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Vágó Nelly jelmeztervező művészt a XX. század kiemelkedő színházi alkotójának tartják. A 

Magyar Állami Operaház vezető jelmeztervezője és a Képzőművészeti Egyetem adjunktusa 

volt. Emellett számos díjat, kiállítást és elismerést tudhat maga mögött. Élete során „közel 

száz rendezővel dolgozhatott együtt, kilencezer művésznek több mint ötezer különféle jelmezt 

álmodott színpadra.”
1
  Művészetét 2006-ban Kossuth- díjjal ismerték el.  

Nekem mesterem volt, és tanítványaként arra vállalkoztam, hogy az ő összetett szakmai 

tevékenységét mutassam be alkotásain keresztül, annak ismeretében, hogy neki melyik 

munkák számítottak meghatározónak, milyen értékrendeket képviselt és mely művészek 

tekintették jelentősebb alkotótársuknak. Tekintettel arra, hogy közel fél ezer tervezése volt és 

egy óriási, elsőre átláthatatlannak tűnő életművet hagyott maga után, rákényszerültem, hogy 

rendszerezzem a kutatásaimat. 

 Kiindulópontnak arra a sok személyes élményre kellett hagyatkoznom, amit mellette 

tapasztaltam a közösen töltött évek során. Tanításait, intelmeit példamutatással 

hitelesítette. Tapasztalataim kiegészítése végett az 1997-ben kiadott Színházi viselt 

dolgaink című kéziratát vettem alapul. Itt kulisszatitkokat tár fel, történeteket mesél 

egykori pályatársairól, a színházi alkotófolyamatokról- jelmeztervezői szemmel. 

Felidézi korai filmjeit, Nemzeti Színházas tervezéseit, Operaházi munkáit, a kaposvári 

időket, a Madách Színházi produkciókat, és talán legkedvesebb alkotótársát, Seregi 

Lászlót, akivel jelentős balettelőadásokat hoztak létre. Olvasmányos történeteket 

összefűzve meséli el pályájának emlékezetesebb állomásait. 

 

 Másik fontos forrásomat a fennmaradt Vágó Nelly jelmezterv-gyűjtemény jelentette. 

2006-ban bekövetkezett hirtelen halála után, férje kérésére az összes tervét, festményét 

lefényképeztük, dokumentáltuk. Sajnos legtöbbször nincsenek megnevezve a képeken 

szereplő karakterek, sem feltüntetve az évszámok és a rendezők, színházak nevei. Így 

komoly kutatómunka volt, hogy beazonosítsam, melyik terv, melyik előadáshoz 

tartozhatott. Ezeket a fényképeket egyenként retusáltam, megneveztem a hozzájuk 

tartozó előadásokat és rendszerbe foglaltam őket. Legjobb tudásom szerint igyekeztem 

csoportosítani a felhalmozott képanyagot. Amennyiben egy-egy kép címében 

bizonytalan voltam, akkor olyan színházi dolgozók segítségét kértem, akik ismerték 

Vágó Nellyt és kollégái voltak az adott előadásokban. 

 

 A tervekhez és festményekhez előadásokat kellett társítanom. Vágó Nelly tervezéseit 

1962-től 2006-ig dátumokkal ellátva összeírtam, és a darab rendezőit is feltüntetve 

táblázatba foglaltam. Több mint négyszáz színházi munkáját sikerült hiteles forrásokra 

támaszkodva dokumentálni. Ebben segítségemre voltak Vágó Nelly kiállítási 

katalógusai, az Országos Színházi Intézet adattára, valamint színházak archívumai.  

 

 A táblázatban rendszerezett előadásokhoz fotóanyagokat kerestem, hiszen Vágó Nelly 

jelmezeit elsősorban színházi fotókon lehet hitelesen megtalálni. Számos előadás 

felvételét megnéztem és képanyagokat kértem színházak archívumaiból. Ekkor 
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 Vágó Nelly, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2015. 
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szembesültem vele, hogy Vágó Nelly jelmeztervei milyen könnyedén párosíthatóak 

egy-egy előadás színpadképével, mert kevés az eltérés a terv és a megvalósult jelmez 

között. Sokat foglalkoztam azzal, hogy egy-egy képen szereplő figurát megtaláljak az 

előadásokról készült képeken. Ez különösen akkor okozott nehézséget, amikor a 

szereplők neve nem volt feltüntetve a festményeken. 

 

 Az előadásfotókon szereplő ruhákat végül felkutattam a jelmezraktárakban, és 

szerencsémre sokat meg is találtam azokban a színházakban, ahol Vágó Nelly a 

legtöbbet dolgozott a halála előtti években. Főleg a Magyar Állami Operaházhoz és a 

Madách Színházhoz fordultam segítségért. Előkerestem a jelmezeit és egyenként 

végigfényképeztem őket. Ügyeltem arra, hogy ne csak a ruhákat, de részleteket, 

kiegészítőket és egyéb kellékeket is fényképezzek. Így egy rendkívül gazdag 

fényképgyűjtemény jött létre a kész jelmezekből. Véleményem szerint ez a kutatási 

módszer egy egyedi folyamat, ami különlegessé teszi ezt a disszertációt. Igy 

megközelíteni egy jelmeztervezőt csak egy másik tervező tud, mert csak az ismeri fel 

igazán a lényegét ennek a szakmának, aki maga is benne van. Így szerettem volna 

hangsúlyozni, hogy Vágó Nelly művészete összetettebb volt annál, hogy kimerüljön 

szép festmények és jelmezrajzok készítésében. Az ő igazi személyisége a 

színpadképek szereplőinek megjelenésében tükröződött. Egy-egy előadás jelmezei 

mögött a tervek elkészítésétől a kivitelezés különböző folyamatain keresztül vezetett 

az út. Szokták mondani, hogy a papír mindent elbír, de egy jelmeztervezőnek meg kell 

birkóznia a gyártás buktatóival, nehézségeivel. Kezdve az anyagválasztástól a 

magabiztos kor- és szakmai ismeretekig összetett kihívásokkal kell szembenéznie. A 

kész jelmez tanúsítja a tervező érzékét a megfelelő textilek kiválasztásához, 

kreativitását izgalmas ötletek megvalósításához, korismeretét a formák 

meghatározásához, valamint ízlését a színek és díszítések harmóniájához. 

 

A disszertáció megírását a fentiekben felsorolt komoly kutató- és gyűjtőmunka előzte meg. 

Ezt követően lehetett csak rendszerbe foglalni Vágó Nelly munkásságát és meghatározni 

alkotói pályájának szakaszait. Életművét és a felhalmozott képanyagot áttekintve 

megállapítottam, hogy munkáit kizárólag műfajokra osztva elemezhetem. Pályájának nagy 

szakaszai a magyar színházi élet meghatározó intézményeihez kötötték őt: kezdetekben a 

Nemzeti Színház tagjaként prózai előadásokban alkotott, ezt követték az operaházi évek 

ismert komolyzenei művek színpadra vitelével és a Seregi-balettekkel, számos Szegedi 

Szabadtéri előadással, majd musical előadásokhoz jelmezek százait tervezte a Madách 

színházban. Végül ez határozta meg a disszertáció menetét. 

 Elsőként Vágó Nelly képzőművészeti alkotásait elemeztem. Meghatározó volt 

számára a tervek elkészítésének módja, mindig igényes, művészi munkákkal 

prezentálta elképzeléseit. Vágó Nelly a képzőművészet felől közelítette meg a színházi 

tervezést, ezért elsődleges szempont volt az ő festményeinek, műalkotásainak 

áttekintése.„Ezek a tervek, képek a közös munka kommunikációs eszközei, hordozói és 
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rögzítői a művészi gondolatnak, dokumentumai egy alkotó életpályájának.”
2
 . –vallotta 

kéziratában.  Nelly számos ábrázolási technikát kipróbált, mire rátalált sajátos 

stílusára. Készített terveket ceruzával, krétával is, de néha kollázsokkal is kísérletezett. 

Igyekeztem a jellegzetesebb irányokat összefoglalni, hogy egy áttekinthető képet 

adjak művészetének fejlődéséről. Nelly festményein mutatkozik meg humora, 

emberismerete és művészi felkészültsége.  Alapjában véve, a jelmeztervek egy előadás 

szereplőinek ruháit hivatottak megjeleníteni, de Nelly pontosan tudta, hogy a jelmez 

lelke a figura karakterében rejlik. Jellemeket és érzelmeket ábrázolt, alakjai hús-vér 

emberek lettek, akik már papíron is életet leheltek az általa tervezett ruhákba. 

Karakteres figuráiból csoportképeket készített, kompozíciói a színpadképek későbbi 

látványait idézték. Ezek a törekvések tették alkotásait egyedivé.  

 

 Vágó Nelly filmes tervezéseit röviden foglaltam össze, mert néhány híres kivétel 

ellenére nem mérvadónak, ha teljes életművét kell elemezni. Hozzávetőlegesen 

negyven filmhez készített jelmezeket, míg színházi tervezéseinek száma több, mint 

ötszáz. Egyik legjelentősebb tervezői alkotása a Szindbád című film, ami több 

szempontból emblematikus az életében. Huszárik Zoltán személyében egy olyan 

alkotótársra talált, aki maga is képzőművész volt, ezért a közös munka inspirálta őt. 

Nelly szemszögéből a film a csodálatos kalapok miatt volt emlékezetes, melyek 

díszítései a film makrovilágának alkotóelemei lettek. 

 

 Vágó Nelly prózai tervezései a Nemzeti Színház tagjaként eltöltött évtizedeket 

jelentették. A színháztörténet jelentősebb prózai előadásait mind tervezhette – 

némelyiket számos alkalommal, más-más rendezőkkel. Olyan szerzők darabjait volt 

lehetősége többször is színre vinni, mint Shakespeare, Moliere vagy Illyés Gyula. 

1962 és 1987 között közel száz előadás jelmezterveit készítette el. Olyan rendezőkkel 

dolgozhatott együtt, mint Marton Endre, Major Tamás vagy Egri István. ”Akkoriban 

olyan nagyságokból állt a Nemzeti színészgárdája, mint a 6:3-as aranycsapat. 

Elemeztünk, értékeltünk, értelmeztünk.„
3
- írta Nelly a kéziratában. A nagy prózai 

időszak azzal zárult, hogy Vágó Nelly-t jubileumi aranygyűrűvel tüntették ki a 

Nemzeti Színházban tervezett munkáiért. 

 

 Vágó Nelly operaházi tervezései jelentős művészi értékkel bírnak. Jelmeztervezőként 

1985-től szerződött a Magyar Állami Operaházba. 2003-ig évente több tervezési 

feladatot is kapott, köztük operákat és baletteket egyaránt.  Hozzávetőlegesen harminc 

operát és tíz balettet tervezett. Legtöbbet Nagy Viktorral dolgozott, de Kerényi 

Imrével, Békés Andrással és Tóth Jánossal is számos közös bemutatója volt. 

Legmeghatározóbb munkáit azonban balettben, Seregi Lászlóval alkották, mikor a 

három Shakespeare előadáshoz tervezett jelmezeket. Nelly kivételes alkotótársra lelt 

benne és szárnyalt, amellett, hogy egyébként mindegyik operaházi műfajban remekelt. 

Tervezett olasz operákat, mint a Rigoletto, az Othello vagy az Aida. Könnyedebb 
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 Vágó Nelly: Színházi viselt dolgaink, kézirat , 1997 

3
 Vágó Nelly: Színházi viselt dolgaink, kézirat , 1997 
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műfajban is számos műhöz álmodta meg a jelmezeket, mint a Denevér, a Cigánybáró 

vagy a Három a kislány. Legkomolyabb operasorozata a Wagner Ring volt, melynek 

plasztikus jelmezeiben kiteljesedhetett képzelőereje. Talán nincs olyan viselettörténeti 

kor, amit ne kellett volna színpadra álmodnia. „Végigtervezhettem az operairodalom 

szinte összes remekművét Verditől az összes Wagnerig, beleértve a kortárs szerzők 

műveit is. Talán ezért lettem Érdemes művész. „
4
- emlékezett vissza utolsó 

interjújában. A mai napig a Magyar Állami Operaház örökös, címzetes 

jelmeztervezője. 

 

 Vágó Nelly musical tervezései főleg élete utolsó szakaszában domináltak. A 90-es 

évek számos musical-sikert hozott a számára: olyan előadásokban dolgozott, mint az 

1997-ben bemutatott Oliver, vagy az 1999-ben színre vitt Nyomorultak a Madách 

Színházban. Ezzel megszületett egy színházi sorozat, mely három művész nevét 

kötötte össze: Szirtes Tamás, Seregi László és Vágó Nelly számos musical sikerében 

alkotótársak voltak. A Vágó Nelly által tervezett musicalek közül az Operaház 

fantomja, a Macskák és az Isten pénze a mai napig műsoron van. Számomra ezek a 

munkák jelentik Vágó Nelly végső, egyben legkiforrottabb korszakát. Itt 

megmutatkozott pontos korismerete, elsőrangú rajztudása és határtalan kreativitása is.  

 

Az elemzett előadások kiválasztásánál előtérbe helyeztem azt a szelekciós elvet, ami egy 

jelmeztervező szemszögéből tekint a munkákra. Ezáltal háttérbe szorultak olyan jelentős 

előadások, mint az Ascher Tamás rendezte Platonov, és inkább a sok jelmezes, korabeli 

ruhákat felvonultató, látványosabb produkciók élveztek előnyt.  

 

A kutatómunka során nem csak Vágó Nelly életműve tárult fel előttem, hanem általa 

alkalmam nyílt közelebbről megismerni egy-egy olyan mesterséget, ami ahhoz az adott 

tervezéshez kötődött. Ilyen például a szövés a Székelyfonó esetén vagy a cipészet a 

Producerek kapcsán. Érdemesnek tartottam ezeket a részleteket egy különálló második 

kötetben összefoglalni.  Felkerestem a különféle szakterületek jeles képviselőit, fotókat 

készítettem, hogy illusztráljam a szakmai leírásokat. Célom lett, hogy bemutassam, milyen 

összetett szakma a jelmeztervezés. Talán elsőre nem is gondolják a nézők, hogy egy-egy 

karakter jelmezében mennyi ember közös munkája találkozhat: textilfestőtől a cipészig, 

kesztyűsig hányféle foglalkozást érint egy színpadi öltözet összeállítása. „ Sokáig keresgéltem 

könyvtárak polcain olyan könyveket, amikből az olvasó a díszletek és jelmezek készítőinek 

szemszögéből közeledhetne a színházhoz. Nem találtam. „- olvasható Vágó Nelly kéziratában.
5
 

Eddig valóban nem létezett még ilyen típusú szakkönyv, melyet a jelmeztervezés iránt 

érdeklődők fellapozhatnának, hogy szakmai ismereteiket megalapozzák. Kísérletet tettem 

arra, hogy összegezzem a különféle színházi jelmeztervezéshez kapcsolódó szakmai 

területeket, mint: 

                                                           
4
 Szcenika sorozat- Vágó Nelly, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiadványa 

5
 Vágó Nelly: Színházi viselt dolgaink, kézirat, 1997. 
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 a szabászat 

 a szövés 

 a textilfestés 

 a fodrászat 

 a smink 

 a parókakészítés 

 a kalapkészítés 

 a cipészet 

 a kesztyűkészítés 

 a bőrdíszművesség 

 a maszkkészítés 

 a modern gépi technikák. 

A tervező kötelessége, hogy a kivitelezőkkel szembeni igényeit pontosan fogalmazza meg és 

tisztán érthetően kommunikálja, ábrázolja. Ehhez kell ismernie az adott gyártó eszközeit és 

lehetőségeit. Szerettem volna egy általános rálátást nyújtani a különféle színházi kivitelezési 

technikákra. Talán, sikerült egy benyomást kelteni az olvasókban, akik lehetnek akár a jövő 

jelmeztervezői vagy színházi kivitelezői. 

 

Szerettem volna rávilágítani, milyen bonyolult mesterség a jelmeztervezés. Számomra ennek 

Vágó Nelly volt a példaértékű képviselője. Szívügyemnek tekintettem, hogy életművét 

dokumentáljam és az utókor számára továbbadhassam azt a tudást, amit tőle tanulhattam. 

Célom az volt, hogy Vágó Nelly munkásságát bemutatva létrejöjjön egy olyan összetett 

olvasmány, amit a szakma iránt érdeklődők fellapozhatnak, ha rálátást szeretnének nyerni a 

jelmeztervezők munkájára.  

 


