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Gyárfás M ik ló s á l tan kön y ve

Miért ne? - mondja a vállalkozó szellemű
olvasó, akit a különböző tanfolyamok és kézi-
könyvek amúgy is egyre viharosabb tempójú
tanulmányokra csábítanak. Ha három hónap alatt
megtanulhat angolul, négy hét alatt a szabás-
varrás szakemberévé válhat, kétszer két óra alatt
elsajátíthatja a legújabb táncokat, a dráma-írás
sem lehet olyan ördöngősség, amit ne lehet-ne
legalább is könnyen és gyorsan megtanulni.

A lelkes diák és drámaírójelölt: tehát felragadja
az egyetlen ilyen tárgyú modern magyar
kézikönyvet és Gyárfás Miklós tanár úr szak-szerű
útmutatása mellett elkezdi stúdiumait.
Lelkesedését fokozza, hogy a tankönyv nem
túlságosan terjedelmes, így reményt nyújt arra,,
hogy aki reggel tudatlan nebulóként kezdi az
olvasást, az már a tízórait szakképzett színmű-
íróként költheti el. Örömteli felfedezés a diák
számára, hogy a vékonyka tankönyv elemi iskolai
ábécéskönyv és főiskolai jegyzet egyben, valamint
szótár és példatár is. A tanuló ajka körül elnézően
megvető mosoly bujkál, azokra a szállongó
híresztelésekre gondolva, melyek szerint
Amerikában egy komoly hírnevű drámaíró-stúdió
évekig oktatja növéndékeit a színműírás
fortélyaira. A nemzeti büszkeség ösvényeire
e l kalandozgató gondolatait a nyitott könyv lapjai-
ról áradó szemrehányás rántja rendbe és a tanuló
szorgosan olvasni kezd. „Első lecke. A merítés.'

A legelszántabb növendék is kénytelen néha
megállni a buzgó olvasásban és jegyzetelésben, s
bármily nehéz is, el-elgondolkodik. Amikor pél-
dául ilyen passzushoz ér: „válasszunk ki ma-
gunknak egy remekművet, és abból írjunk egy
másikat", tanácstalanul eltűnődik, s az a sejtelem
keríti hatalmába, hogy drámául tanulni talán
mégsem lehet könnyen és gyorsan. Ráadásul a
szerző nem átall meglehetős gyakorisággal
Shakespeare, Moliére, Racine és más ismert nevű
drámairókra hivatkozni, arra kényszerítve ezzel a
„gyorsan és könnyen" tanulót, hogy a vonatkozó
műveket segédeszköz gyanánt elő-vegye, esetleg
fellapozza, de legalábbis előző tanulmányai során
szerzett ismereteire visszarévedjen. Megkönnyíti
viszont a tanulást, hogy az előadó a jellem, a
konfliktus, a dialógus és egyéb tárgykörökben a
taglalt kérdéseket rögtönzött példákkal illusztrálja,
bizonyítva, hogy a gondosan elsajátított ismeretek
birtokában mily játszi könnyedséggel oldhatók
meg egyes részproblémák.

Íme, egy szemléletes példa, milyen áttekinthe-
tővé varázsolja a régimódi kézikönyvekben oly
pedáns unalommal tárgyalt „műfaji felosztás"
labirintusát: „Sziszüphosz görgeti az alvilági
hegyre a sziklát, melyet bűnei súlyának érez : tra-
gédia. Imádja ezt a beosztást: vígjáték. Lapályon
unottan gurítja a szikláját: színmű. Csak lefelé
lökögeti az alvilági követ: bohózat. Összetévesz-
tették Sziszüphosszal, és most helyette kénytelen
bűnhődni: tragikomédia. A szikla görgeti a hegyre
Sziszüphoszt: ellendráma."

A furcsa tankönyv időnként halk kuncogásra is
készteti a tanulót-amikor például fellapozza a
Dramaturgiai Kisszótárt és azt olvassa az
Arisztotelész címszónál: „A drámai művészet
tökéletes ismerője, a dramaturgia atyja. Ő az
egyetlen atya, akinek nincsenek gyermekei"; va-
lamint a többi címszónál és fejezetnél - vagyis
végig. Az olvasóvá bájolt növendék a Kis minta-
színdarab c. (utolsó) fejezethez érve valószínűleg
azt veszi észre, hogy a tanóra már az estébe
nyúlik. Éjféltájt, az utolsó lapon behajtva a
könyvet, eddigi kétsége bizonyossággá válik: az
intenzív angol tanfolyam kevésbé szórakoztató, de
hamarabb hoz praktikus eredményt.

(Emlékeztető, segítségül: néhány évvel ez-előtt
az Irodalmi Színpad viharos sikerű össze-állításán
szórakozva okult az egybegyűlt közönség. Az est
címe Giccsparádé volt, az összeállítás és az
összekötőszöveg Gyárfás Miklós munkája. A
bemutatott részletek, A dolovai nábob lányától az
önmagát sem kímélő szerző Hatszáz új lakás című
darabjának jelenetéig, s az ezekhez
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