
Mut ter Co ura ge nem azok hoz szól, akik köz -
vet ve-köz vet le nül, meg gaz da godn ak a há bo -
rúk ban; elôttük fe lfed ni a há bo rú üz le ti jel -

legét egye ne sen a té ved é sek víg já té ka len ne! Nem, 
a Mut ter Cou ra ge azo k hoz szól, akikn ek a háb o rú -
ból szen ve dés, s nem hasz on jut, s elsôként ezért 
tart juk nagy mû nek: Mut ter Co u rage tel jess ég gel né -
pi mû, azért mert ol yan mû, mely nek mélyben hú -
zó dó célját cs a kis a nép ért he ti meg. 

En nek a szín házn ak kettôs ví zió a ki indu ló pont -
ja: a társ a dal mi ba jok és az azo kat eny hítô gyó gyír. 
A Mut ter cour a ge péld á ul arról szól, hogy se gí teni 
ke ll azo kon, akik Ku rá zsi mamához ha son lóan el -
hisz ik a há bo rú végzetszerûségét, meg kell mu tat -
ni ne kik, hogy a há bo rú embe ri, s nem vég zet sze -
rû do log, hogy az üz le ti érde ke ket os to roz va 
megszüntethetôk a ka tonai kö vetk ez mé nyek. Ez 
len ne a té zis, és most láss uk ho gyan te szi ezt a fô 
cé lki tû zést Brecht va ló di szín házzá, oly mó don, 
hogy az áll í tás biz o nyos sága nem hol mi pré di ká ci -
ó ból va gy bi zo nyítá s ból, hanem magából a szín pa -
di cse lek vésbôl szár ma zik: Brecht a harm in c éves 
há bo rút ki ter jed é sé ben he lye zi elénk; en nek az 
idôtar tam nak a kö nyör tele n sé ge min dent le ront 
(tár gya kat, arc o kat, ér zelm e ket), minde nt el pusz -
tít (Ku rázsi ma ma egymás ut án meg ölt gyerme kei); 
Ku rá zsi ma ma, a mar ko tá nyosnô, aki nek élete és 
mun ká ja a há ború so vány ka gyü möl cse, annyira a 
hábo rú ban él, hogy úgysz ól ván nem is lát ja azt 
(csak az elsô fel vo nás vé gén de reng va lami): Ku rá -
zsi mama vak, el szen ve di a hely ze tét, anélkül, hogy 
bár mit is ér te ne belôle, a há bo rú vég zet sze rû sége 
szá mára meg kérdôje lezh e tet len. 

Szá má ra, de nem szá munk ra, mivel mi lát juk a 
vak Ku rázsi ma mát, mi látj uk, hogy ô nem lát. Kurá -
zsi m ama szá munk ra va la mi féle nyú lé kony anyag -
ból van: ô ma ga sem mit se lát, de mi raj ta ke resztül 
lá tunk, és meg értj ük – a drá mai bi zony os ság leg -
köz vetl e nebb meggyôzô ere jétôl ve zet ve –, hogy a 
vak Ku rá zsi ma ma annak áld o za ta, hogy nem lát, 

s hogy ez a baj gyó gyít ható. És ezz el a szín ház ben -
nünk, nézôkb en döntô jel entôsé gû meg kettôzôdést 
hajt vég re: egy szerre va gyunk Ku rázsi ma ma és 
azok, akik ér tel me zik Ku rá zsi mamát; ré sze sei va -
gyunk Ku rá zsi mama vak ságá nak és lát juk ugya -
nezt a vak ságot, a háb o rú vég zetsz e rû sé gébe süp -
pedt te hete t len sze replôk il let ve en nek a vég zet sze -
rû sé g nek a de misz tif i ká lá sára hi va tott sza bad nézôk 
va gyunk. 

Brechtn él a szín pad elm e sél, a nézôtér ítél, a szín -
pad epik us, a nézôtér tr a gi kus. Már pe dig ez ponto -
san a nép szín ház de finí ci ó ja. Ve gyék például Gu i -
gnol-t vagy Mr. Punch-ot, ezt az ôsi mi to ló gi áb ól 
szár ma zó szín há zat: a nézô itt is tud ja, amit a sze -
replô nem tud; s mi vel lát ja, hogy mil yen ön sors -
ron tó an és ost o bán cse lek szik, meg döbb en, zak la -
tott lesz, fel há bor o dik, ig a zsá gért kiá lt, ki mond ja a 
meg ol dást: még egy lé pés és a köz ön ség meg lát ja, 
hogy a tu dat lan, szen vedô sz e replô ô maga, rá jön, 
hogy amikor ko ra kü lön fé le ala k ban ráz ú dít ja a 
szám tal an har min cé ves há bo rú egyi két, ak kor pon -
to san olyan ô is, mint Ku rá zsi ma ma, aki szen ved, 
és ost o ba mó don nem tud sa ját erej érôl, am i vel meg -
 szün tet hetné sze renc sét lensé gét. 

Döntô fon tos sá gú te hát, hogy ez a faj ta szín ház 
soha ne kev er je bele a nézôt tel je sen az elôadás ba: 
ha a nézô nem tart ja meg a szükséges tá vols á got 
ön ma ga szen ve dé sé nek és misz tif i ká lá sán ak látvá -
nyá tól, akkor min den elv e szett: a nézônek csak 
rész ben sza bad Ku rázsi ma má val azo nos ul nia, csak 
azért sza bad elf o gad nia vaks á gát, ho gy a meg fe lelô 
idôpont ban oda hagy ja és ítéletet al kos son róla. 
Brecht eg ész dram a tur giája a tá vol ság tart ás, az el -
ide ge ní tés szük sé ges ség é nek van al árend el ve, s en -
nek a tá vol ság tar tásnak a be tel je sí tés é vel a szín ház 
lé nye ge fo rog koc kán: nem a drá mai stí lus sik e re, 
han em a nézô tu da tos sága, s kö vet ke zés képpen tör -
té ne tal ko tó ké pes sé ge a tét. Br echt áru lónak tart ja 
és kö nyörte le nül el uta sít ja azo kat a drá mai meg ol -
dá sokat, me lyek a nézôt part ta lan szá na lom kiv ál -
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tá sával és jov i á lis összek a csin tás sal az elôadásba 
bet o noz zák, s me lyek a tör té net áld o za ta és e tör -
té net újabb és úja bb ta núi kö zötti tar tózk o dást nél -
kül özô cink os ság nak ked vez nek. Köve t ke zés kép -
pen Brecht vissza uta sít ja a ro manti z must, a fel -
lengzôs pá toszt, a ve riz must, a trá gársá got, a ri pacs -
ko dást, az esz té tiz á lást, az ope rát és a ré sz vét va la -
mint a bele törôdés min den olyan stí lus meg ol dását, 
amely a nézôt a Kurázsi mamá val va ló tel jes azo -
no sul á son át odá ig vi szi, hogy fel old ód jon ben ne, 
hogy hagyja mag át el rag ad tat ni Ku rá zsi ma ma vak -
sága és se ké lyes sé ge ál tal. 

A rész vét kér dé sének – amely a hab szín ház -
eszté ti kánk tor tá ján, és mind ig üd vös, ha egy 
elôadás hom á lyos val lás os sá gáról be szél nek – te l -
jes új ra gon do lá sáról van itt szó, és nem gyôzzük 
fel fed ez ni en nek az új elv nek a jó té kony ha tá sa it, 
amely, ta lán egy na gyon is ré gi elv, mi vel a kö zös -
sé gi szín ház ôsi stá tu szán ala pul. Ott a szín pad min -
dig an nak a Bí ró ság íté le tén ek tár gya, mely mindig 
a nézôté ren ta lá lha tó (néz zék csak meg a gö rög tra -
gé di á kat). Most már meg érth et jük, hogy vol ta képp 

mi ért ha mi sak ha gyo mán yos dram a tur giáink: be -
le törôdésre készte tik a nézôt, te hát a le mon dás dra -
ma tur gi ái. Ez zel szem ben Brecht dra ma tur giá ja mai 
eti kus ha talom mal bír, áb rázol és meg ítél tet, egy -
szer re ráz meg és szi ge tel el: min den azért van, hogy 
ha táss al le gyen, még se fojt son meg; va g yis a szoli -
da ri tás, nem ped ig a fertôzés szín há za. 

Mások en nek a dra mat ur gi á nak a for ra dalmi 
gon  dol ko dás be telj e sí té se fe lé tett kéz zel fog ha tó – 
és di a dalm as – erôfesz í té se irôl be szél nek, ami ma 
egye dül igaz ol hat ja a szín há zat. Be fe jez és kép pen 
új ra hang sú lyoz nunk kell a Ber li ner Ens emb le Mut -
ter Cou ra ge elôadás án ér zett me gind ult sá gunk egye -
dü lál ló ság át. Mint min den nagy mû, Brech té is az 
ôt me gelôzô ba jok rad i ká lis bí rá la ta: in nen hát a 
Mut ter Co u ra ge mély ér tel mû taní tá sa: az elôadás 
alatt ta lán évek reflexiójával gaz da god tunk. Ezt a 
ta ní tást meg kettôzi az öröm is: ta núi vol tunk, amint 
a mély re ható kr i ti ka eg yút tal fel ép í ti az ál ta lunk 
eszm é nyi nek té té leze tt nem-el ide ge ne dett szín -
házat, amely rö g tön felnôtt és már is tö ké le tes alak -
jában ter mett elôttünk .
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uró pá ban a szín ház hu szo nnégy szá zad óta 
arisz to tel é szi: ma is, 1955-ben, ahány szor csak 
szí nház ba me gyünk, hogy Sh a kes peare-t vagy 

Monther lant-t, Ra ci ne-t vagy Ro us sint néz zünk, 
hogy lás suk Maria Ca sarès-t vagy Pie r re Fres nay-t, 
bár mi lyen párt hoz tar tozu nk és bár mil yen legy en is 
íz lé sünk, tet szé sün ket és unott ság un kat, a jót és a 
rosszat egy év szá za dos mor ál ne véb en nyila t koz -
tatjuk ki, mely nek kré dó ja a kö vetkezô: mi nél meg -
ha tot tabb a kö zönség, mi nél in kább azon o sul a 
hôssel, mi nél job ban imit ál ja a szín pad a cse lek -
ményt, mi nél in kább meg tes tes í ti a szí nész sze repét, 
minél má giku sabb a szín ház, an nál jobb az elôadás.1 

Márpedig itt van egy em ber, akin ek mun kás sága 
és gon dol ko dása ra di ká lisan vi tatja ezt az ôsidôkbe 
vissza nyú ló mû vé sze tet, me lyet tel jes jog gal gon -
dol  ha tunk „ter mé sze tes nek”; itt van egy em ber, aki 
– az egész ha gyo mánnyal szem ben – azt mond ja 
ne künk, hogy a köz ön ség nek csak fé lig sza bad be -
le foly nia az elôadás ba, úgy, hogy „tudja” mi az, amit 

ott meg mu tatn ak, ahe lyett, hogy alá vet né an nak 
ma gát; aki azt mond ja, hogy ezt a tu da tot a szí nész -
nek kell meg ter em te nie azál tal, hogy le lep le zi, nem 
pe dig meg tes tes í ti sze re pét; aki azt mondja, hogy 
a nézônek soh a sem sza bad tel je sen azo no sul nia a 
hôssel, hogy mind ig sza ba don ítél hes se meg az oko -
kat, hogy meg tal ál ja szen ved é sé re a gyógy írt; aki 
azt mo nd ja, hogy a cse lekm ényt nem utá nozni kell, 
ha nem el me sél ni; hogy a szín ház nak nem má gi -
kusnak ke ll len nie, ha nem kri ti ka i nak, és hogy ez 
szá má ra még így is a leg jobb mód a bensôség es ség 
meg ter em té sé re. 

Igen, épp annyi ra kell le mon da nunk a hallg a -
tás ról és az iró niá ról, és szem b ené z nünk Br echt tel, 
mint am ennyi re az ô szín házi forradalma meg -
kérdôjel e zi szo ká sai n kat, íz lé sün ket, be i degzôdé -
se in ket, an nak a szín ház nak a „tör vé nyeit”, mely -
ben élünk. La punk épp elég sz er há bo ro dott már 
fel a kor társ szín ház sekélyességén és köz ép sze rûsé -
gén, rit ka for ra dal ma in, bénult tech nik á in, hogy 
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vég re b eha tób ban fogla l koz zon koru nk egyik nagy 
dr a ma turgj á val, ak i nek nem csak mû vé sze te, ha -
nem gon do la ti rend szere is erôtel jes, ko he rens, szi -
lárd, ta lán neh e zen alk al maz ható, de legalább ren -
del kez ik a „bot rány” és a meg döbbe n tés üd vös és 
vi tat ha tat lan erén yé vel. 

Végsô so ron bár mit is gon dolj unk Brechtrôl, 
min den kép pen ki kell emel nünk gon dol ko dás á -
nak egye zé sét ko runk nagy, ha la dó té mái val: annak 
tu dás á val, hogy az em berek ba jai ma guk nak az 
embe rek nek a kez é ben van nak, vagy is, hogy a vi -
lág ke zel hetô, hogy a mûvészet bea vat koz hat és be 
is kell, hogy avat koz zon a tör té ne lem be, hogy a 
mûvé szet nek ma ugya na zok at a fe lada to kat kell 
ma ga elé tûz nie, mint a ve le szo li dá ris tu domá ny -
nak, hogy ezen túl már nem csak a ki fe je zés, ha nem 
az ér tel me zés mûv é sze té re is szük ségü nk van, hogy 
a szín ház nak el kö te le zet ten seg í te nie kell a tör ténel -
met a ben ne le zaj ló fo lya ma tok lel ep le zésé ben, 
hogy a szín padon meg jel enô technikák ma guk is 
el köt e le zet tek, és vé gül, hogy a mûvészet idôtlen 

„lényege” nem lé tez ik, hogy min den társ a da lomnak 
ma gának kell megte rem te nie mû vé sze tét, jobb hí -
ján sa ját fel sza ba du lásá ból. 

Ter mé sze tes, hogy Brecht go n do la tai neh é zsé -
geket tá masz tanak il letve el lená l lás ba ütköznek, 
kül ö nö sen egy olyan, mint Fran cia or szág, amely 
ma Ke let-Ném et or szá gtól (NDK) meg le hetôsen el -
térô tör tén el mi komp lex u mot alk ot. A Théâtre po -
pula i re Brecht nek sz en telt száma nem tesz úgy, 
mint ha meg old a ná ezek et a prob lém á kat, és 
legyôzné az ellenállást. Pillanatnyilag az egye düli 
cél unk Brecht me gis me ré sé nek elôseg í té se. 

Meg nyi tunk egy dosszi ét, amel yet távolról sem 
tek in tünk le zárt nak. Sôt bol dog an fo gad nánk, ha 
a Théâtre po pu la i re ol va sói ma guk is hoz zá já rul ná -
nak ta n úság tét e lük kel. Ezz el kár pó tol ná nak ben -
nünk et azért a mellôzésért és kö zöm bös sé gért, ami -
vel az ér tel mis ég va la mint a sz í nhá zi szak em be rek 
túl nyo mó ré sze vi selt e tik az iránt az emb er iránt, 
ak it mi mi n den képp az egyik „leg je lentôsebb kor -
tár sunk nak” tar tunk.
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pá ri zsi elit nek jó nagy adag vak ság ra volt szük -
sé ge, hogy Az anyát pro pa gan da da rab nak 
lássa: Brecht mû vei nem me rül nek ki mar xis -

ta elkötelezettségükben, mint ahogy Cla u de léi sem 
a ka to li kus el kö te le zett ség ben. Az anyá tól ter mé -
szete sen nem le het el vá laszt a ni a mar xiz must; de a 
mar xiz mus Az anya tár gya, nem ped ig alanya; Az 
anya alanya, ahogy azt a cím is jel zi, egész egy sze -
rû en az anya ság2. 

Brecht er e je épp ab ban áll, hogy so ha sem kö zöl 
ol yan gond o la ti té te le ket, ame lyek nél kü lö zik a va -
ló di em be ri kapc so la tok meg éltsé gét, és (ami ennél 
ere de tibb), hogy so ha sem hoz lét re sz e replôket az 
ôket él tetô „gon dol a ti téte lek” nél kül (sen ki sem 
men tes az ide o ló gi ától: az ide oló gia hián ya ma ga 
is ide o ló gia: ez a Ku rá zsi ma ma té má ja). E két kö -
vet el mény össze kö té se elég volt Bre cht szá má ra ah -
hoz, hogy me gal kos sa az egy szer re két kép ze tet is 
megi n ga tó me g hök kentô színhá zát: az egyik a mar -
xizmu s ról, a má sik pe dig az Anyár ól ki ala kult 

képzet. Pél a gie Vla sszo vát az az egy tu laj don sá ga, 
hogy for ra dal már anya, al kal matl an ná tes zi min -
den faj ta szte re o tí pi á ra: nem pré di kál a mar xiz mus -
ról, nem ejt ki a szá ján az em ber em ber ál ta li ki -
zsák má nyo lás á ról szó ló el ru gaszk o dott ti rádá kat, 
más részrôl pe dig nem az Anyai Ösz tön meg szo kott 
fi gu rája, nem jel leg zet es Anya, a lé nyét me g ha tá -
rozó kö zép pont nem Anyai öle. 

A mar xizm us szem szö gébôl nézve Az anya ál -
tal fel tett kér dés va lós. Azt mond ha t nánk, hogy a 
da rab ban az egyén szint jén jel ent kezô prob lé ma 
ál ta lán os (és döntô fon tos sá gú) prob léma, amely 
a leg szé le sebb tört é nel mi ho riz on ton a társadalom 
egé szé re néz ve is érv é nyes: ez pe dig a po li ti kai 
ön tu dat kér dé se. Ha a mar xiz mus azt tanítja, hogy 
a kap ita liz mus rot ha dá sa annak ter mé sze téb en 
gyö ke re dzik, ak kor a komm u niz mus ha ta lomra 
ju tása nagy ban múl ik az em be rek tör tén el mi ön -
tu dat án: ez az ön tu dat ho r doz za a tör té ne lem 
szab ad sá gát, ez az el hír e sült al tern a tí va, amely a 

Brecht Az anya cí mû da rab já ról

2 A Ber liner En semb le Gor kij-Br echt – Az anya cí mû darabjának a Théâtre des Na ti ons-ban meg tar tott elôadá sai kapc sán.
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szoci a liz must vagy a barb ár sá got ígé ri a vi lág nak. 
Te hát a po li ti kai csel ek vés elsô tár gya a poli ti kai 
tu dás. 

Ez az elv ala poz za meg a brechti szí nház cél ját: 
nem kri tik ai és nem is hôsi szín ház ez, ha nem az 
ön tud at, vagy még ink ább, a szü letô ön tu dat szín -
há za. Ebbôl szár ma zik ha talmas „eszté ti kai” gaz -
dag sága, amely, úgy gon dol om, a kö zön ség igen 
szél es kö rét éri n ti meg (ezt Bre cht nö vekvô nyu ga -
ti nép sze rû sé ge is megerôsí ti). Elôször is azé rt, mert 
az ön tu dat két ér tel mû va ló ság, egy szer re tár sa dalmi 
és egyé ni; és mi vel csak az egyé nek nek van szín -
há zuk, ezért az ön tu dat ép pen az lesz, amit az egyes 
em ber fel tud fog ni a tör té ne lembôl. Az tán pe dig 
az ért, mert az ön tu dat lan ság há lás elôadás té ma 
(pél  dá ul a ko mi kum); pon tos ab ban az öntudat -
lanság elôadá sa az ön tu dat kez de te. Továbbá azért, 
mert a tu dás fe léb red é se, a ki fej e zésbôl következôen 
moz gás, így a tett ide je me gegye zik az elôadás idejé -
vel. És végül azért, mert az öntudat meg szü le tése 
fe lnôtt, te hát iga zi em be ri té ma; az ön tu dat vi lág -
ra jö ve te lén ek meg mu ta tá sa össz eta lál ko zik a nagy 
fi lo zó fu sok erôfes zí té se iv el, s ezál tal ma gával a szel -
lem tört é ne té vel. 

Az anya tu lajd o nkép pen ebben a funk ci ó ban, 
vagy is az esz mé lés elôadá sá ban muta t ja meg va ló -
di té máj át, és itt a szer ke zetre, nem a kifejtett 
nézetre go n do lok, ami az anya ság. 

Mi fé le anya ság ra gon do lunk? Álta lá ban cs ak 
egy fé le anya sá got is me rünk, a bio ló gi a it [Ge nitrix]. 
Nem csupán ar ról van szó, hogy az Anya kul tú -
ránk ban tisz ta ösz tön lény, ha nem ar ról is, hogy 
szer e pe mind ig egy ol dalú an tár sa dal mi asul: ô az, 
aki me gal kot ja a gyer me ket; miu tán vi lág ra hoz ta 
fi át, szel le mi ér te lem ben is meg szü li gyer me két: ne -
velônô, tan í tónô, meg nyit ja a gyerm ek ben az er -
köl csi vi lág tuda tát. A csa lád ke resz tény fel fo gá sa 
tel jes egé szé ben az Anyát ól a gyer me kig ívelô egyol -
da lú kap cso lat on ala pul: még ha az Anya nem is 
ké pes irá nyí tani gy er me két, min dig ô az, aki ri -
mánk o dik ne ki, aki sír ér te, val a hogy úgy, ahogy 
azt Món i ka tet te fi á ért, Au gus ti nus ért. 

Az anyá ban ez a kap csol at meg for dul: a fiú az, 
aki szel le mi ér te lem ben meg szü li Any ját. A ter mé -
szet rend jé nek meg for dít á sa Brecht egyik fon tos 
témá ja: meg for dí tásr ól van szó és nem rombolásról: 
Brecht mû vé sze te nem a re la ti vi tás leckéje Vol taire 
stí lu sá ban: Pa vel éb reszti fel Pé lagie Vla szo vá ban a 
tár sa dal mi ön tu da tot (eg yéb ként a cse lek vés és nem 
pe dig a be széd se gít sé gé vel: Pa vel hall ga tags á ga 

lény e gi), de ez a szü lés csak annyib an fe lel teth etô 
meg az elsônek, amennyib en ki szé lesí ti azt. Az ôsi 
po gány el képz e lés (már Homérosznál is me gvan), 
mi szer int az utódok úgy vált ják fel a szülôket, mint 
a lev e lek vált ják egymást a fán – az új haj tás le dob -
ja a rég it. Ez a majd nem moz dula t lan, de leg alább -
is me cha nik us el kép zelés át ad ja a he lyét egy má -
sikn ak, mi sze rint az ismétlôdés során meg vál toz -
nak a kör ül mé nyek is, átalakulnak a tárgy ak, a vi -
lág minôsé gé ben fejlôdik: nemcsak ar ról van szó, 
hogy a nem zedé kek vég ze tes eg ymás ra kö vetk e zé -
sé ben a brech ti anya nem ma rad ma gá ra, és mi u -
tán adott, ma ga is kap ni fog, ha nem arról, hogy 
amit az anya kap, az va la mi más, mint am it adott: 
aki az éle tet lét re hoz ta, meg kap ja az ön tu da tot. 

A pol gá ri rend ben az át adás irá nya min dig a fel -
menôtôl ve zet a le szár ma zot tig: ez ma gá nak az örök -
ségn ek a meg hatá ro zá sa, és a szó ha tó köre jócs kán 
meg ha ladja a pol gá ri tör vény könyv ben fog lal tak ét 
(gon do lat o kat, ér té ke ket, stb. is öröklünk). A br -
ech ti re nd ben vi szont ni ncs örök ség, ha csak nem 
for dí tott ér te lem ben. Az anya vi szi to vább a ha lott 
fi út, ô a folytatója, mint ha csak az anya len ne a fi -
a tal haj tás, a ki nyí lás ra hí vott új levél. Ezért a ré gi 
és oly sok pol gá ri-hôsi da ra bot ih letô fel vál tás-tém -
á nak sem mi antro po ló gi ai vo nat ko zá sa sem ma rad, 
nem lesz töb bé a ter mész et egyik vég zetes tör vé -
nyének pél dáz a ta: Az anyá ban a sza bad ság épp a 
„leg ter més ze te sebb” em be ri kap csol at, anya és fia 
kö zöt ti kapc so lat kö zép pontj á ban áll. 

És még is meg ta lál ha tók itt az „érz el mek”, me lyek 
nél kül nem le n ne brech ti szín ház. Ilyen pél dá ul He -
len Wei gel já té ka, me lyet egyes ek nek volt mer szük 
túlsá go san vissza fo gottnak tar tani, mint ha az anya -
ság csak is kife je zés do l ga lenne. Azért, hogy Pa vel 
ré vén egyál talán ön tu dat ra éb red jen ben ne a vil ág, 
elôször „más sá” vá lik, az ele jén a meg  szo kott an ya, 
aki nem ért sem mit, né ha kor holja gyer me két, és 
csök ö nyö sen me ri a le vest, fol toz za a ru hákat. Gyer -
mek-anya ek kor, va gyis ka p cso la tuk ér zelmi tel jes -
sé ge a hát tér ben mar ad. Ön tu data csak fia halálával 
bont a ko zik ki iga zán: már so ha nem érheti el fiát. 
Így hát az ér lelôdés teljes ide je ala tt bi zon yos tá vol -
ság vál aszt ja el az anyát fi á tól, ami arra fi gye lme z tet, 
ho gy az ig az út eg y ben ke gyetl en is: a sze re tet nem 
ki ár ad ás, ha nem olyan erô, amely elôbb öntudattá 
majd cse lek vés sé változ tat ja a té nyek et. Az a sze re -
tet, amely fe lnyit ja a sze met. Brecht „meg szál lott já -
nak” kell-e hát len ni ah hoz, hogy e lis mer jük en nek 
a szín ház nak az át ütô ere jét?
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em a szín házi je lmez tör té net ét vagy esz té -
tiká ját, ha nem sokk al in kább an nak pa to ló -
gi á ját, vagy, ha úgy tet szik, mo rál ját sze ret -

ném itt fel vá zolni. Né hány ig en egy sze rû szab ályt 
fo gok ja va solni, me lyek se gít sé gé vel ta lán el dönt -
hetô, hogy egy jel mez vajon jó-e vagy rossz, egész -
sé ges-e vagy be teg. 

Elôbb azonban meg kell ha tá roz nom, hogy mi -
re ala po zom ezt a mo rált vagy egész sé get. Mi nek a 
ne vé ben dön tünk úgy, hogy íté let et mond junk egy 
da rab jel me ze irôl? Azt vá las zol hat nánk (ahogy 
egyes koro k ban meg is tették), hogy a tört é ne ti igaz -
ság vagy a jó íz lés, a rész le tek pon tos sága va gy a 
szem gyö nyör kö dé sén ek ne vé ben. A ma gam ré -
szérôl va la mi egés zen más hát te ret jav a sol nék mo -
rá lunk nak: mag át a dar a bot. Min den drá mai mûvet 
vi ssza le het és vi ssza is kell ve zetnü nk ar ra, amit 
Brecht a da rab tár sa dal mi Gest u sá nak ne vez ett, 
vagy is a da rab ál tal meg mu ta tott tár sad al mi konflik -
tu sok ma teri á lis, külsô ki fe je zé sére. En nek a Ges -
tus nak, en nek a min den elôadás mély én meg ta lál -
ha tó egye di tör té nel mi sé mának a fel fe dé se, ma -
nifesz tá lása ma gá tól ér tetôdôen a ren dezô dol ga: 
eh hez pe dig re n del ke zé sé re áll a szín há zi tech ni -
kák eg ész so ra: a szín ész já té ka, a be ál lí tások, a 
moz  gá sok, a dísz le te zés, a vi lá gítás és ter mész e te -
sen a jel mez is. 

A jel mez mor ál ját te hát ar ra ala pozz uk, hogy 
min den al ka lom mal nyilv án va ló vá kell ten nie a da -
rab tár sa dal mi Gestusát. Ez azt je len ti, ho gy a jel -
mezn ek csu pán funkcionális sze re pet tu laj do ní -
tunk, és ho gy ez a funk ció ér tel mi, nem pe dig 
plasz  tikus va gy ér zel mi rend be tar toz ik. A jelmez 
nem több an nak a vi szony nak a má so dik pó lu sá -
nál, am i nek a mû ér telm ét min den egyes pil la nat -
ban hozzá kell kap csol nia külsô meg je len é sé hez. 
Így hát a jel mez ben rossz mind az, ami össze za var -
ja e vi szony tisz tas á gát, ami el ho má lyos ít ja és meg -
ha mis ít ja az elôadás tár sa dal mi Ges tu sát; el lenben 
jó mind az, ami a formák, a szí nek, az anya gok és 
el ren de zé sük révén se gíti ki ol vas ni ezt a Ges tust. 

Más er kölcs tan ok hoz ha son ló an kezd jük a ne -
ga tív sza bál yok kal, néz zük meg, hogy mil yen nek 
nem szabad le n nie egy je lmez nek (felt é ve term é -
sze tesen, hogy el fo gadt uk mo rá lunk prem isszá it). 

Ál ta lá ban véve a szín há zi jel mez nek sem mi lyen 
kö rül mén yek közt sem sza bad alib i ként szol gál nia, 

vagy is nem sza bad más hol nak va gy iga zo lásn ak len -
nie: a je lmez nek nem szabad ol yan sûrû és csillogó 
vi zu á lis he lyet al kot nia, aho vá a te kin tet el me nekül -
het ne, meg szökv én az elôadás lé nye gi va ló sá gá tól, 
at tól, amit fe lelôsség nek hí vunk; to vábbá nem sza -
bad va la mifé le ment ség gel vagy kár pót lás sal szol -
gáln ia, vagy is si ke rülts é ge nem válthatja meg a mû 
csend jét és fel há bo rí tó erejét. A je lmez nek min dig 
meg kell ôrizn ie pusz ta funkci o ná lis ér ték ét, s nem 
sza bad, ho gy meg fojtsa il letve fel fújja a da ra bot, 
tar tóz kodnia kell at tól, hogy ma guk ban va ló ér té -
kek kel he lyette sít se a szín házi cse lek vés je len tését. 
Te hát egy je lmez ak kor el íté lendô, ha ön cé lúvá 
kezd vál ni. A jel mez nek a da rab ban biz o nyos szá -
mú szol gála tot kell ler ó nia: ha ezek kö zül az egyik 
túl sá go san nagy ter et kap, ha a szol gá ló fon tos ab -
bá vá lik mint a gaz da, akk or a je lmez be teg, még -
pe dig va la mi fé le túl ten gés ben szen ved. 

A szín há zi jel mez be teg sé gei, hi bái vagy ali bij ei 
kö zül jó ma gam hár mat eme lek ki, me lyek igen el -
ter jed tek mû vé szetü nk ben. 

Az al a pbe teg ség a tör té nel mi funk ció túl ten gé -
se, ezt ar che o ló gi ai ve riz mus nak fog juk hív ni. Fel 
kell hív ni a fi gyelmet ar ra, hogy két fé le tör téne lem 
lé te zik: az egyik okos és meg tal ál ja a múlt mély ben 
hú zó dó fe szültsé ge it ill et ve saj á tos konf lik tu sa it; a 
má sik fe lü le tes és gé pi e sen ál lít vissza né hány anek -
do ti kus ré s zle tet. A szín há zi jel mez hosszú idôn ke -
resz tül ennek a más o dik tör té ne lem-felf o gás nak a 
ked venc kí sér le ti te re pe volt. Ism er jük a veri z mus 
be tegsé gé nek jár vány sze rû puszt í tá sát a pol gá ri mû -
vé szet ben: a jel mez, mint a va ló di rész le tek adal é -
ka, elôbb ma gá ba szív ja, majd ré sze i re bont  ja a nézô 
min den fi gyelm ét, amely az elôadás tól el tá vo lod ván 
szét szó ródik a vég te len ül kis dol gok te re pén. Ez zel 
szem ben a jó jel mez, még ha tör té nel mi is, át fo gó 
vi zuá lis tény; van az igaz ság nak egy bizo nyos szintje, 
mely nek nem sza bad alá men ni, mert kü lön ben 
meg sem mi sül. A ver is ta jel mez, ahogy azt bi zonyos 
ope rák ban vagy ví go pe rák ban lát ni, az abs zurd csú -
csá ra ér: az egész igazsá gát el tör li a rész pon tossá -
ga, a sz í nész el tû nik a gom bok, a redôk és a pa ró -
kák szo rítá sá ban. A ve rista jel mez ál tal el ma rad ha -
tatla nul k ivá l tott ha tás abban áll, hogy bár igaz nak 
lát juk, mégsem hi szünk benne. 

A kö zel múlt elôadá sai közül Gis chia Homburg 
her ceg é nek jel me ze i re hi vat koz om, amely szép pél -
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dá ja a ver iz mus fö lötti gyôze lem nek. A dar ab társa -
dal mi Ges tusa a mi li ta riz mus biz o nyos fel fogá sán 
alap szik, és Gis chia en nek az argumentatív bá zis -
nak ren de li alá a jel me ze ket: a jel mezek összes tu -
lajdon sá ga sok kal ink ább a ka tona, mint a 18. szá -
zad sze man tiká já nak al á tá maszt á sá ra ren del tetett: 
a tisz ta for mák, az egy szerre szi gorú és ôszin te szí -
nek, és fôként az anyagok, s ez utób bi az összes 
töb bi nél sok kal ta fon to sabb té nyezô (a bôr és a 
vászon érin tése), vagy is az elôadás tel jes opti kai 
felszí ne se gí tet te a mû érve lé sét. Ugyan ez a hely zet 
a Ber li ner En semb le Ku rá zsi ma má jáv al, ahol sem -
mi eset re sem a dá tum sze rû tör té ne lem ir á nyí totta 
a jel me zek iga zság át. Nem bi zo nyos tár gyak és for -
mák ar che o ló gi ai való sze rû sége [vé ra ci té] erôsíti s 
magyarázza szün te len ül a háb o rú, hel ye seb ben a 
vándo r ló, vég e ér he tet len há bo rú fo gal mát, han em 
a gipssze rû szür ke ség, az el nyûtt szö vet ek, a ken -
der bôl, vesszôbôl és fá ból kész ült dol gok sû rû, meg -
á tal kodo tt szegé ny sé ge. 

Egyéb ként is az anya gok (nem ped ig a szí nek és 
a for mák) te szik lehetôvé, ho gy vissza tal ál junk a leg -
mé lyebb tör té nel em hez. A jó jel mez ter vezônek tud -
nia kell, hogy mi ként te gye tapinthatóvá a kö zön ség 
szám á ra csak táv ol ból szem lél hetô ru há kat. A magam 
ré szérôl sem mi jót nem vá rok, ha egy mûvé sz túl sá -
go san ki fi no mult an bá nik a szí nek kel és for mák kal, 
de nem so kat fog lalko zik a fe l hasz nált anyago k kal: 
az emb e rek iga zi törté ne te a tár gyak hú sá ban (nem 
pe dig sí k be li áb rá zo lásu k ban) van. 

A má so dik be teg ség, mely szin tén gyak o ri, az esz -
té tiz á lás be teg sé ge, a da rab tól füg get len, formális 
szép ség túlte n gé se. Ter mé szet e sen érz é ket lens ég vol -
na el fe led kez ni a jel mez tisz tán plasz tikus ér té ke irôl: 
az íz lésrôl, a gyö nyö rû ségrôl, az egyen súly ról, a 
közönségesség mellôzé sérôl, magának az ere de tiség -
nek a ku ta tá sár ól. Ezek a nélkü löz he tet len ér té kek 
azon ban túl gyak ran váln ak ön cé lú vá, a né zô fi gyel -
me szó ra ko zot tan el ka lando zik a szín ház tól és mes -
tersé ges mó don egy élôsködô funkci ó ra irányul: lesz 
te hát egy cso dá lat ra méltó esz téti zá ló sz ín há zunk, 
amely azon ban töb bé már nem tel je sen em beri. Egy 
kis sé túl zott pur i ta nizmu s sal az mond hat nám, hogy 
ag gaszt ó nak tal á lom, ha egy je lmezt meg tap sol nak 
(ami Pá rizs ban elég gya kori). A fü g göny fel gör dül, 
a szem meg van hó dít va, tap so lunk; való já ban azon -
ban tu dunk-e egyeb et an nál, ho gy mi lyen szép ez a 
piros vagy hogy mily en me rész ez az anyag? Tud -
juk-e va jon, hogy a nagy sze rû ség, a ki fi no mult ság, 
az ere de ti öt le tek men nek-e majd a da rab hoz, ösz -
tön zik-e, elôse gí tik-e je len té sé nek ki fej té sét? 

Az el haj lás nak ezt a tí pusát, a bé rard-i es z té ti -
zá l ást m anap ság min den fé le ag gály nélkül al kal -
maz zák. A jel mez szno biz mus sal és nagy vil á gi -
sággal meg tá mo gat ott eszt é ti zá ló íz lé se felté te le zi 
az elôadás eg yes elem e i nek el íté lendô önállóságát: 
ha egy elôadá son be lül kü lön meg tap sol juk a jel -
meze ket, ak kor hang sú lyoz zuk a jel mez ter vezôk 
kü lön állá sát, s a mû vet vak fel lé pé sek összet é te lé -
vé fo koz   zuk le. A jel me z nek nem az a fel ada ta, hogy 
meg  hó dít sa a sze met, ha nem, hogy meggyôzze azt. 

A jel mez ter vezônek te hát egy szer re két dol got 
kell e lke rül nie: az egyik, hogy festômû vész, a má -
sik hogy div at ter vezô le gyen; óv a kod nia kell a festé -
szet sík be li sé gé nek ér té keitôl, el kell kerü l nie az er -
re a mû vés zet re jel lemzô tér be li kap cso lat o kat, mi -
vel a fes tés zet defi ní ci ó ja ép pen e kap cso la tok szük -
ség sze rû sé gét il let ve el ég sé gess é gét ál lítja. Gaz dag -
ságuk, sû rû sé gük, a lé te zésü kbôl fa ka dó fesz ült ség 
jócsk án túl lé pi a je lme zek ar gume n ta tív funkc i ó -
ját, s ha a jel mez ter vezô tör té net e sen festô, ak kor 
jel mez e ket ké szítve el kell fe lej te nie saj át hi vat á sát. 
Egy ki csit mint ha azt ál lí taná nk, hogy alá kell 
rendelnie a da rab nak mû vés ze tét: le ke ll rom bol -
nia, el kell felejtenie a ké pi te ret, és újon nan kell 
meg al kot nia az em be ri tes tek gyap jú ból és se lyem -
bôl ál ló te rét. Úgy szin tén tar tóz kod nia kell a „nagy 
divat ter vezôk” kö zön séges sz í nhá zakb an ma na pság 
dívó stí lu sá tól. A jelmez si k kes sé ge, egy an tik anyag 
ki módo lt ke re set len sé ge, amely mint ha egye nesen 
Diortól ér ke zett vol na, az ab ron csos szokn yák zsá -
ner di vat ja mind szá nal mas ali bi csu pán, mely 
össze  zav ar ja az ar gu ment um tisz ta ság át és a jel mezt 
idôtlen, „ör ök ké fi a tal”, a tör té nel em dur va eset le -
ges sé ge itôl meg sza bad í tott for mává ala kít ja; s ez, 
úgy sejt jük, el len té tes a munk ánk elején fel ál lí tott 
szabá lyok kal. 

Egyéb ként a je lmez terv fé ti siz mu sán ak mo dern 
sa já tos sá ga (ki áll í tá sok, repr o duk ciók) jól ös sze -
fog lal ja az esz té ti zá lás túlt en gé sét. Az át la gos jel -
mez terv sem mit sem árul el a jel mezrôl, mert 
hiány zik belôle az anyag lé nyegi ta paszt a la ta. Ha 
jel mez terv-je lme ze ket lá tunk a szín pad on, az nem 
le het jó jel. Nem áll í tom, hogy a je lmez terv szük -
ség te len vol na; azt azon ban igen, hogy ez csu pán 
egy elôké szítô mû ve let, mely ki zá ró lag a jel mez -
ter vezôre és a szabá sz ra tar to zik; a jel mez terv nek 
tel je sen el kell tûnn ie a szín pad on, ki vé ve né hány 
igen rit ka elô adást, ahol szándékosan a freskó mû -
vé sze tét vet ték cél ba. A jel me zterv nek meg kell 
ma rad nia esz köz nek, és nem sza bad stí lus sá elô -
lép nie. 
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Vé gül a szín házi jel mez har madik be teg sé ge a 
pénz, a fé nyûz és túl ten gése va gy le ga lábbis en nek 
láts za ta. Sz er fö lött gya ko ri bet eg sé ge ez tá r sa dal -
munk nak, melyb en a szín ház min dig egy faj ta 
szerzôdés tár gyát ké pe zi a pénz ét adó nézô, il letve 
a pénzt a le hetô leg lát ható bb for má ban visszafizetô 
igazgató kö zött. Tel jes en nyil ván va ló te hát, hogy a 
jel mezek il lu zó rikus fé nyûz é se a vi ssza szol gál ta tás 
egyik látvá nyos és megn yug ta tó mód ját al kot ja; a 
jel mez job ban fi zet, mint az örökké bi zony talan, 
sa ját árú vol tukat nyíltan nem vi selô érz el mek vagy 
gondo la tok. Ami kor egy sz í nház vul gá rissá vál ik, 
ak kor azt lát juk, hogy egy re töb bet költenek fény -
ûzô jel meze k re, mel ye ket a nézôk ön magu kért akar -
nak lát ni, s így ha maro san az elôadás leg na gyobb 
von zer e jé vé lesz nek (az Ope ra A gá láns Indiá  ja, a 
Co mé die Française Cs o dá la tos sze retôi). De hol van 
itt a szín ház? Te r mé sze te sen se hol: a gaz dag ság rák -
fe né je tel je sen el ha tal ma so dott raj ta. 

A fé nyûzô jel mez, meg le hetôsen ör dö gi el jár ás -
sal, ha zug ságg al te tézi meg a seké lyes sé get: ez már 
nem az a kor (mint pél dául Sha kesp e a re-nél), amikor 
a szí né szek drá ga, ám való di, úri ru hás szek ré nyekbôl 
szár ma zó jel me ze ket hordt ak; a gaz dag ság ma túl 
sok ba ker ül, ezért meg elég sze nek a ha son má sok kal 
is, vagy is a haz ug ság gal. Te hát még csak nem is a 
fény û zés, ha nem az után zat túl ten gé sérôl van szó. 
Som bart meg mu tat ta az ut á nzat pol gá ri er e de tét; bi -
zo nyos, hogy ná lunk fôleg a kis pol gári szín há zak 
(Fo li es Ber gè re, Comédie Française, Théâtre Lyrique) 
él nek a leg job ban vissza vele. Min dez feltételezi a 
nézô gyer me tegsé gét, akitôl egy szerre von ják meg a 
kriti kai szel lemet és a te remtô képze le tet. Ter mé -
szet e sen nem le het tel je sen meg til ta ni szín há zi jel -
me zei nk után zat vol tát, de ha alk al maz zuk ôket, 
akkor le galább je lezni kel lene azt, vissza uta síta ni a 
haz ug ság hi tele sí té sét: a szín ház ban sem mi nem ma -
rad hat rejt ve. Ez na gyon egy sze rû erkö l csi sza bály -
ból származik, mely, azt hi szem, min dig is nagy szín -
há zat er ed mé nye zett: bíz ni kell a nézôben, el tö kélten 
vi ssza kell szá mára ad ni a gaz dag ság meg te remt é sé -
nek le hetôsé gét, hogy a mû szá lat se lyemmé, a ha -
zug sá got il lú zió vá vál toz tas sa. 

Most pedig te gyük fel a kérdé st, hogy va jon mi -
lyen nek kell lennie a jó szí nhá zi jel mez nek; mi vel 
már fel is mer tük, hogy ter mé szete funk ci o ná lis, 
ezért pró bálj uk meg ha tá roz ni, hogy mi fé le szol gá -
la tok at kell e llát nia. Jó ma gam leg alább két, e len -
ged he tet len fel ada tot lá tok. 

Elôször is, a jel mez nek ar gu men tum nak kell len -
nie. A jel mez eme in telle k tu á lis funk ci ó ját, ahogy 

azt imént már át te kin tettük, ma tö b bnyi re el le pik 
az élôsk ödô funk ci ók (ve riz mus, esz té tiz á lás, pénz). 
Pe dig a jel mezn ek a szín ház tör té ne té nek mi n den 
je lentôs ko r sza ká ban fon tos szem an ti kai ér té ke 
volt; nem csak a látá s nak, ha nem az ol vas ás nak is 
fel kí nál ko zott, gon do la to kat, is me re tek et és ér zé -
se ket kö zölt. 

A jel mez ér telmi vagy kog nit ív sejt je, ala pe le me 
a jel. Az Eze regyéj sza ka egyik tör té ne te ki tûnô pél -
dá val szolg ál a ölt öz kö dés jel vol tá ról: a történetben 
el me sélik, hogy Ha rum al Rac hid ka li fa va lah ány -
szor dühös volt, vö rös be öl tö zött. Nos, a kal i fa vö -
rös ru há ja jel, dü hé nek látványos jele, melynek az 
a fel ad a ta, hogy kö zöl jön a kal i fa alatt val ó i val egy 
kog nit ív rend be tar tozó tényt: az ural ko dó lel ki ál -
lapo tát annak min den köv et kez mén yé vel együtt. 

A né pi, kö zös sé gi szín há zak min dig is pon tos öl -
töz kö dé si kó dot alk al maz tak, és bôven haszn ál ták 
azt, amit mi a jel po li tik á já nak ne ve zünk. Csu pán 
ar ra sze ret ném fel hív ni a fi gyel met, hogy a gö rö gök -
nél a haj tó kák sz í ne és a maszk elôre hir dette a sze -
replô tár sa dal mi és ér zel mi hely ze tét; a középkori 
temp lom elôtti szín ter e ken vagy a Er zsé bet kori szín -
pa don meg je lenô jel mez ek szim bo lik u san ért el mez -
hetô sz í nei bi zo nyos es e tek ben meg en ged ték a sze -
replôk hely zeté nek egy faj ta di ak rit i kus olv a sa tát; és 
vé gül a comme dia del l’art e- ban az összes lé lek ta ni 
típ us nak meg volt a maga tra di ci o nál is öl töz e te. A 
pol gá ri ro man ti ka volt az, am ely a kö zön ség értelmi 
ké pes sé ge i be vete tt hi té nek gyen gü lés é vel a jel mez 
egy faj ta ar che o log i kus igaz sá gá ért cse rébe meg szün -
tet te a je let. A jel a rész le tek re kor lá toz ó dik, s ettôl 
kezd ve már nem je lentô, ha nem igaz i nak ha tó jel -
mez e ket kez denek hor da ni: az után zás túl kap á sai az 
1900-as évek ba rokkj á ban, a szín há zi jel mez való di 
vész kor sza ká ban érik el csúc spont ju kat. 

Mint hogy az imént fel vá zol tuk a jel me zek pa to -
ló gi á ját, ezért je lez ni kell azo kat a be teg sé gek et is, 
amely ek meg tá mad hatják az ölt öz kö dést mint je -
let. Biz o nyos te kint et ben ez ek a táp lálk o zás hoz 
köth etô be teg sé gek: egy jel be teg, ha rosszul, túl-, 
vagy hi á nyo san táp lál ják je len téss el. Né hány példa 
a leggyak rab ban elôfor du lók ból: a jel nyo mo ra 
(wagn e ri hôsnôk há ló ing ben), a jel szó  sze rint i sé ge 
(szôlôfürt ök kel jel zett bac chánsnôk), túl hang sú -
lyo zása (Chant ec ler egy más után el he lye zett tol lai: 
több száz kiló a tel jes da rab so rán); té ves ha sz ná -
lat (kül önb ségté tel nél kül szinte bár mi lyen kor ra 
al kal maz ha tó „történelmi” jel me zek) és vé gül a je -
lek meg sok szo ro zá sa il let ve belsô egyen sú lyuk 
meg bont á sa (pél dá ul a Fo lies Bergère fig ye lem re 
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mélt ó an me rész és tisz ta tör téne l mi stilizációjú jel -
me zei, amit azon ban túlb o nyo líta nak és za var os sá 
tesz nek az ugya nar ra a szint re he lye zett ki e gé szítô 
je lek, mint pél dául a képz e let és a gaz dag ság je lei). 

Meg le het-e ha tá rozni, hogy mi ben áll a jel egész -
sége? O vatosan kell bán nunk a for ma lizm us sal: a 
jel akk or si ker ült, ha funk ci o ná lis, ezért nem a dha -
tunk ne ki el vont me gha tá rozá st, min den az elôadás 
va lós tar talmán mú lik. Az egész ség itt is a be teg ség 
hi á nya lesz; a jel mez ak kor egész sé ges, ha hagyja, 
hogy a mû szab a don át ad ja mély ben húzó dó je len -
té sét, ha nem te lep szik a da rabra, ha hagy ja, ho gy 
a szí nész ne a rá ne he zedô sú lyokk al, ha nem va ló -
ban fontos fel adat a i val törôdj ön. Azt te hát mi n den -
képp le kell szö gez nünk, hogy a jó, a da rab Ges tu -
sát hat á so san ki szol gáló öl töz kö dési kód nem fér 
össze a na tu ra lizm us sal. Brecht Az anya jelmezei 
kapcs án ki tûnôen el ma gyar áz ta ezt:3 a szín pad on 
nem az jelenti (je len te ni: je lezni és elôír ni) egy 
ruhadarab elny ûtt sé gét, ha egy tény leg elh or dott ru -
ha da rab ot ál lít unk szín padra. Ahhoz, hogy az el -
nyûtt ség nyil vá nva ló leg yen, ki kell azt emel nünk (a 
film ben pon to san ez a fo tog e ni tás meg ha táro zá sa), 
egy faj ta epik us ki ter jedé s sel kell el lát nunk: a jó jel 
min dig vál asz tás és ha n gsú lyozás ered mé nye. Brecht 
rész let e sen ism er tet te, hogy mi lyen mûv e le tek szük -
sé gel tet nek az el nyûtt ség jel é nek me gal ko tá sá hoz: 
ezek kö zül kiemelkedik a gon dol a ti ság, az ala pos -
ság és a tü relem (a jel me zek fe hé rí té se, a színe  zés 
meg perz se lé se, az anyag pen gével tör ténô ka pa rá -
sa, fol tok ké szí té se via sszal, lak kal, zsír sa vak kal, lyu -
kak, jav í tá sok); az öl tö zék esz té tik ai funk ci ójá tól el -
bû völt szín há za ink még igencsak messze van nak at -
tól, hogy ilyen ala pos és fôké nt „átgo n dolt” ke zel -
és ben részesítsék az ölt öz kö dés jele it (tudj uk, Fran -
cia or szág ban a gondo l ko dó mû vé szet gya nús); 
ebben a szín ház ban nem lát juk a pári zsi elit szí vét 
meg do bog ta tó gyö nyörû vö rös ruhá já ban he -
gesztôlám pát vivô Lé o nor Finit. 

Az öl tö zék má sik poz i tív fe lada ta, hogy em be ri 
le gyen, ezért ki kell dom bo rí ta nia a szín ész terme -
tét, ér zé kel hetôvé, ki ve hetôvé és, ha le het, sz ív be -
mark o ló vá ke ll ten nie tes tis é gét. A jel mez nek az 
em be ri arán yok hoz igazo d va szo borké nt kell for -
málnia a szín észt, meg kell te rem te nie ter més ze tes 
szi lu ettjét, le hetôvé kell ten nie, hogy azt kép zel -
jük, hogy a szám unk ra bármennyire is külsôdle ges 
ru há ja tö ké lete sen egy lé nye gû a tes té vel és min -

den na pi éle té vel. So ha nem sza bad úgy ér ez nünk, 
hogy az em be ri testet me g csú folja a jel mez. 

A jel mez em be ri volta fôként a kör nye zet, a miliô 
a lén ye gi ségé nek kö szön hetô, amely ben a szí nész 
mo zog. A jel mez il let ve a há ttér meg fo ntolt össze -
egyez te té se talán a szín ház elsôszá mú sz a bá lya: jól 
tudj uk, péld á ul né hány ope ra szín pad ra ál lí tá sa 
kapcsán, hogy a fest ett dísz le tek ös s zev issza sá ga, a 
meg ál lás nél kül, fö lös le ge sen mászk á ló tar ka bar ka 
kór is ták, a túl zsú folt fe lüle tek mily en gro teszk, ér -
zé sek és tisz taság nél kül i vé árny kép pé te szik az em -
bert. Már pe dig ez a sz í nház nyíltan pé l da sze rû tes -
ti sé get köve tel szín é sze itôl; bár mil yen morá lt tu laj -
do nít sunk is a szín ház nak, a szín ház bi zo nyos ér -
te lem ben az em be ri test ün ne pe, ezért a jel mez nek 
és a hát té r nek, az em be ri tu laj don ságok egé szé nek 
kife je zé sé vel, tisz te let ben kell tar ta nia a tes tet. A 
jel mez ann ál in dok ol tab bá válik, mi nél szer ve sebb 
kapc so lat ban áll kör nyez e té vel. A jelmez ter mé sze -
tes dol gok, mint am i lyen a kô, az éjszaka vagy a 
lom  bok, kö zé il lesz tése té ved he tet len pró bá nak 
bizonyul: ha a jel mez vala me lyik ko ráb ban fel so -
rolt hibával bír, ak kor nyom ban be szennye zi a tá -
jat, azon nal je lent ék te lenn ek, erôtlenn ek, ne vet -
ség es nek hat ben ne (pon to san ez tör tént a mo ziban 
a Si Vers a il les m’ é ta it conté cí mû film jel me ze i vel, 
mely nek korlátolt mes ter kélt sé ge el lentm on dás ban 
állt a kast ély hori zont já val il letve kö veiv el). En nek 
meg for dít á sa ként az egész sé ges jel mez nek be kell 
tudn ia il lesz ked ni a sza bad tér be, mi több, élet tel 
kell te lítôdnie at tól. 

Van még egy ne he zen el ér hetô, még is nél kü -
lözh e tet len össz hang, ez ped ig a je lmez és az arc 
össz hang ja. És mennyi alak ta ni ana k ro niz mus 
bukkan fel itt! Há ny na i van mû eprek és mû kel mék 
kö zé ál lí tott telj e sen mo dern arc! Tud juk, hogy ez 
a tör té nelmi fi lm egyik leg sú lyo sabb nehézsége 
(she riff-fejû ró mai szen á to rok, akik kel azon ban 
szem be kell ál lí ta ni Dre yer Je an ne d’Arc ját). A szín -
házb an is ug ya nez a ne héz ség jel ent ke zik: a jel -
meznek ma gába kell tud nia szív ni az ar cot, ér ez -
nünk kell, hogy ugya naz a lát ha tat lan, de nélk ü -
löz hete t len tör téne l mi hám szö vet fe di mindk ettôt. 

Össze gezve, a jó szín há zi jel mezn ek elég anyag -
sze rûnek kell len nie, hogy je lent sen és elég át -
tetszônek, hogy ne ta pad janak meg raj ta élôsködô 
jel ek. A jel mez írás, és ezért an nak két ér telmû sé -
gé vel bír: az írás va la mely ra j ta túl lévô mon dani -
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va ló es zkö ze; ha azon ban az írás túl sze gény vagy 
túl gaz dag, ha túl szép va gy túl sá gosan cs úf, akkor 
nem te szi lehetôvé az ol va sást és nem töl ti be fe -
lada tát. A jel mez nek te hát meg kell ta lál nia azt a 
ké nyes egyen súlyt, ame ly se gíti a szín padi tett ki -
ol va sásn ak le hetôség ét anélk ül, hogy élôsdi ér té -
kek kel terhe l né meg azt. A jel mez nek le kell mon -
dania min den féle egoizmusról il letve túl zásba vi tt 
jó szán dék ról; ön ma gá ban ész re vétl en nek kell ma -
rad nia, de azért lé tezn ie kell: a szí né szek még sem 
lehe t nek mez tele nek! Eg yszer re kell anyag sze rû -

nek és át tetszônek len nie: a jel mezt látnu nk kell, 
nem ped ig néz nünk. És ez cs ak lát szó lag pa ra do -
xon: Brecht pél dá ja ar ra bír ben nünket, hogy meg -
értsük: a jel mezn ek ép pen sa ját anya gszer û sé gé nek 
hang súl yo zá sával van a leg több esél ye arra, hogy 
szük ség sze rû en be ta goz ód jon az elôadás kri tikai 
cél ki tû zés ei kö zé. 

 
(Ro land Bart hes: Es sa is cri tiq u es. Pa ris, 1965.) 

 
For díto t ta: Z.Var ga Zol tán
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