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taud Géza:
francia színház
XVIII. században

z utóbbi évek egyik legsikeresebb
önyvsorozata az Európai Antológia,
melynek szerkesztői a művelődéstörténet
ecses dokumentumait úgy tudják
sszeválogatni, hogy az több legyen puszta
smeretterjesztésnél: dokumentumokkal
itelesített, műélvezet-szintű olvasmányt
elentenek.

Bizonyára nem a szerkesztők törek-
ésén múlott, hogy a legtöbb élvezetet a
rancia vonatkozású kötetek jelentették: a
VII-XVIII. századi francia szépirodalom,

evelezés és confessio nem-csak
ennyiségében, de minőségében is

elülmúlja a kortársak többségét, s az
kkor kialakított szellemes csevegés,
legáns levelezési stílus, bizalmas kor-társi
özlés ma is mértékadó ezekben a műfaj
kban. Igaz, ilyen források birtokában is
ikerült már nehezen emészthető, kevéssé
lvasmányos kresztomátiát összeállítani, s
rra is találunk példát, hogy a kortársi
uriózumok egymás mellé illesztése sem
indig ad tudományos értékű

sszbenyomást. (Minden kellemetessége
ellett is ilyen kötet marad Claude
ulong: A szerelem a X V I I . században

ímű opusza, szintén a Gondolat
iadásában.) A szerzők tehát mégis-csak
alamilyen többletet adnak az Európai
ntológiához : az anyag átfogó,

udományos igényű szelekcióját s az
rodalomesztéta jó érzékét, amikor az
datokat elbeszélő források kiválasztásán
úl, a megfogalmazás erényeit is fi-
yelembe veszik.

A tematikusan rendezett kötetek közül
öbb is foglalkozott a színházkultúrák
ialakulásával. 1972-ben látott nap-világot
z Angol színházművészetről szóló
sszeállítás (Székely György munkája), s
zintén ugyanabban az évben az Olasz
eneszánsz drámákat tartalmazó kötet,

arx József válogatásában. Nem kife-
ezetten színházközpontú, de a német
lasszicizmus megítélése szempontjából
lhanyagolhatatlan a Walkó György vá-
ogatta Weimar és a német klasszicizmus
ímű kötet, amelyet minden Schiller-,
oethe-drámát rendezőnek bízvást ol-
asmányul ajánlhatunk. (1974)

A francia színház kivételes gazdagságú
irodalmából kivételes gazdagságú doku-
mentumkötet született. Egyfelől a for-
rásanyag és a szerzők kivételes szellemi
gazdagsága miatt, másfelől azért, mert
Staud Géza a különféle művészeti irányok,
emlékezések és csak a biztos szemű
színháztörténész számára adat értékű
közlések útvesztőjében csalhatatlanul tá-
jékozódik. S ami legalább ilyen fontos:
magyarázkodások, indoklások nélkül tud-
ja úgy egymás mellé rendezni dokumen-
tumait, hogy azok - belső dramaturgiát
követve - megjelenítsék a viták, szemléle-
tek, megkérdőjelezhető kortársi emlé-
kezések mibenlétét. Az olvasó ezáltal
megérzi a történeti korszak atmoszféráját,
mérlegelni képes a dokumentum
szavahihetőségét, s önálló szellemi mun-
kával jut el a tudományos ítéletalkotásig, a
történelmileg hitelesített belátásig.

A dokumentumok többsége természe-
tesen a korszak elméleti szakíróitól, az
enciklopédisták címszavaihoz kapcsolódó
elemzésekből származik. Ez nyilvánvaló,
hiszen aligha lehet érdemben szólni a
színészi alakításokról Diderot színész-
paradoxonának idézete nélkül, vagy Vol-
taire idevágó eszmefuttatásait nem citálva.
Staud Géza munkájában mindvégig hitelt
érdemlően visszatér Carlo Goldoni
Emlékezéseire is, de már a színészek em-
lékiratait egymással polemikusan szem-
befordítva hozza. Jó okkal, hiszen még az
elismerő leírásokban is ott a rivális-nak
szóló fulánk. Így Mlle Clairon és Mlle
Dumesnil között. De az ellenpontozás
nemegyszer néhánysoros bonmot
idézéséből is kitetszik, például Collé egyik
kritikájából: „Nem követelem .. . hogy
megégessenek minden olyan dráma-írót,
mint Diderot, Landois és még néhány -
elég ha csak a drámáikat vetik tűzre."

Korfestő hitellel tud megszólalni -
megfelelő helyen - az adoma is. Így
például a korhű jelmezekre törekvés vi-
szontagságait jól festi az Emile Descha-
neltől vett részlet, Mme Vestris és Talma
magánjellegű párbeszéde Voltaire Brutus-
ának előadásán (1791).

„Mme Vestris (suttogva): De hiszen
önnek meztelen a karja, Talma! Talma
(egészen halkan): Olyan, amilyen a
rómaiaké volt.
Mme Vestris : De Talma, önnek nincs
nadrágja !
Talma: A rómaiak nem hordtak ilyet.
Mme Vestris: Disznó!"

De meggyőzővé válik a helyes váloga-
tásban a rendőrségi jegyzőkönyv is, mert
általa bizonyítható, hogy a kiváltsá-

gokat élvező prózai színházak miként
őrködnek azon, hogy a mutatványosok ne
szólalhassanak meg, ne játsszanak még
csak vázlatértékű darabot se; a szabó-
számlák, jelmezjegyzékek leltári unalma
is szellemes csattanó lehet, ha azt van
hivatva bizonyítani, hogy a kegyenc-
műkedvelő színészek milyen esztelen
parádére költötték a kincstár pénzét, csak
hogy elhessentsék az uralkodó unalmát.
Hiszen a királyon kívül csakis a kiszolgáló
személyzet láthatta Madame Pompadour
vagy Marie-Antoinette szín-padi kellemét.
Forrás a spiclijelentés is, forrás a
császárnő - Mária Terézia - levelezése, a
forradalom Közjóléti Bizottságának
körlevele, s nemegyszer korfestő forrás a
színlap is: „A darab végén az osztrákok
valcert fognak táncolni. Figyelmeztetés: A
közönséget arra kérjük, ne feledkezzen
meg arról, hogy az osztrákokat álruhába
öltöztetett franciák fogják alakítani." Az
elővigyázatosság nem fölösleges, mivel a
produkcióra 1792. november 12-én az
„ellenség előállásai előtt" került sor, s a
forradalmi seregek - köztük kevés lévén a
színházban járatos - könnyen
elragadtathatták magukat.

Az idézeteket kedvcsináló szándékkal
emeltem ki, hiszen a kötet egésze nem
kuriózumokból áll, hanem olyan érde-
kességekből, amelyek híven, történetileg
hitelesítve festik a méltán sok szellemi
izgalmat jelentő francia színházi életet a
XVIII. században. S bizonyít ez a kötet
még valamit: értő kezében - s itt a szer-
kesztő maradéktalanul ilyennek bizonyult
- a színháztörténet reprodukálhatja a
vizsgált kor politikai, szellemi és egész
kulturális életének mibenlétét. Éppen ezért
nemcsak a színházat ismerjük meg, de a
színház tükrében azokat a politikai, ízlés,
viselet és viselkedésbeli sajátosságokat is,
amelyek Voltaire századának jellemzői
voltak. (Gondolat, Európai antológia)
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