
Gyárfás  Miklós  tévéiskolája  
Amikor  színházi  heti-

lapunkban  először  olvas-
tam  Gyárfás  Miklós  Ta-
nuljunk  gyorsan,  köny-
nyen  drámát  írni!  című  
szatirikus  esszéjét,  eszem  
ágába  sem  jutott,  hogy  
időtöltésem  bármilyen  
gyakorlati  haszonnal  jár-
hat.  Pedig  nagyon  sze-
retnék  megtanulni  drá-
mát  írni.  Akár  lassan  és  
nehezen  is.  Mindjárt  ar-
ra gondoltam, 'hogy  Gyár-
fás  éppen  e  titkos  am-
bícióm  kigúnyolására  
vette  elő  a  kacagó  író-
gépét.  Dramaturgiai  röp-
iskolájával  arról  akar  
meggyőzni:  a  drámaírás  
nem  sajátítható  el,  még  
lassan  és  nehezen  sem.  
Illetve . . .  vannak  bizo-
nyos  ellentmondó  lát-
szatok.  E  tehetségszár-
mazékú  mesterségnek  
nemcsak  a törvényei  ala-
kultak  ki, hanem  az  úgy-
nevezett  „fogásai"  is.  
Sablonoknak  is  hívhat-
nánk  őket.  A  drámaírói  
sablon  valóban  könnyen  
kezelhető.  Ügy  pattan  
ki  a  gyakorlott  író  fejé-
ből,  mint  szendvics  az  
automatából,  kakukkos  
órából  a  kakukk,  vagy  
ahogy  a  „Hogy  vagy?"-
ra  a  „Köszönöm,  jól!"  
következik.  Nincs  olyan  
bonyolult  drámai  hely-
zet  amely  nem  oldható  
meg  egyetlen  gombnyo-
mással.  Jó  drámát  írni  
valóban  nem  elhatározás  
dolga.  De  a  sablonokat  
megtanulni  könnyebb,  
mint  japánul.  

Ahhoz,  hogy  Gyárfás  
Miklós  ezt  bebizonyítsa,  
két  taneszközre  volt  
szüksége:  egy  fiktív  szín-
padra  meg  egy  mutogató  
pálcára.  A  színpadot  az  
olvasó  képzeletében  ren-
dezte  be.  A  pálcát  meg  

a  drámaírói  tapasztala-
iából  faragta  ki.  

Gyárfás  a  színpadon  
fölállított  egy-egy  tétel-
helyzetet.  Majd  a  szituá-
ciót  hol  előre  megfon-
tolt,  hol  légből  kapott  
magyarázattal  kísérte.  S  
közben  eljátszatta,  hogy  
a  tételből  milyen  szín-
padi  variációk  születhet-
nek.  Gyárfás  a  drama-
turgiai  magyarázataiban  
kicsapott  egyéb  terüle-
tekre  is:  életfilozófiára,  
lélékismeretre,  illemtan-
ra,  vagy  „ami  éppen  az  
eszébe jutott."  Egyszóval,  
elég  szertelen  volt.  A  
színpadi  alakjait  viszont  
olyan  önkényesen  moz-
gatta,  mint  egy  katona-
tiszt.  Előre-hátra,  oda-
vissza,  köszönj,  vágd  
szájon,  feküdj!  (termé-
szetesen  az  ágyba).  

Az  olvasó  tudta,  hogy  
ennek  a  drámaelméleti  
attrakciónak  semmilyen  
értelme  nincs.  Gyárfás  
Miklós  tanár  úr  nem  
akar  megtanítani  sem-
mire.  Legkevésbé  arra,  
amit  amúgy  sem  lehet  
megtanulni.  Gyárfás csak 
játszik  a  sablonokkal.  S  
közben  azt  is  megmu-
tatja,  hogy  a  semmiből  
hogyan  lehet  „színpadi  
valamit"  kreálni.  Sőt,  a  
semmiből  kialakult  vala-
minek  hány  hatásos  vál-
tozata  van . . .  E  játékos  
haszontalanság  tudatá-
ban  alakult  ki  jó  kap-
csolat  az  író  és  olvasói  
között. 

A  Televízió  most  a  
képzeletünk  színpadáról  
képernyőre  vitte  Gyár-
fás  Miklós  szatirikus  
esszéjét.  Ma  már  a  
Mindenki  iskolájában  a  
nehézkedés  törvényét  is  
aprólékosan  megmagya-
rázzák,  miért  ne  tarthat-

na  Gyárfás  tanár  úr  is  
előadást  a  színpadi  súly-
talanságról?  Ami,  ha  
nem törvényszerű  is,  elég  
gyakori  jelenség.  (A  for-
gatókönyvet  Szikra  Jó-
zsef  írta.  Vajon  miért  
nem  a  szerző?  Nem  tar-
totta  elég  biztatónak  a  
feladatot?)  Az  ötször  tíz  
perces  „órákban"  jól  ki-
vonatolták  Gyárfás  szö-
vegét.  De közben  mintha  
a  szellemes  kis  munka  
elvesztette  volna  a  mű-
faját.  Az  esszé  gondolati  
rögtönzései  afféle  kis-
előadássá.  összekötő  szö-
veggé  váltak,  még  Dar-
vas  Iván  „charmé'-os  
közvetítésével  is.  A  pár-
beszédes illusztrációk  pe-
dig  a  képzeletünk  szín-
padáról  annak  rendje-
módja  szerint  színre  ke-
rültek.  Holott  az  eredeti  
műben  csupán  a  „példá-
nak  okáért"  szerepét  töl-
tötték  be,  egy-egy  vil-
lámtréfánál  is  kevesebb  
színpadi  tartalommal.  A  
tévé-adaptáció  sokszor  
olyan  látszatot  keltett,  
mintha  az  író  komolyan  
venné,  amit  mond,  s  az  
önmagukban  jelentékte-
len  epizódokból  valami-
lyen  tanulság  származ-
nék.  Ennél  nagyobb  ve-
szély  pedig  egy  szellemi  
fintort  nem  fenyegethet.  
Tudniillik,  hogy  meg-
merevedik.  S  természe-
tes  arckifejezésnek  tűnik  
fel. 

Gyárfás  szellemi  ma-
gánkalandozását  csak  
azok  élvezhették,  akik  a  
látványt  és  a  szöveget  
visszaképzelték  az  ere-
deti  műfajba.  

De  úgy  gondolom,  a  
tévé-nézők  milliós  tábo-
rában  nem  ők  voltak  
többségben. 
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