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Tragikus arc -
játékos álarc

A Szépművészeti Múzeumban bemutatott,
tizenkét éve a világot járó nagyszabású
mexikói művészeti kiállításon egy
csodálatos azték terrakotta maszkkom-
pozíció volt látható. Az egymást fedő és
szétnyíló hármas arc alsó rétege a diadal-
mas férfi, felette a romló, öregedő arc s
legfelül a már mozdulatlan lehunyt szemű,
utolsó arc. Ez a nagyszerű mű döbbenetes
sűrítéssel mondott el mindent, amit az
arcokkal el lehet mondani az ember
kegyetlen, mulandó voltáról. Ez a kifejező
erő már nem hasonlít a primitív kultúrák
démonokat idéző vagy gonoszokat
elrettentő álarcaira, ez már egy nagy
kultúra felismerése az emberi lét
változhatatlan tragikumáról.

A mulandóságnak és a halál ábrázolá-
sának ez a közvetlensége egyenesen vezet
el az indián kultúrák ma is általánosan
ábrázolt vidám csontvázaihoz, a halállal
való jó viszonyhoz, a megszelídített el-
kerülhetetlenhez. Egyetlen más nép mű-
vészete sem mutatja ezt a kedélyes meg-
békélést.

Ide kívánkozik két kiváló művész já-

tékos fintora, rejtőzködése is, amely az
elmúlás hármas álarcaival rokon. Pablo
Picasso közismerten játékos élete során
sokszor játszott maszkokkal. Hozzá ha-
sonlóan a nálunk kevésbé ismert, de kor-
szakalkotóan jelentős Saul Steinberg is,
aki önarcképálarcaival látható a képen.
Vonzódásuk az álarcokhoz nagyon ősi, de
egyszersmind nagyon mai és korszerű
életérzés kifejezője.

Színházi gyakorlatban elég ritkán fordul
elő ennek az ősi ábrázolásmódnak az
alkalmazása. Az európai színjátszás rend-
kívül kevés lehetőséget ad erre. Pedig
felelevenítése erre alkalmas műveknél
nagyszerű hatású lehet. Sokan emlékez-
nek Brecht A kaukázusi krétakörének

kiváló félmaszkjaira. De már kevesen is-
merik Horst Sagert, Benno Besson
Deutsches Theater-beli Oidipusz királyá-

hoz tervezett, bőrből készült álarcreme-
keit.

A legmagasabb rendű művészet nyel-
vén fogalmazott bőrálarcok, amelyek nem
természetelvűek, de nem is erőltetetten
stilizáltak, azt a megrendülést
közvetítették elvontan, ami a mexikói
hármas arccal rokon.

Az utat kereső, korszerű színház a
meztelen színház újdonságainak kifára-
dása után talán ismét felfedezi a felöltöz-
tetett arc hatásainak izgalmát és alkalma-
zásának lehetőségét.

Horst Sagert bőrmaszkja az Oidipusz király
előadásához (Deutsches Theater. Berlin)

Azték terrakotta hármas maszk

Pablo Picasso és Saul Steinberg maszkjátékai


