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Terhet vesz a vállára Bucz Hunor, amikor
maszkokat használ a Térszínház Antigoné-

előadásán. Perger László maszkjai fölnagyított,
megnyújtott, eltorzított, levélfüzérrel
keretezett fejek, amelyek megváltoztatják a test
arányait, és bábszerűvé teszik a figurát.
Dróthálóra készültek, kissé áttetsző anyagból;
ha láttatni nem is, sejtetni engedik az
arcvonásokat. A rendezői szándék világos, de az
első percekben idegen. Megszoktuk, hogy a
minimáltérben éppen a test- és arcközelség hat.
A modern konvenció szerint a szobaszínház ke-
vés gesztusra és érzékeny mimikára épít. Nyil-
vánvaló volta maszkok paradox szerepe az ógö-
rög színházban: a nézőtől való fizikai távolság
legyőzésére és a mítosz hétköznapoktól való el-
távolítására, azaz a stilizációra szolgáltak. De mi
oka lehet arra a mai színháznak, hogy
a tőlünk már végtelenül távolinak tűnő
mítoszt a mindennapokból adó-dó
megfelelések keresése helyett
egyértelműen „eltartsa" magától?

A válasz egyszerű: a mítosz
visszaperlése. Bucz Hunor számára a
mítosz fontosabb, mint a realitás, a
rituális megközelítés tartalmasabb,
mint az antik „sztorik" lefordítása
pszichológiára vagy szociálpolitikára. A
maszk stílust kényszerít az előadásra.
A maszk száműzi a mimikát, és
fölértékeli a verbalitást. A maszk
mögött a szöveget plasztikusabban kell
mondani; nem föltétlenül
emelkedettebben, de mindenképpen
„oratorikusabban". A maszk megha-
tározza a gesztust: szám űzi a natura-
lizmust, és bizonyos koreográfiára
kötelez. Az egésznek megvan az a
veszélye, hogy túlsúlyba kerülnek a
formai elemek, és az előadás eszté-
tizálóvá, „művészkedővé" válik.

A Térszínház elkerüli a csapdát. A
kezdeti idegenkedés már Antigoné és
Iszméné első jelenetében meg-szűnik.
Zanotta Veronika és Strausz Tünde
tiszta artikulációja kettős ér-telemben is
„áttör" a maszkon. Részint
akusztikailag, ami jelentős eredmény,
ha figyelembe vesszük, hogy

színészeink amúgy is kásás beszéde maszkon
átszűrve rendszerint érthetetlenné torzul. A két
színésznő nemcsak érthetően beszél, hanem
megtalálja az arányt a primer indulat és a költői
emelkedettség között; intonációjuk, gondolati
hangsúlyaik a helyükön vannak, a versnek íve,
dallama van, mégsem válik szavalássá. Egy idő
utána maszk mintegy megelevenedik-az akusz-
tikai áttörés után ezt nevezhetem biológiainak -,
vagyis ugyanaz történik, ami hasonló esetben a
bábszínházban: átlelkesül a színészi hiteles-
ségtől. Azt is mondhatnám, hogy a maszk foko-
zatosan átlényegül arccá; ami korábban torznak,
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idomtalannak tetszett, egyéni vonásokkal egé-
szül ki, megjelennek rajta az érzelmek, és a szi-
tuációtól függően mintegy teljes fiziognómiájában
mutatkozik reg. Anélkül, hogy a megjelenítésnek
a legcsekélyebb köze lenne a lélektani
realizmushoz.

Meglepő, hogy a stilizáción belül milyen vá-
ratlan színészi játéklehetőségek adódnak. A két
lányban és Haimónban (Balázsi István) a tragi-
kus emelkedettség dominál. Kreón, Szél Péter
alakításában, „összetettebb" figura; a zsarnok és
az apa, az ítélőbíró és a bűnhődő áldozat közötti
apró elmozdulásokat a hétköznapibb dikció is
jelzi. A lazább, ejtettebb, már-már hanyagabb
beszéd jellemzőerővé válik, ugyan-akkor fennáll
a veszélye, hogy használója „ki-esik" a stílusból.
Nem mindig lehet eldönteni: ez a megoldás
fölfogás-e vagy játéktechnikai kényszer, de
áltálában működik. Az Őr eseté-ben, akit Strausz
Tünde, Iszméné alakítója ját-szik, egyértelműen
a vállalt stíluson belül marad a „komikus figura".

A szerepkettőzések lehetősége a maszkokból
adódik, és maradéktalan igazolást nyer. A thébai
karnak is kettős funkciója van, amire szintén a
maszk predesztinál. A szituáción belül a kórus

tagjai maszkot viselnek, gesztusaikat megszóla-
lásaikhoz igazítják, magatartásuk megfelel a báb-

szerűség konvencióinak. Amikor a kar a
történet narrátorává s egyben erkölCsi

kommentátorává válik, a színészék
leveszik a maszkokat, és a „meztelen
arc" közvetlen kapcsolatba kerül a
nézővel. Egy-egy kitüntetett Pillanatban
Antigoné és Kreón is megmutatja arcát,
miközben a színész a feje fölé tartja a
maszkot: szer p és színész, a
megmutató én és az azonosuló én
villanásnyi - ha teszik, brechti -
különválása zavarba ejtő s egyszersmind
megtisztító. A közelítés és távolítás ilyen
érzékeny dialektikájára épül az elő-adás,

Régi magyar hangszereken kíséri
magát a kórus, ami éppúgy illik a
föltámasztott rítushoz, minta háttér-
függöny mögül diszkrét eljárással áttűnő
árnyjáték barbár mágiája. Egyszerű és
pontos színház; eléri, amit akar.
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