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toposz olyasvalakit jellemez
képletesen, aki addig-addig
ügyeskedett, míg a legrosszabb
helyzetbe nem hozta magát. Én
azonban szó szerinti értelemben

akarom vele Gaál Erzsit (nem emlékszem, hogy
valaha is Erzsébetnek nevezte volna bárki), életét
és habitusát jellemezni. Vagy inkább azt a helyet,
ahová befészkelte magát, amit lelke szerint lako-
zásra kialakított magának.

Úgy huszonöt évvel ezelőtt ismertem meg. A
közösségről szóló, akkoriban megjelent tanul-
mányom olvastán beszélgetésre hívott az Orfeo
közössége. Rokonszenvesek voltak, lassan
össze is barátkoztunk, és megismertem a bábo-
sokat meg a színházi csoport tagjait. Akkor egyi-
ke volta közösség színészeinek, semmiben nem
tűnt ki együttesükből. Ami természetes volt, hi-
szen mindennek a kezdetén tartott. Helyét sem
maga teremtette meg, és be sem rendezkedett
abban. A kényszerű sors vitte oda.

Nagy és végleges elhatározással jelentkezett a
színiiskolába. És elutasították. De mert nagy és
végleges volt az elhatározása, beállta Pinceszín-
házba, Fodor Tamáshoz. Amikor Tamást az Or-
feóhoz hívták, hogy megszervezze a színi cso-
portot, vele ment.

Amikor Gaál Erzsinek nem sikerült felkapasz-
kodnia az intézményes, a hagyományos színház
székére, mellette telepedett le, a földön. Akkor
még nem is volt más szék, mert ami a hivatásos
és hivatalos színház világán kívül létezett, az még
alternatív színháznak is kevés volt. Igaz viszont,
hogy ebből az összetett kis halmazból egy egész
színházi világ nőtt ki. Ez azonban úgy történt,
hogy a kezdetben még szegényes változatosság-
ból olyan egymással rokon jellegű együttesek és
csoportok sokasága nőtt ki, amelyek maguk is
külön irányokba rendeződtek. Létrejött az avant-
gárdra hivatkozók világa, amely azonban semmi-
ben sem volt avantgárd, mert nem új irányzatot,
hanem inkább külön egyedi formákat akart kiala-
kítani, hogy aztán az egész posztmodernné vál-
jon, vagyis olyan gyűjtőfogalom köré rendeződ-
jék, amelynek már semmiféle értelme nincsen. A
csoportok önérvényesüléssel megelégedő világa
lett végül is a színházi világban a másik szék.

Az Orfeo, néhány más együtteshez hasonló-
an, sohasem akarta magát erre a másik székre
feltornászni. Ahhoz viszonyítva is alternatív szín-
ház maradt. Elsősorban azért, mert a közösség
nagyon tudatos és határozott társadalmi és em-
beri elkötelezettség szellemében csinálta mind-
azt, amit csinált.

Első előadásaikban még a politikai szándék is
fontos volt, de aztán a társadalmi és emberi
változások igénylésének szelleme kiszorította a
politikumot.

Végül mindenkit, aki - mint Gaál Erzsi is - az
Orfeo színi csoportjából, majd az abból lett Stúdió
K kereteiből nőtt ki, mélyen meghatározó emberi

elkötelezettség vezetett végig pályáján. Ennél ter-
mékenyebb művészi magatartást elképzelni sem
lehet. Ezért is válhatott éppen ez a magatartás
mindenkinél személyessé. Hogy pedig így lett, az
elsősorban annak köszönhető, hogy ez a művész-
csoport közösség volt, amelynek valamennyi alko-
tása közösségi munkában született meg.

Akkori szóhasználat szerint: kommunát alkot-
tak, ahol az egyének közösen éltek és munkál-
kodtak. Fodor Tamás inkább csak összefogott és
irányított. Vagy ha úgy tetszik, családfőként élt a
többiekkel. Ezért tudott mindenki egyénisége
szerint alkotni, és ebből nőtt ki a közös alkotás
értéke és ereje. Vagyis a közösben éppen a sze-
mélyiség bontakozott ki. Akinek erős volt az
egyénisége, azt a közösség nem megkötötte,
hanem éppenséggel megerősítette.

A Stúdió K legnagyobb sikerének, a Woyzeck-
előadásnak is ez volt a titka. Amikor az előadók
közössége együttes erejével úgy ragadta magával
a nézőket, ahogyan ők tették, akkor a hivatalos
színházzal egyenrangúvá vált önálló színművészet
meg is szentelte a szék mellett elfoglalt helyüket.

Mindenekelőtt azért történhetett ez meg, mert
az előadás emberi közelsége, az, hogy minden a
közönség közepette történt, lehetővé tette, hogy a
néző ne színházi látványként élje át az előadást,
hanem részese legyen annak, ahogyan a színé-
szek a maguk teljes személyiségével cseleksze-
nek. Mert azt, amit a színen végbevittek, mind-
annyian személyiségük legmélyéből bontották ki
azt. Ez pedig teljes értékű emberi valósággá
transzfigurálta a szerepeket. És az került a közép-
pontba, ahogyan Marie meg Woyzeck, azaz Gaál
Erzsi és Laca (Székely B. Miklós) a sorsukkal
küszködtek és a sorsukat beteljesítették. Ami
nem csoda, hiszen mindketten erős és szuverén
művészegyéniségek voltak. Ezért tudott a színen
megelevenedő küszködésük olyan közvetlen em-
beri kapcsolattá válni, amely közös valóságának
lelkierejével az egész előadást maga köré fonta.
Es a megalázottak erősebbek lettek, mint az őket
megalázók, a Kapitány, az Orvos és a Tamburma-
jor. Ebből született meg az a harmónia, amely az
előadásban egybefogott mindent: a büchneri
szöveget, a színészeket és a nézőket. Ez az együt-
tes létezés a nézők részvételében gyökereztette
meg az előadást. A színész nem volt már színját-
szó, a néző pedig megszűnt néző lenni.

Más világ volt ez, mint a szokott és rendezett
színházaké. Szék melletti világ, amelyben a dra-
matis personae éppen azért perszonalizálódtak,
mert személyes élményként bontották ki a törté-
netet, amelyet a nézők is személyes történetként
tudtak megélni.

Ebben az előadásban Gaál Erzsi is olyan tel-
jességgel bonthatta ki személyességét, mint
egyetlen más alkalommal sem. Olyan csúcspont
volt ez, amely nem új történetet nyitott, hanem
lezárta a régit.

A közösségeknek is van élettörténetük. A Stú-
dióéban kibontakozó egyéniségek is feszíteni
kezdték az összetartozást. Következő előadásuk,
A Balkon el is csúszott a hagyományosabb játék-
mód felé. A változás azonban csak később vált
nyilvánvalóvá. De nem abban, hogy valami új
jelent volna meg, hanem abban, hogy a régi
helyén éppen hogy semmi új nem bukkant fel. A
legvilágosabban talán éppen Gaál Erzsi szerep-
léseiből vált ez érezhetővé. Pontosabban abból a
játékból, amelyet egy három kis darabból össze-
állított házi műsor két részében nyújtott. Ezek
egyikét Csehov A hatos számú kórterméből for-
málták volt ki, a másik a szabadon teremtett
Patyolat volt.

Énnek a két darabnak - és Erzsi jelenlétének -
ugyanis teljesen más volt a jellege. Erzsi a
csehovi történéstől függetlenül morzsolta napjait.
Ült a földön, rongyokba burkolva, és köveket
rakosgatott maga köré. Egész idő alatt nem tett
mást, csak hol átrendezte, hol meg összeseperte
őket. Ám éppen ezzel teremtette meg az egész
darab alaphangulatát. Emberi jelenlétet érzett a
néző ebben a magatartásban, de olyat, amely
nélkül semmi másnak sem lett volna értelme.

A Patyolatban viszont egy tisztítóvállalat átve-
vőhelyének félóráját játszotta el. Annyi idő alatt,
amennyi alatt az ilyen jellegű történések a való-
ságban lezajlanak, és úgy, ahogyan azok a
Patyolat bármelyik fiókjában meg is történhettek
volna. Ebben a darabban, az előzővel
ellentétben, minden az ő személye körül forgott.

Az előadás után beszélgettünk. Elmondtam,
hogy nekem a Csehov nagyon tetszett, és na-
gyon tetszett az ő jelenléte is. Viszont egyáltalán
nem ragadott meg sem a Patyolat mint darab,
sem az, amit ő csinált benne. Neki éppen fordított
véleménye volt: őt a Csehov-darab hagyta hide-
gen, viszont nagyon jónak érezte a másikat.

Olyan volt a két darab, mintha két színház
állott volna egymás mellett. Én azt választottam
közülük, amely Erzsi addigi művészetének felelt
meg, ő pedig a másikat, azt, amely a hagyomá-
nyos színház szerint való volt. Persze lehet, hogy
őt befolyásolta a hely, amit saját játéka a két
darabban elfoglalt. Akárhogy is volt, abból az
élvezetből, amellyel hagyományos értelemben
eljátszotta szerepét, ahogyan a szó szűkebb ér-
telmében eljátszott a szereppel, a hagyományos
színház vonzását lehetett sejteni. Ami azért is
hihető, mert éppen akkoriban lazult meg körülöt-
te és benne a művészet és az élet közösségi
formája.

Mintha kacérkodott volna azzal, hogy feltor-
nássza magát a hagyományos színház székére.
Azután, hogy az addigi művészi életmód ideje
kitelt, mégsem ezt az utat követte.

Ha ugyanis ebbe az irányba halad, akkor végül
el kellett volna fogadnia, hogy valaki más dirigál-
ja az ő játékát, hogy más adjon annak értelmet.
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Ez pedig lehetetlen lett volna számára, hiszen
személyisége ezt tűrhette volna el a legkevésbé.

Emlékszem egy jelenetre: akkor történt, ami-
kor a közösség már szétesett, ő pedig arra ké-
szült, hogy elhagyja a közös házat is. Kint ültünk
a kertben, talán napoztunk, semmittevéssel töl-
töttük az időt. Egyszer csak kijött Erzsi, és se
jobbra, se balra nem nézve, legfeljebb saját ma-
gának bólintva, elhelyezkedett egy nyugágyban.
Mintha hideg jégtüskékből vont volna varázskört
maga köré, olyan elszigetelten, mindenkitől távol ült
ott egész idő alatt. Személyiségének öntörvényű
keménységét mindenki érezhette, aki jelen volt.

Kísérletezni mindig könnyebb együtt, mint
egyedül. Aki egymagában próbálkozik, annak
mindent végig kell vinnie, mert elképzelését csak
akkor ellenőrizheti, ha a hatást láthatóvá teszi.
Nem csoda tehát, ha Erzsi ekkori útkereséseiről
többet lehet tudni, mint a korábbiakról.

Ez idő tájt történt az is, hogy Lacával eljátszot-
ták Nádas Péter Temetés című darabját. Tették
ezt a régi, személyes módon, úgyhogy ez lett az
utolsó kísérlet a korábbi színjátszási forma to-
vábbvitelére. Kísérlet, amelynek nem is lehetett
folytatása, hiszen ez az előadás igazából már
nem volt sem közösségi, sem pedig egyéni alko-
tás. Két ember játéka volt, és ahhoz, hogy két
ilyen erős személyiség ne csak kísérletképpen,
hanem tartósan tudjon együtt alkotni és játszani,
kölcsönös nagy szerelemre és még nagyobb,
életet formáló szeretetre van szükség. Amit Szé-
kely B. Miklós és Monori Lili együttes színháza is
bizonyít.

Közösségből kinőtt személyiség nehezen tud-
na egyszemélyes színházzal megelégedni. Lelké-
nek logikája ugyanakkor azt sem engedi meg,
hogy valaki másnak, akárki lenne is az, aláren-
delje magát. Következésképpen már csak uralko-
dó helyzetben tudhat megnyugodni.

Éppen ilyesmit próbált Gaál Erzsi, amikor
megcsinálta a Felütés előadását. Az általa megírt
koreográfia szerint az egész darab együttes moz-
gásokból állt össze, minden részletben előírt
gesztusokra épülve. Meglehet, hogy kompenzá-
ciót is keresett akkor, amikor diktatórikus szigor-
ral írta elő a szereplők minden moccanását; ké-
sőbb mindenesetre fokozatosan enyhült ez a
merev szigor. Mégsem ezért maradt el bármilyen
folytatás. Hanem inkább azért, mert az ilyen típusú
alkotás semmiképpen sem elégíthette ki az
elkötelezettség megvalósításának igényét. Kel-
lett szöveg, kellett valóságos színdarab, amely a
szükséges keretet vagy feltételeket biztosítja. A
darabok átformálása természetesen következett
ebből az igényből, ámde tevékenysége igazi
formáját Gaál Erzsi mégiscsak a rendezésben
találhatta meg. A Felütésben kipróbált alkotási
módszer végeredményben azért nem
folytatódhatott, mert az előadás, bármilyen hatásos
volt is, velejében mégis csupán formai játék

maradt, azaz a kísérlet végeredményben a másik
szék felé mutatott.

Később is kacérkodott még olyan rendezési
móddal, amelynek központi értelme a rendező
személyes önérvényesítésében rejlik. Ilyesmi ér-
ződik például abban, ahogyan a József Attila
Színházban megrendezte Gorkij Éjjeli menedék-
helyét. Mert a legfontosabb újdonságuk az volt,
hogy megváltoztatta az egyik fontos persona
nemét. Ami kétségkívül lehetett figyelemre mél-
tó, de magán az érdekességen kívül nem nyújtott
mást. Legkevésbé sem kínált új értelmezést, és
nem gazdagította a néző megértését sem.

Erzsi azonban hamar rátalál a lelkének meg-
felelő színházi tevékenységre. De ebben is fontos
maradt, hogy a színészek gesztusait ő írja elő és
ebből építse fel előadásait, amelyeket viszont
mindinkább az általa kiválasztott darabokat átfor-
málva alakított ki. Eközben nem valamilyen for-
mai újdonságra törekedett. hanem a mind hatá-
rozottabb elkötelezettséget tartotta szem előtt -
azt az elkötelezettséget, amely a társadalombeli
élet emberi problémáit állítja a középpontba.

Határozottan körvonalazódik ez A város sű rű -

jében című Brecht-darab megformálásában. Az
ebben még csak gomolygó elképzeléssel lénye-
gében azt a szellemet folytatja, amely az Éjjeli
menedékhely kiválasztásában vezérelte. A meg-
szomorítottak és megnyomorítottak, a világ mé-
lyére szorult emberek igazát akarja szolgálni, az ő
emberségüket akarja felmutatni. A Brecht-darab
előadásával aztán ki is szélesíti és konkréttá teszi
elkötelezettségének folytonosan tovább

Gaál Erzsébet (Csutkai Csaba felvétele)

formálódó értelmét. Eszerint tárja fel a nagyváros
kusza dzsungelének embertelenségét, annak
szörnyűséges törvényeit, a bűnözésnek és a
megalázásnak, az emberek megnyomorításának
mindennapi vallóságát. Ami, általánosítva, már a
modern nagyvárosi világ rendjével való szembe-
fordulásba torkollik.

Még nyilvánvalóbb a szándék Euripidész
Oresztészének átdolgozásában. Oresztész ugyan-
is éppen a modern világot megjelenítő nagyvá-
rossal fordul szembe és ütközik meg. Úgy is,
hogy az emberiség törvényei érdekében átlépi az
embertelen rend törvényeit.

Ahogy Gaál Erzsi művészete kiteljesedett, si-
kerei hatására be is fogadták sokfelé, de sehol
hosszabb időre. A vándorlás évei következtek;
rendezett Nyíregyházán, Szegeden és Szolno-
kon, Gödöllőm, Miskolcon és Budapesten. De
életének ebben a szakaszában született alkotása-
iról nem merek részletesebben írni, mert keveset
láttam belőlük. Vidékre nemigen vetődtem el,
legfeljebb Szolnokig jutottam, amikor meg Pest-
re hozta valamelyik előadását, többnyire máshol
voltam. Ritkán találkozván, csak időről időre volt
módom elbeszélgetni vele. Azt azonban így is
kételyek nélkül tudom, mi alakította vándorlása-
inak pályáját.

Végül is nem lehet azon csodálkozni, hogy
Gaál Erzsinek rendszerekkel való szembefordu-
lása, már átfogó jellege miatt is, mind a két
színházi világra kiterjedt, és azon sem, hogy
ennek következtében ezek egyike sem tudta őt
igazán befogadni. Színházának művészi létmód-
ja mindenképpen zavarta azokat, akik a két szék
valamelyikét birtokolták. Sikerei azonban mégis
megnyitották lelőtte a hagyományos színházak
kapuit. Ezek intézményes rendjében kapott ren-
dezői helyet, ott vitte színre az őt befogadó rend-
del is szembefeszülő elképzeléseit. Ráadásul
személyiségének makacs és minden megalku-
vást elutasító következetessége mindig egyre
élesedő ellentéteket szült azokkal, akik helyet
adtak neki. Végül, de nem utolsósorban az ásta
alá helyzetét, hogy a hagyományos színház ha-
gyományos közönsége legfeljebb egy-egy kísér-
letet volt hajlandó elviselni, de azt a művészetet,
amely az általa megszokott színjátszástól eltért,
azzal ellentétes volt, élvezni semmiképpen sem
tudta. Ezért történt, hogy Erzsinek az intézmé-
nyes színháznál előbb-utóbb kitelt az ideje. Sorra
rendezett a legkülönbözőbb vidéki színházakban,
de bármilyen jó előadásokat is teremtett vagy
teremtett volnál, egyetlen hivatalos színház széke
sem melegedhetett meg alatta.

Mindvégig a két szék között maradt, és a
padlón játszva járta be az országot. De ez a hely
mindig a sajtja volt. Mert magának teremtette
meg, és magához is idomította. Ezért művészetével
mindig betöltötte azt a helyet, ahol a két szék
között éppen lakozott.


