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fölemelő, Cholnoky Viktort ébresztgető, Bánffy Miklóst szoli-
dan újramérő, a „remeklést súroló" Lövik Károlyt megidéző. 
Révész Bélát fájón és kegyetlenül fotografáió, Csáth Gézát és 
„tömör, félelmetes életművét" hódolattal kibontó, Nadányi 
Zoltánt tisztán újra-látó. Komor Andrást mintegy felfedező, 
Dallos Sándort meg-megcsodáló. Hevesi Andrást és Örley 
Istvánt izgalmas, nagy figurává festő írásokra kell itt gondol-
nunk. 

* 

Két apró szerkesztéstechnikai megjegyzés. 
Az egyes írások alatt több szempontból is hasznos volna 

látnunk az első megjelenés időpontját. 
A tartalomjegyzékben a kötetek kezelhetősége szempont-

jából helyes lett volna a portrék hőseit megnevező alcímeket is 
feltüntetni.(Magvető,1979) 

KARDOS LÁSZLÓ 

Gyárfás Miklós: „A TETTES MINDIG OIDIPUSZ" 

Különös, felfokozott érdekló'déssel olvashatjuk Gyárfás Miklós új 
könyvét. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán huszonöt évig taní-
totta leendő rendezőknek, színészeknek, dramaturgoknak és drámaírók-
nak a dráma és a színház kérdéseit. így talán nincs színházi életünk 
negyvenesei és a fiatalabbak között olyan, akinek tanárai között ne lett 
volna Gyárfás Miklós. Ugyanakkor aktív drámaíró; az olvasó érdeklő-
dését ezek a tények mindenképpen fokozzák. 

„Amióta a főiskolán tanítok - írja - soha nem hallottam még 
tanártól vagy hallgatótól, hogy ez vagy az a színibírálat tetszett volna 
neki." (183.) Ezt nyilván nem azért nem hallotta huszonöt éven keresz-
tül, mert csak jellegtelen színikritika jelent volna meg, vagy csupa 
ostoba tanár és hallgató olvasta volna azokat. Azon túl, hogy ezt 
vészes-véres szimptómának is tarthatjuk (önkontroll hiánya!), tekinthet-
jük a műalkotásokhoz való viszonyok különbözőségéből eredő követ-
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kezménynek is. Ugy látszik, másként kapcsolódik a műalkotáshoz egy 
művész, mint egy tanár vagy kritikus, esetleg egy tudós. A két viszony 
megnyilvánulása, mikéntje és milyensége különösen érdekes lehet egy 
olyan könyvben, amelyet drámaíró írt, aki huszonöt évig tanította a 
drámát. 

Egy-egy műalkotás mindig csak a művész saját szubjektumában és 
ezáltal születhet meg, a valósághoz való viszonyának legsajátabb módjá-
ból. A létrejött műnek — nemcsak a remekműveknek, sajnos a leg-
rosszabbaknak is - egyedi-egyszeri arculata van, más szóval minden mű 
műalkotásegyéniség. A művész szemszögébó'l ezért a mű szükségképpen 
mint csak - vagy alapvetó'en, vagy legfőképpen - öntörvényekkel, vagyis 
más műben meg nem található törvényszerűségekkel létezik, funkcionál 
és működik. Az egyediség-egyszeriség azonban csak a más művekkel 
közös törvényszerűségekre alapozódva tud kibontakozni, hiszen nincs -
nem is lehet! - olyan műalkotás, amelynek lényeges építőelemei ne 
lennének meg más művekben is. A művész arra az egyedi-egyszeri 
„arculatra" tekint, amelyet mint végeredményt ő produkált a valóság-
ból és saját egyéniségéből, noha alapvetőck és szükségszerűen jelennek 
meg azok a törvényszerűségek, amelyek a végeredményt „előállítják". 

A műalkotásokhoz való eme kétféle, mosf sarkítottan megfogal-
mazott viszony kétféle nyelvhasználatot eredményez. Bőven ismert, 
hogy az egyediség csak mint élménytartalom jelentkezhet, amelyet épp 
az élmény átadását lehetővé tevő nyelvvel lehet közölni, azaz metafori-
kusán. A mű „működésének", létének, természetének törvényszerű-
ségeit viszont csak pontos, a karvonalakat a lehető legjobban megmu-
tató nyelvvel lehet átadni. 

„Ha drámát olvasok, látok, elemzek - írja Gyárfás Miklós, nyilván 
mint dráma/то - vülog a piros szín: csak elméletet ne!" (10.) A 
színházról is ez a véleménye: „Rájöttem, hogy a színliáz éppen ügy nem 
elméleti kérdés, mint ahogyan az élet sem az." (10.), amit értelmezhe-
tünk úgy is, hogy a színjáték egyenlő az élettel, ám akkor nem műal-
kotás. Még a sorsnak a törvénye is „mindössze ennyi: ki kell választani 
az embert (hőst, jellemet is mondhatunk), aki megfelel a tervezett 
játéknak". (13.) De vajon hogyan, miként történik a kiválasztás, a játék 
megtervezése stb. és hogyan bontakozik ki a műben a kiválasztott 
ember? A müvekhez való művészi viszonynak megfelelően metaforikus 
meghatározások is megjelennek: „A drámai hősök komor léptekkel 
vonulnak keresztül a tragédián, a komédia hősei szökellnek, táncol-
nak . . . " (36.) Még a fogalmak is metaforákká válnak, - Shakespeare-t 
„szertelenség és szabálytalanság jellemzi a drámairodalom minden előtte 
élő és utána következő klasszikusával szemben" (62.) - , ha nem tudjuk 
meg, Ь így mit jelent a „szertele" "g és szabálytalanság". Ugyancsak 
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Shakespeare-ról olvashatjuk ezt a metaforát: „Hadd nevezzem egyete-
mes realizmusnak azt a minden ábrázolási lehetőséget magába olvasztó 
dramaturgiát, amelyben az udvari bolond, a hadvezér, a foltozóvarga a 
Világegyetem polgára lehet." (67. kiemelés tőlem, B. T.) És még egy 
utolsó példa: Lorca Rósita leányasszony vagy a virágnyelv c. müvéről: 
„Ez a cselekmény olyan légies, mint az illat, hajlékony, mint a fény 
suhanása, mély, mint a gyermekkorban látott első árnyék." (100.) 

Ugyanakkor kitűnő megfigyeléseket olvashatunk Az ember tragédiá-
járól. Itt észrevételei pontosan fogalmazottak. Megmondja, hogy 
„Ádám fiú és Éva lány" (155-156 . ) , amivel egyértelműen képtelen-
séggé teszi azt a rendezői gyakorlatot, melyben „az emberiség két első 
hírnökét jó karban lévő, nyugdíj felé közeledő házaspárként szoktuk 
megismerni". (155.) Megmutatja, hogy Ádám gondolati meggyőzésre 
kevéssé alkalmas (160 ); hogy Luciferben arisztophanészi tulajdonságok 
vannak (161.); hogy Müller Borbála „egyáltalán nem csodás kevercs" 
(166.). Nagy jelentőséget tulajdonít Ádám azon mondatának, miszerint: 
„Élek megint./ Érzem, mert szenvedek." (172.); és mi is nagyon jelen-
tősnek tarthatjuk, hogy kimondja: ez a mű „alkalmas arra, hogy önis-
meretre és nemzeti karakterük ellentmondásaira irányítsa a figyelmet" 
(175.), mert ez is elsikkad színházi gyakorlatunkban. 

Mindezek ellenére vagy mellett, Gyárfás Miklós elsősorban művész-
ként elemez drámát. Mint tanár is ezt vallja: „A dráma és epika közötti 
nagy különbségek csak közepes művek között mutathatók ki igazán. De 
minek ilyesmivel tölteni az időt." (288. kiemelés tőlem, B T.) De 
hát akkor miért van mégis epika és dráma, egy író miért épp drámát ír 
és nem epikus művet, vagy fordítva? Ha nem vesszük kellően figyelem-
be a műalkotásnak mint speciális művészeti ágban és meghatározott 
műnemben megíródó vagy megíródott voltát, akkor egy műalkotásban 
minden a helyénvaló lehet, akkor azt legfeljebb transzgresszív elem-
zéseknek lehet alávetni, vagyis mint egy bizonyos tudományág (pszicho-
lógia, szociológia stb.) által vizsgált adatot lehet kezelni, mint műalkotást 
csak elfogadni lehet. Akkor mű és mű között kizárólag hatásában lesz 
különbség. „A témák nem birkák — vallja —, melyeket be lehet terelni 
különböző műfajok karámjába. Mi magunk is egyszerre vagyunk költők, 
novellisták, regényírók, miközben drámát írunk. (Sőt, építészek, zené-
szek, matematikusok, és ki tudná felsorolni még, mi mindenek vagyunk 
e minden szabályok fölött uralkodó szabálytalanságok művészetében)." 
(298. kiemelés tőlem, В. T.) Ha ez így van, akkor a csak hatásukban 
különböző müvek különbözősége kizárólag a befogadók közötti külön-
bözőségből adódik. 

De lehet-e ez* tanítani? „Az emberi alak - olvashatjuk — a dráma 
teste. A forma - az öltözet - mindenkor a testhez igazodik. A drama-
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turg, ha érti a dolgát, mindenekelőtt azt kutatja a műben, hogy az 
öltözet illik-e a testre. Ez az érzék állandó edzéssel, sok gyakorlati 
munkával kifejleszthető." (14.) Ha eltekintünk is attól, hogy a forma 
nyilván semmiképp nem az öltözettel hozható analógiába, a mondat azt 
rejti, hogy csak érzék az, amivel a tartalom és forma kérdései vizsgál-
hatók. Ám a tanár csak abban tudja az érzéket kifejleszteni, akiben 
megvan, akivel veleszületett. Ha minden mű annyira egyedi, hogy ,,Ne 
csak írókról tételezzünk fel eredeti sajátosságokat, hanem minden egyes 
műről is . . . ", akkor nyilván erre az egyébként teljesen igaz aspektusra 
kerül a hangsúly olyannyira, hogy a dramaturgia tamthatatlanná lesz. 
Ez derül ki a következő mondatból is: ,,Az általánosságok, más szóval a 
szabályok néhány mondatban is összefoglalkatók mind a színpadi, mint 
a filmművészetben." (211.) 

Számomra mindig fölöttébb furcsa, ha egy drámaíró nem bízik saját 
műneme, sőt saját műve erejében, igazában, totalitásában; vagyis, ha egy 
drámaíró vallja, méghozzá kurzíváltan! - : „csak a színészi játék, az 
előadás megvalósulásával tud érvényesülni teljes szépségében egy-egy 
drámai alkotás". (21.) Ha ez így lenne, sem a dráma, sem a színjáték 
nem lenne egy-egy önálló művészeti ág egy-egy önálló műneme. Hiszen 
a színjátékban nyilván nem a dráma teljes szépsége bomlik ki, hanem a 
színjákéké jelenik meg a maga világképével és eszköztárával, s az a 
szöveg, amely csak a maga eszközeivel és vüágképével nem bontakoztat 
ki teljes szépséget, nyüván nem művészi szöveg. A jelenlegi alkalommal 
csak arra a tényre szeretnők ebben az összefüggésben felhívni a figyel-
met, hogy nem a görög vagy a shakespeare-i színház kínál ma is új és új 
értelmezési lehetőséget, hanem a dráma. A drámaírók egyike-másika 
azóta hiszi, hogy a dráma mindenképpen csak vázlat a színjáték számá-
ra, amióta az embert nem reprezentálhatja, egyéniségét nem fejezheti ki 
igazán cselekvéseinek íe'/yszerűsége, hanem csak annak minősége. 

Akik azt vallják, hogy a művészet lényegében szabályok és törvény-
szerűségek nélkül való, rendszerint merevnek, dogmatikusnak, norma-
tívákat előíró diktátornak tartják azokat, akik szerint vannak szükség-
szerű szabályok és törvényszerűségek. Még azt is mondják vádlóan, 
hogy számukra nem a mű, csak a szabályok betartása a fontos. Pedig ezt 
senki nem állította, meg Boileau sem! Senki sem hitte, és nem is 
mondta, hogy a mű attól jó, ha a szabályokat betartják; de azt igen, 
hogy vannak törvényszerűségek, amelyek hiányában nem születhet jó 
mű. Hiszen minden törvényszerűség merő absztrakció, amely soha nincs 
művön kívül, vagy attól függetlenül. Nem a törvényszerűség teremti a jó 
műveket, de a jó mű azokat valósítja meg. 

A műalkotások törvényszerűségek nélküli voltát manapság azzal is 
szokták alátámasztani, hogy a 20. sz-i valóság, és következésképp a 



564 Szemle 

hozzá való művészi viszony- olyan bonyolult, hogy semmiféle általá-
nosan érvényes szabály nem mondható ki. Azonban az a valóságkép, 
amelyet a műalkotások kifejeznek, mindig rendezettebb, mint a valóság, 
s átteVinthcíwuu is. ï) vajon lemondhat-e erről egy mai művész? S ha 
nem, hát mik teremtenek rendet, ha nem a világnézettel áthatott 
törvényszerűségek, amelyek szükségképpen működésbe lépnek, ha vala-
ki műalkotást produkál. 

Valójában borzasztó lenne, lia Gyárfás Miklós könyve valamiféle 
szabálygyűjtemény lenne, azoknak a definícióknak a közlése, amelyeket 
a főiskolán tanított. Művészeket nyilván nem lehet csak definíciókkal 
oktatni, hiszen ez fantáziájuk megkötését jelentené. De vajon, ha ,,az 
általánosságok, más szóval a szabályok néhány mondatban is összefog-
lalhatók", akkor ez a vélemény nem ad-e lehetőséget arra, hogy a 
műalkotásokról minden szubjektív vélekedés objektíve is érvényesnek 
minősülhessen; illetve nem serkent-e a legteljesebb szubjektivitásra, 
művészi önkényre, arra, hogy ki-ki a legegyénibb érzéseit egyértelműen 
művészi érvényességűnek, művészileg is hitelesnek tekintse? (L. pl. a 
Bánk bán utolsó felvonásáról nyilatkozó színeszhallgatót; 204.) 

Mindezek azonban átitatódnak egy alapvetően fontos tényezővel, 
Gyárfás Miklós emberi és tanári egyéniségével. A jó, a vérbeli tanár 
voltaképp emberi-tanári magatartásával hat igazán. Ehhez az is hozzá-
tartozik, hogy meri elmondani tanítványainak saját kétségeit, sőt: az 
általa tanítottak megkérdőjelezését. A műalkotás törvényeinek, szabá-
lyainak a megtanítása is csak akkor válik iszonyattá, ha azokat mint 
rendíthetetlen, változtathatatlan előírásokat tanítják, s nem mint okvet-
lenül működésbe lépő, szükségszerű dinamizmusokat. Gyárfás Miklós 
könyvének tanúsága szerint a művészi kétkedést, a dolgokban való 
állandó kételkedést tanította elsősorban. S ezen a magatartáson süt át 
embersége, az igaz ember, az igaz tanár melegsége, humánuma. S ez 
egyáltalán nem mellékes, sőt! Az Oidipusz király tanítása lehetne kitű-
nő példája annek, hogy Gyárfás Miklós miként nevelte tanítványait 
művészi fogékonyságra. Az egész elemzés, de különösen a 49. oldalon 
leírtak pontosan felidézik óráinak belső helyzetét. Az olvasható szavak 
kissé didaktikusak, de a tanóra belső helyzete művészi fogékonyságra 
késztet mindenkit. Pontosan levezeti, hogy - Lukács György szavaival 
- ez a mese is rólunk szól. Ez egyébként mindig jellemző tanári 
módszerére, s az is a művészi fogékonyságra, a helyes és jó érzék 
kifejlesztésére szolgál, hogy a művek kapcsán mindig miránk, mai 
emberekre asszociáltat. 

A könyv utolsó része, az Órák közötti merengések c. fejezet pedig 
különösképpen rávilágít Gyárfás Miklós nagyszerű tanáregyéniségére. 
Néha úgy érzi, idegen tollakkal ékeskedik, máskor öniróniával „nagy-
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képű tanárnak" nevezi önmagát; tanítványai szaván elindulva korrigálja 
saját tévedéseit, s még azt sem szégjelli bevallani, hogy a jól megírt giccs 
rá is hat. A jó, az igaz tanárhoz méltóan állandóan ügyel és figyel arra, 
hogy szavait miként értelmezhetik hallgatói; vagyis nemcsak az izgatja, 
hogy elmondja a magáét. 

Gyárfás Miklós kitűnő' tanáregyéniségéhez tartozik még, hogy nem 
exhibicionista. A valósághoz és a műalkotásokhoz való művészi viszo-
nya következtében azt várnánk, hogy személyes-szubjektív élményeit, 
véleményét, érzéseit stb. közli. De egyáltalán nem. Az ő művészi énje 
nyilatkozik meg, nem személyes-szubjektív benső világa. Ez kétségkívül 
igen nagy hitelt ad szavainak, amelyekből végső soron egy humánus, 
nagyműveltségű igazi tanáregyéniség rajzolódik ki. (Gondolat, 1978.) 

BÉCSY TAMÁS 

A SEMMITMONDÁS MŰVÉSZETÉTŐL 
A MŰVÉSZI ATOMBONTÁSIG* 

A didaktikai célzatú műelemzéseknek három esetben van értelműk, 
létjogosultságuk. Vagy újat mondanak az elemzett műről. Vagy legalább 
addig föl nem fedett, újszerű összefüggésekbe állítanak nem vadonatúj 
tényeket. Vagy didaktikai segítséget nyújtanak a műalkotás színvonala-
sabb, mélyebb, művészibb iskolai feldolgozásához. Mindenképpen új 
tudatosításoknak kell lenniük, egy-egy irodalmi alkotás művészisége és 
eszmei-érzelmi tartalma mélyebb kimutatásának, - olyan értékek és 
sajátságok fölfedésének, amelyek első olvasásra talán még a gyakorlot-
tabb olvasóban sem tudatosodnak. 

Az alant megjelölt hat külön álló könyvecskéből alkalmilag össze-
került sorozat ebből a szempontból szinte teljes skálát mutat: a semmit-
mondás művészetétől a műértelmezés szuperlativuszáig. 

Seres József az általános iskola 3 - 8 . osztályában szereplő szépprózai 
olvasmányokat „elemzi" osztályról osztályra. Az „elemzés" szót azért 
tettük idézőjelbe, mert ezeknek a természetszerűen közérthető szöve-

*Seres József: Szépprózai müvek elemzése az általános iskolában, 
1978. - Mátyás István: Móricz-novellák, 1978. - Harsányi Zoltán: 
Stíluselemzés, I—III. 1969-1971. - Levendel Júlia-Horgas Béla: 
Nyomolvasás, 1978. Valamennyi a Tankönyvkiadó kiadása. 


