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„Említhetném Mrożek Strip-tease-ét, amelyben
a hatalomtól rettegő, annak vakon engedelmes-
kedő kisember portréját rajzoljuk meg óriásmasz-
kos színészekkel. Ezzel a technikával, megoldással
még a halálra ítéltetés mozzanata is komikussá
válik. Mrożek ugyanis, szerintünk, nem általános
emberi sorstragédiát, hanem csak egy bizonyos
magatartásformát, attitűdöt ragad meg, rádöb-
bentve a nézőt a változtatás szükségességére.”22

(Szilágyi Dezső)

„Az alacsony fallal körbezárt helyiségbe kétoldalról
menekülő szereplők után az ajtók becsukódnak.
Két lehetőségük van: vagy átugorják a falat, vagy
elfogadják a tényt: nem cselekedhetnek szabadon,
csak felsőbb utasításra. Mivel ők félelmükben az
utóbbit választják, kívülről irányított bábukká válnak,
és sejtjük, hogy ezelőtt is azok voltak. Nincs bennük
ellenállás (a bábukban nem lehet), csak készség
a fegyverletételre és kiszolgáltatottságra. Kettejük
látszólagos különbségét egy-egy finom vonással
éreztetik a fejek: egyikük mintha kackiás bajszot
viselne, szája sarka öntelten felfelé görbül. Másikuk
nyúlszívét enyhén lehajló szája szöglete jelzi. Hová

jutottunk a görögök tragédiát és komédiát szimbo-
lizáló, hasonló álarcaitól?
Milyen »hőseink« vannak manapság? A két úr
Mrożek darabjában (akárcsak a görög drámákban)
statikus jellem. Így minden adottsága megvan a da-
rabnak ahhoz, hogy bábszínpadon jelenjen meg.
Nem változó, tágra nyílt szemük, óriási üres fejük
valamiféle misztikus hatalomtól való, gondolkodás
nélküli szorongás érzékeltetői. Ez a hatalom meg
is jelenik mindkét oldalon óriási kezek formájában.
Egy színházi előadásban a hatalmak e jelképei
díszletelemek volnának csak. Bábszínpadon azon-
ban, bábfejű emberekkel együtt élő szereplővé ké-
pesek válni. A bábufejek nem emberméretűek,
sokkal nagyobbak annál. Az alakok aránya így a ké-
zibábukéra emlékeztet. Az ember teste, karja gro-
teszkül kicsi lesz. Rémült, változásra, gondolatra
képtelen fejük alatt nyomasztóan fickándoznak vég-
tagjaik.”23 (Böszörményi Katalin)

„A Strip-tease nem szokványos bábdarab – nemcsak
azért, mert színészek játsszák maszkokkal, hanem
mert sűrítettsége révén minden a színészi játékra,
az egymást követő eseményekre, fordulatokra kon-
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22 Gervai András: Bábok és bábosok. (Színház, 1980. 8. 37. o.)
23 Böszörményi Katalin: Tárgyak és emberek a bábszínházban. (Színház, 1975. 7. 18-19. o.

Két maszk
meg a Kéz
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24 Passuth Krisztina: Koós Iván. (Corvina, 1984. 46-47. o.)
25 Várszegi Vera: Az Állami Bábszínház díszletei és díszlettervei. Koós Iván munkássága a hatvanas-hetvenes években.

(Szakdolgozat. ELTE, 2012)

centrálódik. A látványnak önmagában, mint eszté-
tikumnak itt nincs olyan nagy jelentősége. Az »emb-
lémát«, a kulcsot azonban ezúttal is meg kellett
találni. Az embléma: két maszk és a benyúló kéz.
A maszk az arctalanná, szinte személytelenné süly-
lyedt egyént, a kéz az őt igazgató, kiszámíthatatlan
felsőbb hatalmat idézi.
»Ha a darabnak van egy feszített drámai íve, kevésbé
bírja a képszerűséget, ami epizódok láncolatát
jelenti – a dráma érdekében felrúg minden kép-
szerűséget«, mondja Koós Iván. A szó festői értel-
mében itt nincs is kép – a díszlet az avantgárd
színjáték jelzésszerű kellékeire és a legegyszerűbb
környezetérzékeltetésre szorítkozik. A kéz és az em-
ber-bábok vagy báb-emberek közt játszódik a drá-
ma. A bábszerűség a léptékben rejlik: a szokásos
bábdarabban minden kisebb, itt meg nagyobb
a valódinál. Nagyobb a fej, de még sokkal nagyobb,
szinte óriási a kéz. A bábvilág szokásos humora
helyett itt sokkal inkább a groteszk és az abszurd
érvényesül – a könnyedségnek, a felszabadult ne-
vetésnek ebben a darabban nincs helye. A díszlet
jelzésszerűen érzékelteti a börtön és a hivatal
közti sajátos átmenetet, minden, ami látványosság,

a figurákban összpontosul. Ez az a darab, aminél
leginkább jogos a kérdés: bábszínház-e még a báb-
színház?”24 (Passuth Krisztina)

„A Strip-tease maszkos előadás volt: két, teljesen
egyforma élő figura és egy hatalmas kéz alkották
a darab főszereplőit. A szereplők szövegét egy har-
madik színész mondta el, mivel a színészek óriási
maszkot viseltek. A darabbal kapcsolatban felmerült
vita kapcsolódott az egész bábos szakmát ezekben
az években izgató kérdéshez: »a maszkos játék
a báb kategóriájába tartozik-e vagy sem.« A vitázók
akárhogyan is álltak a kérdéshez, ez a forma nagyon
gyorsan terjedt a bábszínházak körében. A hatalmas
maszk stilizálja a figurákat és visszautal a bábjátszás
gyökereire: az ókori görög színházra és a commedia
dell’arte figuráira is, a színészek mozgása pedig új
lehetőségeket tár fel a stilizálásban, mivel élesen
ellenpontozzák mozgékonyságukkal a maszk vagy
a báb statikusságát.”25 (Várszegi Vera)

(Slawomir Mrożek: Strip-tease. Tervező: Koós Iván.
Rendező: Szőnyi Kató. Szereplők: Csepely Péter,
Háray Ferenc, Varanyi Lajos)

„Bábozásnak tekinthető 
a maszkos játék”? 


