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a brechti színház problematikája ott nem a színé-
szi átélés, illetve az elidegenítés hamis alternatí-
vája körüli terméketlen vitában merült ki, mint ná-
lunk, hanem valóban a lényeg: a gesztikus ábrá-
zolás megértését és megragadását jelentette,
addig másfelől kétségtelenül nem szerencsés,
hogy Barthes a „társadalmi gesztus" fogalmát,
amely Brecht egyik legsokértelműbb, legkevés-
bé körülhatárolt és konkretizált, leginkább re-
konstruálásra szoruló kategóriája vagy még in-
kább: szindrómája, teljesen világosnak, sőt köz-
ismertnek, kifejtésre nem szorulónak feltételezi,
és zavarba ejtő nonchalance-szal épít rá elméle-
tet. Ráadásul olyan, bennünk különösen rossz
emlékeket ébresztő, neuralgikus megfogalma-
zásokat használ, hogy „minden drámai alkotás
redukálható és redukálandó is arra, amit Brecht a
mű társadalmi gesztusának nevezett: az ábrázolt
társadalmi konfliktusok külső, anyagi kifeje-
zésére", s ezt a gesztust úgy minősíti, mint a
„minden színjáték alapjául szolgáló történeti sé-
mát". S habár a későbbi fejtegetések és példák
tartalommal telítik és értelmessé teszik ezeket a
vulgáris megfogalmazásokat, kezdetben van
okunk összerándulni tőlük. Természetesen
nincs itt hely elvégezni a brechti „társadalmi
gesztus"-fogalomnak azt a rekonstrukcióját,
amelyet oly szükségesnek vélek. Mindazonáltal
annak érzékeltetésére, hogy ez a fogalom nem
olyan primitív, mint Barthes elnagyolt hivatkozá-
sából tűnik, s minta Brechttel kapcsolatos - tu-
datlansággal párosult - előítéletek sugallják, ta-
lán nem haszontalan felidézni néhány referen-
ciapontot Brecht színházi írásaiból:

„Társadalmi gesztusnak számít egy bizonyos
korszak emberei közt fennálló társadalmi vi-
szonylatok mimikus vagy gesztikus kifejezése."
(Az elidegenítő effektust teremtő színművészet
új technikájának rövid leírása)

„Gesztuson nemcsak gesztikulálást kell érte-
ni; nem aláhúzó vagy magyarázó kézmozdula-
tokról van szó, hanem összmagatartásokról.
Gesztikus egy beszéd, ha a gesztuson alapul, a
beszélő meghatározott magatartását jelzi, ame-
lyeket az illető más emberekkel szemben fel-
vesz. A mondás: »Vájd ki a szemedet, amely
megbotránkoztat téged!«, gesztikusan szegé-
nyebb, mint az a mondat: »Ha szemed megbot-
ránkoztat, vájd ki«. Az utóbbi elsősorban a szem-
re mutat, az első félmondat azonkívül a hangsú-
lyos gesztust tartalmazza, valaminek a feltétele-
zését, és végül jön rajtaütésszerűen egy meg-
szabadító tanács a második félmondatban." (A
gesztikus zenéről)

„Nem minden gesztus társadalmi gesztus.
Egy léggyel szembeni elhárító magatartás ön-
magában még nem társadalmi gesztus, egy ku

tyával szemben már az lehet, amennyiben pél-
dául egy rosszul öltözött ember harcát fejezi ki,
amit házőrző ebek ellen kell folytatnia. A
kísérletek, hogy egy síkos felületen ne csússzék
el az ember, csak akkor válnak társadalmi
gesztussá, ha valaki az elcsúszás
következtében »tekintélyét veszti«, vagyis
értékében károsodik. A munkamegosztás
kétségtelenül társadalmi gesztus, mivel a
természet legyőzésére irányuló emberi
tevékenység a társadalom ügye, az emberek
egymás közti ügye. Másrészt, amíg egy fájda-
lomgesztus olyan absztrakt és általános marad,
hogy nem lépi át a tisztán állati területét, addig
nem társadalmi gesztus. De a művészettöbbnyi-
re éppen arra irányul, hogy a gesztust
megfoszsza társadalmi jelentésétől. A művész
nem nyugszik, amíg »tekintete nem olyan, mint
az üldözött kutyáé«. Akkor aztán az ember
csupán »az ember«, levetkőzi gesztusának
minden társadalmi jellegű sajátosságát, üressé
válik, vagy-is nem az önálló ember ügyét vagy
mértékét kép-viseli az emberek között. Az »űzött
kutya tekintete« társadalmi gesztussá válhat, ha
megmutatja, hogy jellegzetes emberi
mesterkedések hogyan süllyesztik le az egyes
embert az állati fokra, a

Az alábbiakban nem a színházi jelmez tor-
ténetét vagy esztétikáját szeretném felvá-
zolni, inkább, ha úgy tetszik, a patológiáját
vagy az erkölcstanát. Megfogalmazok né-
hány igen egyszerű szabályt, amelyek se-
gítségével talán megítélhető lesz, hogy valamely
jelmez jó-e vagy rossz, egészséges vagy beteg.
Mindenekelőtt meg kell határoznom az alapot,
amelyen a fent említett erkölcsiség vagy
egészség
nyugszik. Milyen jogcímen minősítsük egy
adott előadás jelmezeit? Felelhetnénk erre
ugyanúgy, ahogy számos korszakban tették: a
történeti igazság vagy a jó ízlés, a részletekbe
menő pontosság avagy a vizuális gyönyör jogán.
Én azonban ami erkölcsünket más szellem ható-
körébe helyezném: magában a drámában kere-
sem ajogcímet. Minden drámai alkotás redukál-
ható és redukálandó is arra, amit Brecht a mű tár-
sadalmi gesztusának nevezett: az ábrázolt tár-
sadalmi konfliktusok külső, anyagi kifejezésére.
Ezt a gesztust, ezt a minden színjáték alapjául
szolgáló történeti sémát természetesen a rende-
zőnek kell felfedeznie és érvényre juttatnia; e

társadalmi gesztus a társadalom számára lénye-
ges gesztus, az a gesztus, amelyik kulcsot ad a
társadalmi viszonyokhoz." (Uo.)

„Az alakok egymással kapcsolatos viselkedé-
sének körét gesztikus körnek nevezzük. A test-
tartást, a hanghordozást, az arckifejezést egy
társadalmi gesztus határozza meg: az alakok
szidják egymást, bókolnak egymásnak, tanítják
egymást - és így tovább. Az emberek egymás-
sal kapcsolatos viselkedéséhez tartoznak azok a
magatartásmódok is, amelyek látszólag teljesen
magánjellegűek: például a betegség okozta testi
fájdalom vagy a vallásos érzés kifejezései. Ezek
a gesztikus megnyilvánulások többnyire fölöt-
tébb bonyolultak és ellentmondásosak, így hát
egyetlen szóval nem adhatók vissza, és a szí-
nésznek vigyáznia kell, hogy a szükségképpen
felerősített képmásnál itt semmit se veszítsen el,
hanem erősítse fel ezt az egész komplexumot."
(Kis organon a színház számára)

,,...a cselekmény a gesztikus folyamatok
összkompozíciója..." (Uo.)

Legalább ezeket a gondolatokat célszerű
szem előtt tartani mint Roland Barthes esszéjé-
nek alapját és hátterét.

célra rendelkezésére álla színházi technikák ösz-
szessége: a színészi játék, a beállítás, a mozgás,
a díszlet, a világítás - és nyilvánvalóan a jel-
mez is.

Jelmezerkölcstanunkat tehát arra a követel-
ményre építjük, hogy mindenkor a színmű társa-
dalmi gesztusát kell érvényre juttatnia, azaz a
jelmeznek merőben funkcionális szerepet
tulajdonítunk. ez a funkció pedig elsősorban nem
plasztikai vagy emocionális, hanem intellektuális
jellegű. A jelmez mindenkor csupán másodlagos
kifejezése annak a kapcsolatnak, amely a mű
ér-:elme és külső formája között az előadás
minden oillanatában létrejön. Tehát rosszá
teszi a jel-mezt minden olyan elem, amely e
kapcsolat tisztaságát megzavarja s az előadás
társadalmi gesztusát megcáfolja,
elhomályosítja vagy meg-hamisítja - míg
ugyanilyen értelemben jónak minősíthetjük
mindazt, ami a formák, a színek, az anyagok és
ezek összehangolása tekintetében elősegíti a
szóban forgó gesztus érvényesülését.

Kezdjük hát, ahogy minden erkölcstanban
szokás, mi is a negatív szabályokkal; vizsgáljuk

ROLAND BARTHES

A SZÍNHÁZI JELMEZ BETEGSÉGEI
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Gérard Philippe a Homburg hercegében
(Jelmez: Léon Gischia)

meg (természetesen csak akkor, ha a premisz-
szákat elfogadtuk), milyen ne legyen a színházi
jelmez.

Általában elmondhatjuk: a színházi jelmez
semmiképpen se legyen alibi, mentség vagy iga-
zolás: ne váljék csillogó és súlyos vizuális ténye-
zővé, amely magára tereli az előadás lényegi va-
lósága, úgy is mondhatnánk, a saját felelőssége
elől menekülni kész figyelmet; de ne legyen affé-
le kárpótlás sem, amelynek sikerültsége arra hi-
vatott, hogy jóvá tegye a mű semmitmondását,
szegényességét stb. A jelmeznek mindig meg
kell őriznie a maga tisztán funkcionális értékét,
nem szabad sem elfojtania, sem felduzzasztania
a darabot, s óvakodnia kell attól, hogy a színházi
aktus jelentőségének helyébe önálló értékeket

csempésszen. A jelmez tehát abban a mérték-
ben kompromittálódik, amilyen mértékben ön-
céllá lesz. Bizonyos számú szolgáltatással
tartozik a darabnak, de ha ezek közül csak egy
is túl-burjánzik, ha a kiszolgáló fontosabbá
válik a megrendelőnél, akkorajelmez beteg:
hipertrófiában szenved.

Ami a színházi jelmez betegségeit, tévedéseit
avagy alibijeit illeti (az elnevezést ki-ki tetszésére
bízom), ezek közül szerintem három a legelter-
jedtebb.

Az alapvető baja történelmi funkció hipertrófiá-
ja, az, amelyet archeológiai verizmusnak nevez-
hetnénk. Jusson eszünkbe, hogy kétfajta törté-
nelem létezik: az intelligens, amely a múlt való-
ban mély feszültségeit és sajátos konfliktusait
tükrözi, és a felszínes, amely beéri bizonyos
anekdotikus részletek mechanikus
rekonstrukciójával. A színházi jelmez hosszú időn
át e második történelemnek volt kedvenc
vadászterülete.

Tudjuk, milyen járványosan pusztított a polgári
művészetben a verizmus kórja; ezen belül az
igaz részletek összeadódásaként felfogott jel-
mez magába szippantja, majd atomizálja a néző
figyelmét, amely az előadástól távol, a végtelenül
kis mennyiségek birodalmában szóródik szét. A
jó jelmez ezzel szemben, még ha történelmi is,
globális vizuális egészet alkot. Van az igazság-
nak egy szintje, amelynél nem szabad tovább
ereszkedni, különben szétromboljuk. A verista
jelmez, amellyel bizonyos opera- vagy vígopera-
előadásokban mindmáig találkozhatunk, az ab-
szurditás tetőfokát képviseli: az egész igazsága
helyébe a rész pontossága lép, a színész eltűnik
aggályosan hű gombjai, fodrai és parókája mö-
gött. A verista jelmez óhatatlanul azzal a hatás-
sal jár, hogy bár elismerjük valódiságát, mégsem
hiszünk benne.

Az újabb előadások közül a Homburg herce-
gének Léon Gischia tervezte jelmezeit nevez-
ném meg mint olyan példát, ahol sikerült alapos
győzelmet aratni a verizmus fölött. A dráma tár-
sadalmi gesztusa a militarizmus bizonyos értel-
mezésén nyugszik, és Gischia e gondolati alap-
nak rendelte alá jelmezterveit: minden részletük a
katona szemantikáját húzza alá, ahelyett, hogy a
XVII. század szemantikáját hirdetné. A tiszta,
határozott formák, az egyszerre nyílt és szigorú
színek, s főképp az anyagok, amelyek szerepe
sokkal fontosabb a többi tényezőnél (ez esetben
a bőr és a vászon meghatározó szerepe), az elő-
adás teljes optikai felülete, mind a mű gondolat-
menetét erősíti. Ugyanezt mondhatjuk el a Berli-
ner Ensemble Kurázsi mamájáról: a jelmezek
igazságát itt sem a dátumhoz kötött történetiség
szabja meg, hanem a háború, mégpedig egy
vándorló és végtelen háború fogalma; ezt erősí-
tik, ezt húzzák alá a jelmezek, mégpedig nem
egy-egy forma vagy tárgy archeológiai hűségé-
vel, hanem az anyagok poros szürkeségével, ko-
pottságával, a vessző, a kötél, a fa tömény, csö-
könyös szegényességével.

A történelem lényegéhez egyébként végső
soron mindig az anyagok (és nem a formák vagy
a színek) révén férkőzhetünk hozzá. A jó jelmez-
tervezőnek az a dolga, hogy a nézők számára azt
is tapinthatóvá tegye, amit csak messziről látnak.
Ami engem illet, semmi jót nem várok attól a mű-
vésztől, aki finnyásan bibelődik el a formákkal és
a színekkel, anélkül, hogy az anyagokat valóban
tudatosan válogatná meg; az emberiség igazi
történelme ugyanis a tárgyak anyagszerűségé-
ben található, nem pedig azok síkbeli ábrázolá-
sában.

A második, ugyancsak gyakori betegség esz-
tétikai természetű: a darabtól független formai
szépség hipertrófiája. Természetesen ostoba-
ság volna szem elől téveszteni a jelmez plaszti-
kai valőrjeit: az ízlést, a szerencsés elrendezést,
a kiegyensúlyozottságot, a közönségesség hiá-
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nyát, sőt, az eredetiségre való törekvést is. Ám
túl gyakran fordul elő, hogy ezek az önmagukban
szükséges értékek öncéllá válnak, a néző figyel-
me pedig ez esetben is elterelődik a színházról, s
mesterségesen egy élősdi funkcióra koncentrá-
lódik. Ilyenkor bámulatos esztétaszínház szület-
het, amely azonban már nem mondható igazi
emberszínháznak. Némiképp túlzott puritaniz-
mussal már-már azt mondanám, hogy a jelme-
zek megtapsolása (ami Párizsban igen gyakori
jelenség) eleve nyugtalanító előjel. A függöny
felmegy, a látvány elbűvölő, a néző tapsol - de
ha őszinték akarunk lenni, ugyan mi az, amit
ilyenkor tudunk? Legföljebb annyit, hogy ez a pi-
ros milyen szép, vagy hogy amaz a redőzés mi-
lyen szellemes. De vajon tudjuk-e, hogy ez a kifi-
nomult pompa, ezek a szellemes ötletek össz-
hangban lesznek-e a darabbal, szolgálják-e,
elősegítik-e jelentése kifejeződését?

Jellegzetes típusa ennek az elfajulásnak ama
minden meggondolás nélkül, összevissza alkal-
mazott Christian Bérard-féle esztétika. Az eszté-
tizáló jelmezfelfogás, amelyet a sznobizmus és a
nagyvilági külsőségesség éltet, abból indul ki,
eléggé el nem ítélhető módon, hogy az előadás
elemei függetlenek egymástól. Ha a színházi ün-
nep keretén belül ajelmezeket külön megtapsol-
ják, ezzel tovább hangsúlyozzák az alkotók egy-
mástól való függetlenségét, s a színházi műalko-
tást egyéni teljesítmények vak egymásmelletti-
ségére korlátozzák. Ajelmeznek nem az a dolga,
hogy megejtse szemünket, hanem az, hogy
meggyőzze.

Ajelmeztervező tehát egyszerre őrizkedjék at-
tól, hogy festő, és hogy szabó legyen. Óvakodjék
a festészet síkbeli valőrjeitől, kerülje a festészetre
jellemző térbeli kapcsolatokat, mert a festészet-
nek épp az a lényege, hogy e kapcsolatok szük-
ségesek és elégségesek, s ez a felfogás, vala-
mint a szóban forgó kapcsolatok gazdagsága,
sűrűsége, feszültsége jócskán túllépné a jelmez
gondolati funkciójának határait. Ha a jelmezter-
vező mesterségénél fogva festő, úgy jelmezter-
vezői munkálkodásának első pillanatától kezdve
meg kell erről feledkeznie. Ha azt mondjuk: alá
kell rendelnie művészetét a drámának, ezzel még
keveset mondtunk; nem, neki szét kell rombolnia
s el kell temetnie a festői teret, hogy helyette újra
feltalálja az emberi testek bolyhos vagy selymes
terét. Tartózkodnia kell a rnai vulgáris színházak-
ban uralkodó „divatszabói" stílustól is. A kosztüm
sikkje, az olyan, mesterségesen fesztelen ókori
redőzés, amely mintha Dior műhelyéből került
volna ki, a krinolin divatos fazonja megannyi kár-
tékony alibi, amely megzavarja a gondolat tiszta-
ságát; ilyenkor a jelmezből afféle örök és

Brecht: Kurázsi mama, a Berliner Ensemble
1951-es előadásához Heinrich Kilger készítet-te
a jelmezterveket

„örökifjú" forma lesz, amely megszabadul a
történelem vulgáris esetlegességeitől -
márpedig, mint bizonyára már kitalálták, ez is
ellentmond a bevezetőül rögzített
szabályoknak.

Ezt az esztétikai hipertrófiát egyébként sűrítve
fejezi ki egy modern jelenség: a makett fetisiz

musa (kiállítások, reprodukciók). A makett általá-
ban nem tájékoztat a jelmez felől, hiszen hiányzik
belőle az anyag élménye; s aligha jó jel, ha a szín-
padon makettszerű jelmezeket látunk. Nem mon-
dom, hogy a makett felesleges, de mindenkép-
pen csak előkészítő művelet lehet, amelyhez
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A Heinrich Klinger tervezte jelmezekben
Brecht Kurázsi mamájának szereplői. Berliner
Ensemble, 1951

csupán a jelmeztervezőnek és a szabásznőnek
van köze; a színpadon nincs keresnivalója, elte-
kintve néhány, egészen ritka esettől, amikor is a
színpadon tudatosan kell freskószerű hatásra
törekedni. A makett maradjon meg eszköznek;
stílussá semmiképp sem válhat.

Végül a színházi jelmez harmadik betegsége
a pénz, a pompának vagy legalábbis a látszatá-
nak a hipertrófiája. Igen gyakori kór ez ami társa-

dalmunkban, ahol a színház mindig szerződés
tárgya, egyfelől a pénzét befektető néző, másfe-
lől a befektetést a lehető leglátványosabb módon
visszatéríteni köteles igazgató között. Mármost
nyilvánvaló, hogy ebből az aspektusból nézve a
jelmezek illuzórikus pompája nagyon is látvá-
nyos és megnyugtató visszatérítést jelent; kö-
zönségesen szólva a kosztüm sokkal biztosabb
fizetőeszköz, mint a mindig bizonytalan érzelmi
vagy intellektuális hatás, amelynek nincs
egyértelmű kapcsolata a maga árujellegével.
Ennek értelmében minél inkább vulgarizálódik
egy szín-ház, annál fényűzőbbek lesznek a
jelmezei, amelyek önmaguk kedvéért vonzzák a
nézőket,

és egykettőre az előadások legfőbb attrakciójá-
vá válnak (lásd Rameau művét, a Gáláns Indiá-
kat az Operában vagy Moliére Pompázatos ud-
varlók című művét a Comédie-Fran9aise-ben).
Mi köze mindehhez a színháznak? Természete-
sen semmi: a gazdagság halálos rákbetegsége
mindenestől felfalta.

Egy meglehetősen ördögi mechanizmus révén
a fényűző jelmezben hazugság egyesül a
hitványsággal. Elmúlt az az idő, amikor - mint
például Shakespeare korában - a színészek bár
dús, de hiteles jelmezeket viseltek, melyek a
nagyúri ruhatárakból kerültek ki; napjainkban ez
a gazdagság túl sokba kerülne, ezért aztán után-
zatokkal, vagyis hazugsággal érik be. Így hát
még csak nem is a fényűzés, hanem a talmiság
hipertrófiájával van dolgunk. Sombart mutatott
rá az utánzat polgári jellegére; annyi bizonyos,
hogy nálunk elsősorban a kispolgári színházak
(a Folies-Bergére, a Comédie-Francaise, az
operaházak) tobzódnak leginkább az effélében.
Ez a gyakorlat infantilisnak képzeli a nézőt, akiről
sem kritikai szellem, sem alkotó fantázia nem té-
telezhető fel. Az utánzat természetesen nem
száműzhető teljes mértékben színházi jelmeze-
inkből, de ha hozzá folyamodunk, azt mindig je-
lölni kellene, ahelyett, hogy hitelesíteni próbál-
nánk a hazugságot: a színházban semmit sem
szabad eltitkolni. Ez egy igen egyszerű erkölcsi
szabályból következik, amely, hitem szerint,
mindig is alapjául szolgált a nagy színháznak:
abból tudniillik, hogy a nézőben mindig bízni kell
- egyértelműen őt kell felhatalmazni, hogy maga
teremtse meg a gazdagságot, ő változtassa a
műselymet selyemmé s a hazugságot illúzióvá.

Most pedig tegyük fel a kérdést: milyen legyen a
jó színházi jelmez; és mivel jellegét funkcionális-
nak tételeztük, próbáljuk meghatározni, miféle
szolgáltatásokkal tartozik. Én legalább két ilyen
alapvető funkciót látok.

Először is a jelmeznek gondolatot kell hordoz-
nia. A színházi jelmeznek ezt a gondolati, intel-
lektuális funkcióját ma többnyire élősdi funkciók
temetik maguk alá; ezeket (a verizmust, az esz-
tétizálást, a pénzt) az előbbiekben tárgyaltuk. A
nagy színházi korszakokban azonban a jelmez-
nek erős szemantikai értéke volt; nemcsak bá-
mulni lehetett, hanem olvasni is, mert gondolato-
kat, ismereteket vagy érzelmeket közvetített.

A színházi jelmez intellektuális vagy kognitív
sejtje, igazi alapeleme a jel. Az Ezeregyéjszaka
egyik elbeszélésében az öltözékben megteste-
sülő jel csodálatos példájával találkozunk: meg-



▲ SZABADPOLC ▲

tudjuk, hogy valahányszor Harun al-Rasid kalifa
dühös volt, vörös ruhát öltött. Nos, a kalifa vöröse
nem más, mint jel, dühének látványos jele, s az a
dolga, hogy vizuálisan közvetítsen a kalifa alatt-
valói számára egy kognitív jellegű adalékot: az
uralkodó lelkiállapotát, a vele járó összes követ-
kezménnyel együtt.

Az erőteljes, állampolgári tudatú népszínhá-
zak mindig pontosan meghatározott öltözködés-
beli kódot használtak, s alaposan éltek - fiasza-
bad így mondani - ajel politikájával. Hadd emlé-
keztessek itt csak arra, hogy a görögöknél a
maszk és a ruhadíszek színe eleve megjelölte a
szereplők társadalmi vagy érzelmi állapotát;
hogy a középkorban a templom előtti téren, vala-
mint később, az Erzsébet-kori színpadon a jel-
mezek időnként szimbolikus értelmű színe lehe-
tővé tette a színészek állapotának és helyzeté-
nek bizonyos értelemben ciiakritikus olvasatát; s
végül arra, hogy a commedia dell'artéban min-
den pszichológiai típusnak megvolt a maga kon-
vencionális ruházata. A polgári romantika oldotta
fel a jelet az öltözéknek egyfajta archeológiai
igazságában, azért, mert elvesztette bizalmát a
közönség intellektuális felfogóképességében; a
jel részletekké degradálódott, a jelmezek jelölés
helyett az igazmondást tűzték ki célukul. Ez az
utánzási dáridó az 1900-as barokkban, a színházi
kosztüm fékeveszett elszabadulásában érte el
tetőfokát.

Ha már az imént felvázoltuk a jelmez patológiá-
ját, most jeleznünk kell néhány olyan kórt is,
amely az öltözék jelértékére leselkedik. Bizo-
nyos értelemben táplálkozási betegségekről van
szó: ajel mindig megbetegszik, ha rosszul táplál-
ják: túl sok vagy túl kevés jelentést táplálnak be-
lé. Íme, néhány leggyakoribb ilyen betegség: a
jel szegényessége (wagneri hősnők hálóing-
ben), a jel szó szerinti értelmezése (a baccháns-
nőket szőlőfürtök jelölik), a túljelölés (Rostand
Chantecler-kakasának egymás mellé ragasztott
tollai; a darab nyeresége: pár száz kiló); a nem
adekvát jelleg (az úgynevezett „történelmi" jel-
mezek, amelyek tetszés szerint minden, elmo-
sódott körvonalú korszakra ráhúzhatók), s végül a
jelek megsokszorozása és belső kiegyensú-
lyozatlansága (lásd például a Folies-Bergére jel-
mezeit, amelyek kitűnnek történelmi stilizációjuk
merészségével és tisztaságával, ám egyszers-
mind túlbonyolítják és zavarossá teszik őket a ki-
egészítő, toldalékos jelek, valamint a fantázia
vagy a fényűzés túlburjánzásából eredők, és va-
lamennyi jel egy szintre kerül bennük).

Meg lehet-e határozni, mikor egészséges a
jel? E tekintetben óvakodni kell minden formaliz-
mustól. A jel akkor sikerült, ha funkcionális, el-
vont meghatározás nem adható róla; minden az
előadás lényegi tartalmától függ. Az egészség itt

is elsősorban a betegség hiányát jelenti; ajelmez
akkor egészséges, ha nem gátolja a művet leg-
mélyebb jelentésének kifejezésében, ha nem
terheli túl, és ha lehetővé teszi, hogy a színész
minden fölösleges, élősdi súlytól szabadon lát-
hassa el igazi feladatát. Annyit azért kirnondha-
tunk, hogy a jó öltözködésbeli kód az, amely ha-
tékonyan szolgálja a dráma gesztusát, kizárja a
naturalizmust. Brecht találóan fejtette ki ezt Az
anya jelmezei kapcsán: színpadilag nem azzal
jelöljük egy ruhadarab kopottságát, ha a szí-
nészre valóban kopott ruhát adunk. A kopottság
csak kiemelve nyilvánulhat meg (ez az, amit a
filmben fotogenitásnak neveznek), azaz valami-
féle epikus dimenzióval felruházva; a jó jel min-
dig választás és hangsúly terméke. Brecht rész-
letesen is elmagyarázta, miféle műveletek szük-
ségesek a kopottság jelének megteremtéséhez;
különösen nagy intelligencia, aprólékos pontos-
ság és türelem kell hozzá (a jelmezt klórral kell
kezelni, az anyagot égetni kell, borotvával kapar-
ni, viasszal, lakkal, zsírsavakkal szennyezni, ki-
lyukasztani, foltozni). A mi színházainkat azon-
ban valósággal hipnotizálja a ruhák esztétikai
véglegessége, és ezért még igencsak távol áll-
nak attól, hogy az öltözködés jelszerűségét radi-
kálisan alávessék az efféle aprólékos és főleg
„átgondolt" kezelésnek (köztudott, hogy Fran-
ciaországban gyanús a gondolkodó művészet).
Léonor Finit mindenesetre nehéz elképzelni,
amint forrasztópákával közeledik valamelyik,
Párizs krémjét ámulatba ejtő gyönyörű piros kel-
méjéhez.

Az öltözék egy további pozitív funkciója, hogy
emberszabású legyen. Egyértelműen ki kell
emelnie a színész emberi alkatát, érzékeltetnie
testi mivoltát, s azt nyilvánvalóvá, markánssá s
lehetőség szerint megindítóvá tennie. A jelmez-
nek szolgálnia kell az emberi arányokat s bizo-
nyos értelemben szoborrá kell formálnia a szí-
nészt, természetessé kell tennie sziluettjét; el
kell hitetnie, hogy bármily excentrikusnak tűnjék
is a mi szemszögünkből a ruha formája, mégis
egylényegű a színész testével és mindennapi
életével. Soha nem szabad úgy éreznünk, hogy
az álruha csúfot űz az emberi testből.

A jelmeznek ez az emberszabású volta nagy-
mértékben függ attól a szubsztanciális környe-
zettől, amelyben a színész mozog. A jelmeznek
és hátterének jól átgondolt összhangja talán a
legfőbb színházi törvény. Bizonyos operarende-
zések alapján nagyon is jól tudjuk, hogy a festett
díszletek kusza zűrzavara, a tarka kóristák
szüntelen és fölösleges jövés-menése, a sok
agyon--aggatott felület groteszk, homályos és
érzelmek nélküli sziluetté változtatja az embert,
holott a színház egyértelműen bizonyos testi
példaszerűséget követel a színészektől. A
színház, bármi-

lyen erkölcsiséggel ruházzuk is fel, bizonyos ér-
telemben az emberi test ünnepe, és ezt a testet a
jelmeznek és a környezetnek is tiszteletben kell
tartania, a maga teljességében fejezve ki az em-
beri minőséget. Minél szervesebb a kapcsolat
jelmez és környezete között, annál nagyobb a
jelmez hitele. Csalhatatlan próba, ha a jelmezt
o yan természetes létezőkkel vetjük egybe, ami-
lyen a kő, az éjszaka, a fák lombja. Ha a jelmez
vét valamelyik, a fentiekben kifejtett szabály el-
len, akkor azonnal kitetszik, hogy mintegy be-
szennyezi a tájat; kicsinyesnek, elnyűttnek, ne-
vetségesnek hat benne (így történt a filmen a Ha
Versailles-t elmesélnék nekem című sorozat jel-
mezeivel, amelyeknek korlátolt mesterkéltsége
végig feleselt a kastély köveivel és távlataival).
És megfordítva: ha a jelmez egészséges, a sza-
bad tér magába fogadja, sőt, még inkább ér-
vényre juttatja minőségét.

Ugyancsak összhangra van szükség ajelmez
és az arc között; ez igen nehéz, ám nélkülözhe-
tetlen feladat. Ó, hány meg hány morfológiai
anakronizmussal találkozhattunk már e téren!
Hány ízig-vérig modern arcot biggyesztettek
nagy naivul a hamis fodrok vagy redők fölé!
Köz-tudott, hogy ez a történelmi tárgyú filmek
egyik legnagyobb problémája (állítsuk csak
szembe a seriffképű római szenátorokkal
Dreyer SzentJohannáját!) A színházban
ugyanezzel a problémával van dolgunk. A
jelmeznek magába kell szívnia az arcot;
éreznünk kell, hogy láthatatlanul, de annál
szükségszerűbb módon ugyanaz a történelmi
felhám fedi őket.

Egyszóval a jó színházi jelmez legyen elég
anyagszerű ahhoz, hogy jelöljön, és elég áttet-
sző ahhoz, hogy jelei ne váljanak élősdivé. A jel-
mez is egyfajta írás, és ennek megfelelően kétér-
telmű. Az írás eszköz egy rajtatúlmutató cél szol-
gálatában, de ha túl szegényes vagy túl gazdag,
túl szép vagy túl rút, olvashatatlanná válik, és
nem teljesíti a maga funkcióját. A jelmeznek is
rneg kell valósítania ezt a különleges egyensúlyi
állapotot: úgy kall előmozdítania valamely szín-
házi aktus olvasatát, hogy közben semmiféle
élősdi értékkel meg ne terhelje. Le kell mondania
mindenfajta önzésről csakúgy, mint a túlságba
vitt jószándékról, önmagában észrevétlennek
kell maradnia, s közben mégis léteznie kell; el-
végre a színészek mégsem járhatnak meztele-
nül! Egyszerre kell anyagszerűnek és áttetsző-
nek lennie; látni kell, de nézni nem. Ez a parado-
xon talán csak látszólagos; Brecht még egészen
friss példája azt akarja megértetni velünk, hogy a
színházi jelmez éppen anyagszerűségének
hangsúlyozásával rendelheti alá magát a legha-
tékonyabban az előadás kritikai célkitűzéseinek.
1955
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