ember volt. Ennek 
a tizenkét embernek valóban le kellett hatszorosával gyártani a jelmezeit, hogy bizton-
sággal mindig kéznél legyenek minden egyes komolyabb megpróbáltatás esetén, mint 
a vízbe kerülés satöbbi, satöbbi, de a többit össze lehet gyűjteni különböző raktárakban 
felhalmozódott, valódi ruhákból, illetve természetesen valamennyit megcsináltunk, de 
nem gyártottuk le mind az ötszázat. A fontosabb szereplőké elkészült.

Ha jól tudom, nem ez az első II. világháborúval foglalkozó film, amiben jelmeztervezőként 
közreműködsz. A Joy Divisionre gondolok.

Igen, igen, itt ismertem meg Lászlót.

Mennyiben volt más a megközelítés most, mint abban a filmben?

Hát teljesen. Összehasonlíthatatlan. Ez egy angol film, amiről beszélünk, amit most 
már körülbelül tizenkét éve csináltunk. Akkor László segédrendezőként, fiatal fiúként 
csodálkozott rá gyakorlatilag a forgatás részleteire, ott barátkoztunk össze, és valóban, az 
is egy egészen furcsa szegmensét dolgozta fel a II. világháborúnak – Örömosztag a címe 
magyarul a filmnek. Tulajdonképpen olyan angolokról szól, akik a náci hadsereghez 
csatlakoztak, és egy férfi viszontagságait követi nyomon, de sokkal kevésbé kegyetlen 
feldolgozásban, és sokkal kalandosabb életutat mutat, de azt hiszem, hogy László már 



35

akkor olyan szemmel nézte ezt a forgatást, ahol embereket keresett magának. Például 
annak a másik segédrendezője, Kolos István, aki szintén segédrendezőként a Saulban 
is közreműködött, tehát László hihetetlen fiatalon már nagyon tudatosan próbálta a 
pozíciókat megtalálni.

Egyszer egy interjúban azt mondtad, hogy férfi ruhákat sokkal nehezebb tervezni mint női 
ruhákat. Ha megnézzük ezt a filmet, szinte csak férfi ruhákat látunk.

Egy másik eset, amiről beszélünk, igen, valóban – hogyha ide terelhetem a szót – szok-
tam olyan előadásokat csinálni, aminek a témája és az elsődleges dramaturgiai vonzata 
a jelmez. Tehát ott én készítem el elsőként a jelmezt, és a dramaturgiai szál a jelmezekre 
és a jelmezek által szült szituációkra épül, ezek színházi előadások elsősorban, kísérleti 
előadások, és valóban, a férfi öltözéknek annyira szigorú kottája van, ami gyakorlatilag 
a XX. századot végigkísérte és a mai napig kíséri a férfi öltözködést – tekintve a nadrág, 
ing, zakó vagy esetleg pulóver –, tehát ezeket nagyon nehéz megmozgatni úgy, hogy a 
férfi identitás megmaradjon. Ezért egy ilyen esetben egy jelmeztervező előbb nyúl a női 
testhez. De ez egy nagy feladat. Ezt még szeretném megfejteni. 

Visszatérve a filmre, azt látjuk, hogy a jelmez nagyon erős hangulati elem is, szinte egy össz-
művészeti produkcióként játszódik le előttünk a film, tehát nem úgy, ahogy azt klasszikusan 
el tudjuk képzelni, hogy igen, felöltöztetjük a színészt, mert ruha kell a színészre, és ez a ruha 
a háttérben van, hanem itt szinte együtt játszik a színészekkel.

Nagyon jólesik, hogy ezt mondod, mert tényleg kevesen tudják azt, hogy ez, a film 
maga, az egy összművészeti műfaj, és én hiszek benne, hogy minden egyes szegmensnek 
egymás mellett, mellérendelve kell működnie. László szabad kezet ad. A ruhapróbák 
egy hétig zajlottak, ő az első két napon ott volt, és amikor látta, hogy biztos kézben van 
a dolog, onnantól kezdve teljesen rám bízta a történetet. Az előzetes rajzok és az anya-
gok kiválasztásában folyamatosan ott volt az ő ámenje, de onnantól kezdve, hogy már 
a karakterek születtek meg, onnantól kezdve ezt már én önállóan tudtam létrehozni, 
és nagyon fontos, hogy tudjunk figyelni mondjuk a világításra, a kép kompozíciójára, 
hogy hol lehet kis kitöréseket alkalmazni, hol kell inkább egy puha vállat... Ismét, ugye 
a negyvenes évek egy nagyon szigorú válltöméssel rendelkező zakórendszert követel, 
ezt például Saul esetében elhagytuk, és pontosan azért hagytuk el, mert tudtuk, hogy 
túl szögletesen hasít ki a képből. Tehát nem szabad alkalmazni. És akkor itt már rögtön 
nem korhű a jelmez igényessége, de tudatosan nem korhű. Ez egy folyamatos játék, amit 
egymással az alkotók játszanak, és egyetlen egy cél van, ezt a történetet elmesélni a lehető 
legcélravezetőbb eszközökkel.

Mondod, hogy egy hétig tartott a jelmezpróba. Az nem kevés egy kicsit?

De, kevés, igen. Azért erről a filmről tudni kell, hogy elsőfilmes költségvetésből, nagyon 
rövid előkészítéssel született – más filmekkel összevetve. Nekünk komoly munka volt, 
éjjel-nappal dolgoztunk rajta, hogy ezt a handicappet behozhassuk, de azt hiszem, hogy a 
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hit, amit a forgatókönyv elolvasása után meg László felkészülését látva el tudtunk egymás-
ban meg ő el tudott bennünk ültetni, az átsegített ezen a gyakorlatilag hátrányos helyzeten. 

Akkor most segíts egy kicsit, normális esetben, amikor szabad kezet kap a stáb, akkor egy 
jelmezpróba meddig tart?

Hát egy egyhónapos, folyamatos, próbákkal és változtatásokkal szokott születni általában, 
az előzetes tervek még durván másfél hónapot szoktak igénybe venni – az az előkészítési 
időszak, s utána egy hónapot kapunk a teljes felkészülésre. Na most ennek a töredéke 
volt meg a Saulnál.

Úgy durván számolva egy tizede a szükséges időnek.

Igen.

A filmet sorozatos sikerek kísérik; ezek a sikerek minden közreműködőnek jelentenek valamit. 
Neked mit jelent?

Én azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb az, hogy ez a film minél több emberhez eljus-
son. És azt az üzenetet, amit átad, azt a vágyat, hogy ez soha többé ne fordulhasson elő, 
miközben persze tudjuk, hogy előfordul, más történelmi és földrajzi helyzetbe ágyazva, 
de a cél az, hogy ezzel szembesítsük magunkat, és ezt az üzenetet el tudjuk juttatni.  
A díjak ehhez hozzásegítenek és tényleg a világ legtöbb pontjára elkerülhet, és ott lesz-
nek nézők, akik elszánják magukat és megnézik, akkor teljesítette a küldetését. Ha díjak, 
akkor persze az ember lelke még melegebb tőle, de nem az a fontos, szerintem, hanem 
hogy a filmet eljuttassa a közönséghez.
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A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen tanítasz. Tanárként mit tudsz ebből a tapasztalatból 
átadni a tanítványaidnak?

Azt, amit az előbb említettünk, hogy ez összművészet, és ehhez a legfontosabb tulaj-
donság az alázat. Én divattervezőket tanítok. Ami egy kicsit ellentmondásos. Én is 
divattervezőként végeztem. Nagyon sok mindent tudunk és nagyon sok tudást át 
tudunk adni az anyagokról, a formákról, még elvont ruhavágyakról is. De az, hogy 
az ember sokrétűen tudjon gondolkozni és alárendelje az állandó identitásvágyát és 
önálló kreativitását, és mellé tudja rendelni más alkotóknak, ez egy nagyon fontos 
tulajdonság. Hála Istennek a szakmánk átjárható, s az egyes területeket sokan műve-
lik, párhuzamosan is, és ha ezt meg tudom nekik tanítani, akkor én már sikeresnek 
érzem magam.

Ez egy nagyon megrázó történet. Hogy kreatívan hozzá tudj nyúlni a témához, valamennyire 
közel kell magadhoz engedned azt. Mi az a határ, ameddig közel tudod engedni?

Ez volt a legnehezebb. Azt el lehet képzelni, hogy hány dokumentumfilmet és hány fotót, 
és mennyi olvasható dokumentumot néztünk és olvastunk el ahhoz, hogy eljussunk idáig; 
tehát ez tényleg úgy nézett ki, hogy nappal dolgoztunk, gyártottuk már a jelmezeket 
és éjszakánként néztük a fellelhető felvételeket; nagyon megrázó. Azzal szembesülni, 
hogy ez megtörténhetett egyáltalán. Azt gondolom, hogy ezt nem kell, főleg egy ilyen 
film után nem kell mondanom, de mi akkor ezt a valós dokumentumokból méginkább 
szembesülve érzékeltük, azt hiszem, ez volt a legnehezebb.

Nagyon sokat gyűjtött László is – fotókat például. Az az ominózus jelenet, amikor 
a két főszereplő fotóz és készít dokumentumokat az utókor számára, ez három valós 
felvétel alapján készült, tehát tényleg készültek olyan fotók, ahol a sonderkommando 
tagjai éppen a gödörbe dobják bele a halottakat. Hitchcock, akit –  nem tudom, hogy 
mennyire köztudott, de – haditudósítóként kiküldtek, tulajdonképpen Auschwitz utolsó 
napjait végigdokumentálta és elkészített egy igen nagy anyagot, ami annyira racionális 
szemléletmóddal és olyan erős dokumentarista látásmóddal és olyan hihetetlen képi 
minőségben jött létre, hogy amikor hazavitte, azt mondták, hogy ezt nem lehet az embe-
reknek megmutatni és dobozba zárták. Talán nyolc évvel ezelőtt hozták nyilvánosságra, 
és azóta hozzáférhető. Ezeket a dokumentumokat megnéztük, és elképesztő, hogy milyen 
erővel hatnak, és hát a fotók természetesen, a láger felszabadításának időszakában sok 
fotó készült. Ezt, gondolom, sokan ismerik.

A másik nehézséget az jelentette, hogy nagyon hitelesen zajlottak le az események a 
forgatáson. Tehát amit mi nézőként nem is látunk, amit csak sejtünk és a fantáziánkkal 
kiegészítünk, az ott volt. Meg kell említeni például Hód Adrienn koreográfus csapatát, 
elképesztő alázattal játszották a meztelen testek és hullák szerepét, és olyan gyönyörű 
performanszokat hajtottak végre, hogy időnként el kellett vonulni sírni, hogy lehessen 
folytatni. Igen. Ez nem volt könnyű.

Hogy látod, így visszatekintve, Magyarországon mennyi lehetőséget kapnak a fiatalok arra, 
hogy elinduljanak és akár tényleg egy nagy nemzetközi siker részesei is legyenek?
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Ha konkrétan a filmiparra gondolunk, akkor most van egy fellendülés, és remélem, hogy 
ez a siker ezt a fellendülést továbbgördíti, de azért nem kell elfelejteni, hogy hat évig 
készült rá László, és ez az átlagos felkészülési idő, amit nem csak egy fiatal rendező – egy-
két kivételtől eltekintve –, gyakorlatilag minden rendező végigcsinál, hogy elkészíthesse 
a filmet vagy esetleg a következő filmet; most László szerencsésebb helyzetben van, mert 
rögtön elkezdhette a következőt, de sajnos azért ez jellemző a magyar filmgyártásra, hogy 
nagyon sokáig kell küzdeni és nagyon sokáig és nagyon kitartóan kell lobbizni is, hogy 
filmet készíthessen valaki, viszont ellentétben mondjuk egy amerikai filmgyártással, talán 
kevesebbet szól bele a külső elvárás.  Magyarországon még mindig készülhetnek rende-
zői filmek és nem csak produceri filmek. A kettő között az a különbség, hogy a rendező 
készíti el a forgatókönyvet és az ő vágyai szerint valósulhat meg egy film, míg a produceri 
filmeknél sok esetben a producer állítja össze a csapatot, és egy kész forgatókönyvhöz 
hívja a rendezőt, egészen más a hozzáállás.

Most ha belegondolunk, hogy öt–hat évig kell felkészülni egy filmhez, kicsit visszazökkenve 
a hétköznapok szintjére azt mondanám, hogy addig is marad a taposómalom. Nálatok mi 
volt az a mindennapi, ami közben készültetek a filmre?

László készült hat évig, tehát én még a tervről nem is tudtam, amikor ő már ezt mélyen 
magában hordozta. Ez úgy szokott zajlani mondjuk egy rendező esetében, hogy addig 
is segédrendezőként, felvételvezetőként akár vagy reklámfilm-rendezőként – László 
egyébként nem, de sok más rendező reklámfilm-rendezőként tartja fönn magát és várja 
a nagy lehetőséget. Ha szembeállítjuk a film előkészítési, tehát a rendezői felkészülési 
időszakot azzal az időszakkal, amit a konkrét stáb eltölthet a felkészülési időszakkal, óriási 
a különbség. A hat év az egy, illetve másfél hónaphoz képest, mert amikor zöld utat kap 
végre egy film, akkor viszont gőzerővel csinálni kell, és onnantól kezdve meri ő bevonni 
a stábtagokat a filmjébe. Addig legfeljebb az álmait meséli el.

Ha jól tudom, a többiekkel együtt te is már új filmen dolgozol.

Most László édesapjával egy nagyon izgalmas forgatókönyvön dolgozunk. Ha minden 
igaz, akkor júniusban elkezdünk forgatni.

Elhangzott: Balatonfüreden, 2016. április 13-án


