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A Székhistória a kor bábos trendjének megfelelően
fekete színházi előadásmódban valósult meg, és
megkerülhetetlen a funkcionális tárgyjáték szem-
pontjából, mivel kutatásom alapján ez volt az első
produkció Magyarországon, amely a tárgyszínháznak
ezt a típusát képviseli.
A funkcionális tárgyjátékban vagy az objektum fizi-
kális adottságaiból, formájából következő mozdu-
latsor, vagy magának a tárgynak a létezése hatá-
rozza meg az animációt. Az animált tárgyak ebben
az előadásban – és ez (a címből kiindulva) nyilván
nem meglepő – székek. Az előadásban használt
székek Schaár Erzsébet szobrainak felhasználásával
készültek. A Székek című (először kisbronz) soro-
zatába két ember történetét sűrítette, a magáét és
házastársáét, Vilt Tibor szobrászművészét. Azok
a szobrok, amelyekről az előadásban megmintázott
székek készültek, már egy újabb verziói voltak
a kisbronz plasztikáknak: hungarocell és gipsz fel-
használásával nyerték el alakjukat és formájukat.
Ezeket Vízvári László szcenikus segítségével tették
bábszínpadra alkalmassá.
Schaár Erzsébet Székek-sorozata megtekinthető Pé-
csett, a szobrásznő Utca című kiállításának kereté-
ben. Ez azért fontos tényező, mert a Székhistóriáról
nem maradt mozgóképes felvétel, így csupán fotók,
valamint e kiállítás segítségével próbáljuk rekonst-
ruálni az előadást. Fellelhető még egy fontos do-
kumentum: Szilágyi Dezső szöveget írt a történethez,
amely rövid párbeszédek sorozata egy férfi és egy
nő között. A szövegkönyv alapján lehetőségünk
nyílik mozdulatról mozdulatra követni az előadást.
A szövegkönyv borítóján a következő olvasható:
„Székhistória, 21 pillanatfelvételben Schaár Erzsébet
szoborkompozícióira”. Ez a cím előrevetíti, hogy itt
olyan tárgyszínházról lesz szó, amelyben a tárgyak

nem használati vagy természetben talált tárgyak,
hanem műalkotások. Mivel azonban ezek a műal-
kotások nem figurális ábrázolásmódot képviselnek,
hanem a művészi önkifejezés keretében egy hasz-
nálati tárgyat ábrázolnak, ezért a funkcionális tárgy-
játék kategóriájába is illeszkednek. A tárgyválasztás
azért is figyelemfelkeltő, mert ezeknek a szobor-
székeknek önmagukban is teátrális hatásuk van.
A szövegkönyvből és az instrukcióból jól kiolvasható,
hogy az alkotók a funkcionális tárgyjáték gondol-
kodásmódjának mentén haladtak. Az a kikötés,
hogy a székek csak tárgyszerűségükből fakadó
mozgást végezhetnek, azt eredményezte, hogy
a nézők a székek játékába nem azért láttak bele
emberi kapcsolatot, mert azok mimetikus mozgást
hajtottak végre, hanem ez a humanoid szál a dön-
téseikből – ahogy Molnár Gál Péter megfogalmazta
–, a jellemükből fakadt. A fotósorozaton jól követ-
hetőek azok az állóképek, amelyekben egy-egy
mozgássor után a székek megpihentek, nyomaté-
kosítva ezzel a szoborszerű kiszolgáltatottságot és
a történet fő fordulópontjait, mondhatni filmszerűen,
fénnyel megvágva. A főszereplő két széken kívül
egy ablak van még a színpadon, ami azonban csu-
pán elsődleges jelentésű tárgy, azaz ablak.
Az előadás azt mutatja be, hogy az új, az ismeretlen
felé vágyódás következtében hogyan omlik össze
a biztos jelen. Ebben a történetben a női jellemű
szék a kíváncsi természetű – mint ahogy ez szte-
reotipikus jellemrajzzá vált az emberiség meséiben
–, a férfi szék pedig mindent megtesz, hogy a női
szék kegyeit elnyerje. Mindkettőjük célja, hogy
az ablakon kilessenek és meglássák az ismeretlent.
A két szék mást sem tesz, mint egymásra állva
megpróbál kinézni rajta, miközben ostoba kis csa-
táikat vívják egymással.
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Mozgásfázisok

A kiinduló pozíció: a székek a színpad két oldalán
állnak. Az instrukciók – előbb a Nő, aztán a Férfi
erőlködik, hogy elmozduljon a helyéről. Aztán egy-
szerre csusszannak merev lábukkal középre. Ott
egy utolsó lendülettől megbillennek és egymásnak
esnek; a Férfi lassan feláll, oldalt dől a Nőnek,
vállával támasztja, szinte simogatja; a Nő utána
mozdul, és ráakasztja támláját a férfira; a Férfi két
szélső lábára áll és támláját a Nőébe teszi. A Nő
odaadóan elengedi magát. Teljesen összeborulnak”
– a székek alkatrészeiből építkezik. A támla, a szék-
láb, az a mozdulat, ahogy elhúznak egy széket,
mind a szék funkcionalitását erősítik. Ennek ellenére
képes megteremtődni a székek közötti emocionális
kapcsolat. Ebben az esetben nem láthatók a moz-
gatók, csak a tárgyak.
Ez egy idő után kevés és ingerszegény közeg is le-
hetne, de az alkotók azzal bonyolították a meg-
valósítást, hogy bizonyos pontokon dialógok han-
goztak el. A szövegek egy női és egy férfihangon
szólaltak meg. Szilágyi instrukciójában az szerepel:
Az alakok tárgyként mozognak, emberként beszélnek.
Székek mozognak, a mozgásrendszerük is ezt erősíti,
de jellemük az elhangzott beszéd által emberi. Ami-
kor a felvett dialógok elhangzanak, a szerzői inst-
rukció az, hogy a székek minimális mozgást vé-
gezzenek. Azt, hogy ezt a feladatot jól értelmezték-e
a funkcionális tárgyjáték keretein belül, az előadás-
felvétel hiányában nem lehet kideríteni.

Viszont azt a két eshetőséget, ami elméletileg
bekövetkezhetett, meg lehet vizsgálni. Ha a moz-
gatók apró mozdulatokat téve egyfajta beszédre
illeszkedő fejjátékot utánoztak a székekkel, akkor
a rendszer megtört, mert addig kizárólag olyan
mozgássorokat kezdeményeztek, amelyek a szék-
létből fakadtak, a beszéd közbeni fejmozgás imi-
tálása pedig a figu ratív megjelenítés eszköze.
A másik eset, ha a két szék apró mozdulatokat
tett az elhangzott szövegek alatt azért, hogy je-
lezzék megelevenedett állapotukat. Ezek a moz-
dulatok ugyanakkor csak a „szék”-létezésüket erő-
sítették meg, és nem voltak összhangban az adott
dialógokkal. Így ezek a párbeszédek a székek
gondolatainak kivetülései lettek.
Az elemzés alapján megállapítható, hogy az Állami
Bábszínházban sikerült olyan tárgyszínházi előadást
létrehozni, amelyben két ember történetét úgy ját-
szották el székekkel, hogy azok mozgásrendszeré-
ben nem használtak antropomorf elemeket. Azt
a groteszkséget használták ki az alkotók, amit
a tárgyjáték funkcionális formája képvisel. Eufóriával
tölti el a nézőt, amikor egy tárgyban, egy székben
magára ismer, miközben az csupán olyan mozdu-
latokat tesz, amelyeket a konyhánkban álló székekkel
nap mint nap elvégzünk. Mert a funkcionális moz-
dulatsorok dekódolását emberi létünk mindig is
determinálni fogja, és minden helyzetben a magunk
mozdulatait látjuk bele.


