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A Székhistória „főszereplői”
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Szilágyi Dezső: SZÉKHISTÓRIA
21 pillanatfelvételben

Szereplők: Nő, Férfi, Harmadik, Ablak

A komédia lényegét a játék látvány-akusztikai- és
mozgásbeli összetevőinek állandó kontrasztja adja.
Az alakok tárgyként mozognak, emberként beszél-
nek. A hevesen indított, nagyon egzakt mozgás-
körben önálló lények benyomását keltik, az álló-
képekben visszaváltoznak tárgyakká. Groteszk
kontraszt feszül emberszerű törekvéseik és azok
tárgyszerű megvalósításai között is. Minden jelenet
hármas tagozódású: az egyes akciókat hangeffektek
indítják, dallamtöredékekből álló zene kíséri. Amikor
a hangeffekt hirtelen megszakad, a szereplők fény-
váltás kíséretében tablóba merevednek 2-3 má-
sodpercig (szoborhatás), és csak ezután kezdődik
a dialógus; a szereplők a szövegrészeknél kisterje-
delmű mozgásokat végeznek.
A párbeszédek recitálása éppoly banális – tehát egyben
primitíven komoly és őszinte –, mint a szöveg. Moz-
gatási technika: fekete színház. Hangok magnóról.
Két szék áll kétoldalt a színpadon, szemben a né-
zőknek. Középütt csukott ablak (csak keret). Apró
szöszmötölés, percegés, metronómzaj.

1. Szélroham, az ablak kinyílik. A két szék egy-
szerre hátrabillen, hátsó lábán megpördül, egy-
másra néz.

NŐ:    Azt hittem, egyedül vagyok.
FÉRFI:  Érdekes véletlen.
NŐ:    Sejtettem, csak hát…
FÉRFI:  Törvényszerű, nem gondolja?
NŐ:    Fázom. Az ablak!
FÉRFI:  Becsukjam?
NŐ:    Legyen szíves.
FÉRFI:  Én inkább megnézném.
NŐ:    Igaza van, nézzük meg.
FÉRFI:  Semmi kedvem. Tudja, kire hasonlít maga?

NŐ:    Hagyjon, nincs értelme.
FÉRFI:  Nekem mindegy. Csukja be, ha tudja.

2. Előbb a Nő, aztán a Férfi erőlködik, hogy elmoz-
duljon a helyéről. Aztán egyszerre csusszannak
merev lábakkal középre. Ott egy utolsó lendülettől
megbillennek és egymásnak esnek.

NŐ:    Ügyetlen! Lehorzsolta a térdem.
FÉRFI:  Végre hozzád érhettem.
NŐ:    Mit akar tőlem?
FÉRFI:  Érezni akarlak… még jobban.

3. Férfi lassan feláll, oldalt dől a Nőnek, vállával tá-
masztja, szinte simogatja.

NŐ:    Az ablak… már nem érdekel?
FÉRFI:  Én miattad jöttem!
NŐ:    Mind ilyenek vagytok!
FÉRFI:  Gyere, még… még közelebb!

4. Férfi egyre hevesebben ostromolja a Nőt. Szembefordul
és döntené hátra, az elcsúszik előle, a Férfi térdre esik.

FÉRFI:  Miért vagy ilyen kegyetlen?
NŐ:    Mit képzel rólam?
FÉRFI:  Miért, csak velem nem?
NŐ:    Hagyjon békén! Takarodjék.

5. A Férfi felugrik, ellöki a Nőt, és hátat fordít neki.

FÉRFI:  Ócska konyhabútor!
NŐ:    Faragatlan!
FÉRFI:  Te szerencsétlen…

6. Gőgösen elsétálna, de a Nő utána mozdul, és
ráakasztja támláját a Férfire.

NŐ:    Várj… mondok valamit…
FÉRFI:  Mi lenne az?
NŐ:    Talán, mégis… szükségem van rád…
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7. A Férfi két szélső lábára áll, és támláját a Nőébe
teszi. A Nő odaadóan elengedi magát. Teljesen
összeborulnak.

FÉRFI:  Így van jól, drága.
NŐ:    Az ablak… mégis ki kéne nézni.
FÉRFI:  Hát, ha ez a mániád… Segíts.

8. A Férfi kibontakozik, a Nő az ablak alá csúszik. A
Férfi nagy lendülettel feltornázza magát két lábbal
az ülőkéjére. Szuszogás. A Férfi billeg.

FÉRFI:  Tarts erősen!
NŐ:    Még egy kicsit… Följebb, följebb!
FÉRFI:  Nem bírom!
NŐ:    Ne hagyd el magad. Nem akarok csalódni

benned.

9. Kintről beszűrődő utcazaj, érthetetlen emberi
hangok. Aztán zeneszó, recsegés, sípolás, mintha
rádió keresőjén csavargatnánk. A Férfi egy ugrással
a Nő vállán terem, ott egyensúlyoz, kifelé néz.

FÉRFI:  Megvan!
NŐ:    Mit látsz?
FÉRFI:  Mindjárt, mindjárt… már tisztul… milyen

alakok!
NŐ:    Olyanok, mint mi?
FÉRFI:  Nahát, de furcsa… Nincsenek tán lábaik?…
NŐ:    Mit csinálnak?
FÉRFI:  Nem látok jól… No, most.
NŐ:    Mondd már!
FÉRFI:  Forognak, lebegnek, pörögnek, repülnek, zu-

hannak… szárnyalnak! Ezt én is tudom!
NŐ:    Gyere le! Velem foglalkozz!

10. A Férfi nyújtózás közben elveszti az egyensúlyát,
és megpördülve lezuhan. Estében a Nőt is ellöki.
Kiterülnek előrebukva a földön, egymásnak háttal.

NŐ:    Mondtam, ugye…
FÉRFI:  Inkább tartottál volna. Csak ennyi volt a dolgod.
NŐ:    Repülni akartál…
FÉRFI:  Már majdnem sikerült… Jaj! A lábam!

(Az egyik hátsó lába kiesik.)

NŐ:    Próbálj felállni… Gyere, kedves, segítek.
FÉRFI:  S aztán mi lesz velem?
NŐ:    Majd én tartalak az ölemben.

11. A Nő ügyesen oldalt fordul, térdre, majd lábra
áll – közben a lapjával felemeli a Férfit. Az most
mintegy az ölében ül.

FÉRFI:  Mit is kezdenék nélküled?
NŐ:    Kicsi fiam, fáj még?
FÉRFI:  Mindig így maradunk, jó?
NŐ:    Így, igen. Azt mondtad, olyanok, mint mi va-

gyunk.
FÉRFI:  Csak egy pillanatra láttam.
NŐ:    Föl kell oda jutnunk. Neked, még egyszer.
FÉRFI:  Már nem lehet.
NŐ:    De. Csak másképp kell csinálnunk. Várj csak.

12. A Nő kicsúszik alóla, a Férfi megbillen, de aztán
megáll a három lábán. A Nő egy könyvoszlopot
húz elő a sötétből, és a Férfi hiányzó lába alá tolja.

NŐ:    Most dőlj előre. És most hátra. Máris erősebb
vagy.

FÉRFI:  Remek! Meg sem moccan.

13. A Férfi hátrabillen, a Nő az első két lába alá egy-
egy dobozt tol. Majd, hogy a Férfi előrebillen, egy
magasabb zsámolyt csúsztat az ép hátsó lába alá.

FÉRFI:  Ugye, milyen ügyes vagyok?
NŐ:    Tartsd vissza a lélegzeted.
FÉRFI:  Fenséges érzés.
NŐ:    Mindig így akartalak látni. Odafönt, a ma-

gasban, mindenki fölött… Csukd be az ab-
lakot. Huzat van.

FÉRFI:  Nem tudom, háttal vagyok.
NŐ:    A fejeddel, te szerencsétlen! Mindent én csi-

náljak?

14. A Férfi engedelmeskedik, kicsavarodik, egyensúlyát
veszti, s lezuhan. A másik hátsó lába is kitörik. A tár-
gyak eltűnnek. Az ablak lassan félig becsukódik.

NŐ:    Hiába figyelmeztettelek…
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Felpolcolva Összefonódás

FÉRFI:  Te biztattál. S most vége. Csak magadra gon-
dolsz. Itt porosodhatunk örökre.

NŐ:    Milyen férfi vagy te?
FÉRFI:  Segíts föl, kérlek.
NŐ:    Egyszer már megtettem. Elég volt!

15. A Nő dühösen elfordul, hátrahúzódik. A Férfi
utána húzódik, könyörögve nekitámaszkodik.

FÉRFI:  Csak te maradtál nekem. Ne hagyj el.
NŐ:    És ápolgassalak, mi?!
FÉRFI:  Mi lett az álmainkból?… Elárultad őket.
NŐ:    Te! Ezt érdemeltem? Tőled! A sorstól?
FÉRFI:  Bocsásd meg, hogy magamhoz kötöttelek…
NŐ:    Utállak!… Aludj csak. Szedd össze magad.

16. A Férfi mozdulatlan, a Nő lassan elcsúszik mel-
lőle, s az ablak alá áll. Sóhajok. Az ablak lassan ki-
nyílik. Egyidejűleg a háttérből megjelenik a Harmadik
szék. A Nő nyújtózik feléje. A Harmadik méltóság-
teljesen közeledik, aztán határozott mozdulattal
a női székre ül. Reccsenés. (A jelenetet hangutánzó
effektek kísérik.)

17. A Férfi felijed a zörejre, felugrik, de nyomban
vissza is esik. A Harmadik alak eltűnt. A Férfi nagy
erőfeszítéssel felemelkedik, nekivágódik a Nőnek,
oldalt dönti. Összekapaszkodva, lihegve birkóznak.

FÉRFI:  Te! Ezt tetted velem?
NŐ:    Miért? Ki vagy te?
FÉRFI:  Ő ki volt? Ugye kintről jött? Mondd meg!
NŐ:    Képzelődsz. Nem volt itt senki.
FÉRFI:  Mindegy. Már nem számít. Lehet, hogy csak

én láttam. Mindegy.
NŐ:    Álljunk föl. Kezdjük elölről.

18. Lecsillapodva, nehézkesen szembefordulnak,
s próbálnak lábra állni. Amikor a Nő egyensúlyozva
feláll, az első két lába kibicsaklik, térdre esik.

NŐ:    Nyomorult! Tönkretettél…
FÉRFI:  Most legalább egyformák vagyunk.
NŐ:    Fel akarok kelni! Nem hallod? Segíts!
FÉRFI:  Nyugodj bele.
NŐ:    Könyörgöm, találj ki már valamit!
FÉRFI:  Csak együtt és egyszerre. Másképp nem

megy. Várj, támasszuk egymást.
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Összecsapás Várakozó állásponton

19. Átcsúszik a Nő háta mögé. Egymásnak támasz-
kodnak, háttal. Egy lendülettel felállnak. A két szék
így egységes alakzat lesz.

NŐ:    Látod, talpra álltunk.
FÉRFI:  Így maradunk, örökre.
NŐ:    Így. Te… ne menjünk oda?
FÉRFI:  Az ablak? Már becsukódott.
NŐ:    De én megfulladok. Ki kell nyitni.
FÉRFI:  Nem sürgős. Pihenjünk.
NŐ:    Kik azok odakint? Tudom, te is akarod, látni

akarod őket.
FÉRFI:  Hát próbáljuk meg… Most egyszerre!
NŐ:    Most én megyek fel.
FÉRFI:  Jó.

20. Felemelkednek, nyújtóznak az ablak felé. Aztán
a lábuk kicsúszik alóluk. Elzuhannak. Az ülőkeretek
is rázuhannak a háttámlákra. Mindez hang nélkül.

Az ablak lassan teljesen kitárul. Föl-fölerősödő zenei
fragment.

FÉRFI:  Láttad őket?
NŐ:    Láttam, végre. Olyanok, mint mi.
FÉRFI:  Majdnem. Kár, hogy nem ismerjük jobban

őket.
NŐ:    Csak ki kellett volna lépnünk az ablakon…
FÉRFI:  Hogy szaladtak, pörögtek, repültek…
NŐ:    Lebegnek, suhannak… Velük kéne menni…
FÉRFI:  Igen, igen! Várj csak… Ha most kitárod a ka-

rod… Érzed?
NŐ:    Érzem, emelkedünk!
FÉRFI:  Ezt akartuk. Végre! Ugye jó?
NŐ:    Nagyon jó… Gyönyörű… Csodaszép!

21. Apró lebegő mozgással megemelkednek, aztán
felmeredő lábuk is lecsuklik. Elégedett sóhajjal
összeolvadnak a padlóval.
Sötét.
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„A Székhistória a színház egyik legjobb darabja. Schaár
Erzsébet művészete csupa fanyar teátrális, sűrített el-
beszélőkedv. Bár széksorozata nem mentes az el-
beszélő jellegtől, mégsem anekdotikus. Székekben
fejeződik ki itt az emberi dráma. Mintha Samuel
Beckett világa jelenne meg székekben elbeszélve.
Tagadhatatlanul Beckett világa ez, csak emberibb.
Emberibb éppen azért, mert székeket ruház fel emberi
jelleggel. Nem formában teszi ezt: jellemben. Láng
István fájdalmas, méltóságteljes zenével fokozta a
színpad látványát. Sajnos, félve e félreérthetőségtől,
beszéltek is a székek.”44 (Molnár Gál Péter)

„A Székhistória eredendően képzőművészeti ihle-
tésből született. A színen csak egy ablak látható,
s az általa meghatározott belső térben két szék.
E két tárgy mozgásának ritmusa és tempója válik
a mondanivaló közvetítőjévé. Megelevenednek a tár-
gyak? A bábjátszás sajátossága ez, de a Székhistória
továbblép a szokványos, embert utánzó figurák
megteremtésén. Valóságos tárgyakat (műtárgyakat)
tölt meg emberi tartalommal. (…) Mi indítja el a cse-
lekményt? Az ablak a huzattól kitárul a sötétre. (…)
Schaár szoborablakai egyszerre ki- és benyílnak, s
kívül is ugyanaz van, ami belül. Ugyanaz a figura
áll kint, aki bent, saját magát látja a kitekintő. Szilágyi

Dezső e szobrok mondanivalójából (Fal előtt és fal
mögött, Ablakban) alkotott szövege szerint a székek
meglepetve látják: a kintiek ugyanolyanok, mint ők.
Önmaga zárt világából nem képes kilépni az ember,
az emberiesült szék. (…) A szék jelképpé válik
Schaár művészetében, koncentrált érzelemkisugár-
zásra alkalmassá. A szimbólumokkal dolgozó báb-
színházban csak meg kell mozgatni őket, hogy cse-
lekményt formáljanak. (…) Míg Schaár szob-
rászatában az ember tárgyiasulási folyamatát
figyelhetjük meg az emberibb kapcsolatok utáni
vágy magába fojtása eredményeképpen, addig a tár-
gyak emberiesülnek, a kivesző líraiság hordozóivá
válnak. (…) A bábok tudnak beszéd nélkül, moz-
gásukkal kompozíciókat, történeteket létrehozni.
Schaár esetében az antropomorfizált tárgyaktól nem
idegen a beszéd, de megkívánják az azonosulást
saját lírai világukkal, amit a szövegíró csak itt-ott tett
meg, régi lapok „lelki postájának” probléma-körére
redukálva a cselekményt.”44 (Böszörményi Katalin)

(Schaár Erzsébet – Szilágyi Dezső: Székhistória.
Zene: Láng István. Szcenikus: Vízvári László. Ren-
dező: Szőnyi Kató. Szereplők: Dallos Ibolya, Kalmár
Éva, Turcsányi Erzsébet, Erdős István, Galamb
György)

44 Színház bábokkal. (In.: A mai magyar bábszínház. Szerk.: Szilágyi Dezső. Corvina, 1978.)
45 Böszörményi Katalin: Tárgyak és emberek. Színház, 1975.7. 17. o.


