AZ OLÜMPOSZ HALOTTAI
JEAN-LOUIS BARRAULT-MADELENIE RENAUD
Odile Quirot:
Jean-Louis Barrault minden élete
Legalább kilenc élete volt, minta legenda szerint
a macskáknak, amelyeknek szüntelen, óvatos
kíváncsiságát annyira csodálta. „Megfigyelték
már az erdőbe bemerészkedő macska első lépteit? - tette fel a kérdést Emlékek a holnap számára című könyvében. - Testüktől a lehető legtávolabbra nyújtóztatják a lábukat, óvatosan
megérintenek valamit, visszaszökellnek, behúzzák a fülüket, felpúpozzák a hátukat, kúszni kezdenek, aztán újra kinyújtják a lábukat, és végre,
ijedtségről ijedtségre, mégiscsak továbbmerészkednek. A kíváncsiság erősebb bennük a
félelemnél. Példát mutatnak nekünk." Barrault
olyan volt, mint a nemes fajú macska, amelyik
csöppet sem fél a csatornáktól. Ifjúi szívvel indult
el az életben, s ha az öregedés a vágyak apadását jelenti, az ő szíve nem volt hajlandó megöregedni. Ajkán ironikus voltaire-i mosoly fénylett,

szemében pedig az irodalom nagy megperzseltjeinek tündöklése. „A magány és a szorongás
kelti életre bennünk a színházat. A halálra szántak játéka ez." S e játék körül nem megosztani,
hanem egyesíteni akarta az embereket. A langyosakkal szemben nem ismert elnézést.
Jean-Louis 1910-ben született; gyógyszerész
apja nagyon korán, már 1918-ban meghalt
tífuszban, a frontról hazatérve. Jean-Louis Párizsban élt, de „ereiben háromszáz év hazai bor-termése kering". Burgundiába való; oda, ahová
Copeau visszavonult. Matematikai tanulmányokat folytat. Nagyapja kitagadja. Barrault már korán átugorja az első akadályt. Minden kudarc új
kiindulóponttá válik számára, és ez így folytatódik egy egész életen át. Beiratkozik a Louvre iskolájába, felügyelő lesz a Chaptal kollégiumában, gyümölcsöt árul a Les Halles-ban, és bekopog Charles Dullin 1922-ben alapított színhá-

Jean-Louis Barrault

zába, az Atelier-be. Dullin lesz az első mestere,
aki azonban figyelmezteti: a színház olyan közösség, ahol hét szűk esztendőt újabb hét szűk
esztendő követ.
A vézna fiatalember lázas makacssága meggyőzi: Barrault fontos epizódszerepeket kap, és
éjszakánként Volpone díszletéhez tartozó
ágyban alszik. Behívják katonának, majd „lelki
alkalmatlanság" címén leszerelik; ekkor ismét
visszatér az Atelier-be. Tania Balachova, ugyancsak Dullin tanítványa, megismerteti Faulknerrel, odaadja neki a Míg fekszem kiterítve című
művét. Barrault adaptációt készít belőle, Egy
anya ürügyén címen. Majdnem teljesen meztelenül játssza. A kozmikus vitalitású, karikás szemű, sasorrú faun a testével akar beszélni. Az
ugyancsak az Atelier-ben megismert Etienne
Decroux-val együtt beleszeret a pantomimbe.
1935-öt írunk. „Jean-Louis Barrault színjátékában van valami csodálatos kentaurszerűség, mi
pedig olyan megrendülve néztük, mintha e kentaurszerű megjelenéssel visszahozta volna szá-
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Barrault, a pantomimus

munkra a varázslatot. Az előadás olyan mágikus,
minta néger varázslók igéi, amikor nyelvük
csettintésével esőt hoznak a vidékre." („Íme, a
legjobb bizonyítvány, amit valaha kaptam",
jegyzi meg Jean-Louis Barrault e sorokról,
amelyeket Antonin Artaud írt le róla A színház és
Hasonmása című művében.) Artaud ösztönösen
megsejtette, milyen lesz a jövő Barrault-ja. A
színész úgy játszik testén, mint egy Stradivarin
(Grotowski és Brook is ebben az irányban
kísérletezik később), és feltárja a nyelv
mágiáját; egyelőre még nem utazta be a világot,
de már tudja, mivel gazdagíthatja a Távol-Kelet
vagy Afrika az európai színházat. „Azon az
estén - írja Barrault, egy Artaud-val töltött
szépséges, bolond estéről - kettesben
végigsétáltunk a Boulevard Rochechouart-on,
majd képzeletbeli lovainkon nyar-

galtunk le a Place Blanche-ig. Ott aztán Artaud
egyszer csak eltűnt."
A kentaur 1944-ben lép be a legendák világába, a lisztes képű és angyalarcú Baptiste alakjában, aki tisztában van a bűnök bulvárjának veszélyeivel, a hallgatás árával, és a „Paradicsom
gyermekeinek"* szenvedélyeivel. Marcel Carnét
maga Barrault beszélte rá, hogy filmesítse meg
Frédérick Lemaitre-nek és Debureau-nak, az
eszeveszett szerelem által bűnbe kergetett pantomimművésznek
életét.
Később
forgat
Allégretvel, Pabsttal, Gance-szal, Carnéval,
Renoirral. Christian-Jacque Berliozt látja benne,
Guitry Bonapartét. De ő, akár Louis Jouvet, a
filmen keresett pénzt a színházra költötte.
Nemritkán a közönség volt legjobb bankára.

* Ez a francia címe Marcel Carné nálunk Szerelmek városa címen ismert klasszikus filmjének; később Daniel Cohn-Bendit a német címen,
mint Az Olümposz gyermekeire utal rá - A ford.

Jean-Louis Barrault több példaszerű életet is
hagy ránk örökül. Az első: a minden hatalomtól
független emberé, aki, ha úgy tetszik, hogy mindent elveszített, képes újra felpattanni, és fedél
vagy gazda nélkül ismét útjára indulni. Szolga,
az lehetek, de lakáj nem!" - vetette oda André
Malraux-nak, aki 1968-ban elbocsátotta az Odéonból, amiért a művész-színigazgató nem volt
hajlandó kikapcsolni az áramot a diákok által elfoglalt színházban - holott ugyanezek a diákok
őt polgári művésznek bélyegezték. Második életét a színész testével való kísérletezésnek szentelte. Nagy előfutárként figyelt „a szájban koppanó lélegzetre, amely magán- és mássalhangzókat teremt", s a térben mozgó emberi test érzékiségére és költészetére. Testéből „második arcot" formált. Harmadik életét, Blaise Cendrars
barátjaként, mint világcsavargó élte: 1950 óta
járta hétmérföldes csizmával a világot máig legendás turnéi során (Dél-Amerika, Észak-Amerika, Japán, Haiti, Jugoszlávia...). Létrehozza a
Nemzetek Színházát, meghívja Brookot, Ronconit, Steint, a Living Theatre-t, meghív afrikai muzsikusokat, no- és kabuki-színészeket.
Valamennyi színésze - Alain Cuny, Edwige
Feuillére, Pierre Brasseur, Jean Dasté, Laurent
Terzieff, Geneviéve Page és megannyi más közül természetesen Madeleine Renaud a leghűségesebb; ő Barrault legjobb nagykövete a
közönségnél, valahányszor fel kell tölteni a kaszszát. Nagy szerelmük vérbeli legenda. 1936ban, filmforgatás közben ismerkedtek meg; Madeleine akkor már sztár volt, Barrault keszeg ismeretlen. Forgatás közben Barrault kijelenti:
„Maga lesz a feleségem." És az is lett és maradt az utolsó percig. Amikor Madeleine a hetvenes
években az ó, azok a szép napok!-at játszsza,
nyakig homokba ásva, Jean-Louis néha a
díszlet alól megcsipkedi a vádliját, hogy jelezze:
büszke rá.
A társulat, amelyet 1946-ban alapítottak, egymáshoz forrasztva viseli nevüket: Renaud-Barrault. Jean-Louis egész életében sokat hurcolkodott: az Atelier után következett a Rue des
Grands-Augustins padlástere, ahol Desnos találkozik Bretonnal és Bataille-jal, majd a
Comédie-Française, ahová Jacques Copeau
hívja, s ahol Madeleine akkor már állandó tag.
Aztán Madeleine követi őt a Marignybe (194658), a Palais-Royalba, ahol Barrault egy évig
marad, s az Odéon-Théátre de France-ba,
amelyet 1959-től 1968-ig igazgat. Innen megy
vele tovább Madeleine egy, a Pigalle környékén
lévő bokszcsarnokba, az Élysée-Montmartre-ba
(1968-70), majd a Récamier-be (1970-71). Az
államvasutak által kiürített Orsay pályaudvar
hatalmas méreteitől Madeleine először megijed
egy kicsit, de egy-
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éves sátorélet után felépül az új színház (197280). Aztán, hogy helyet adjanak a múzeumnak,
ismét tovább kell költözni. Utolsó állomásuk
1981-ben egy korábbi korcsolyapálya, a RondPoint lesz. Ekkoriban születik egyik híres aforizmája: „Harmincnyolc évig tartott, amíg átértünk a
Champs-Élysées egyik oldaláról a másikra, és
ezalatt hétszázezer kilométert tettünk meg." Az
Orsayben, majd a Rond-Point-ben világos fából
való cirkuszszínházai építtet, s ezzel elbúcsúzik
az olasz rendszerű színháztól.
E világpolgár legszebbik élete talán mégiscsak az volt, amelyet kora íróinak szentelt. Ez az
élet a Paul Claudellel való találkozással kezdődött; Barrault ekkor huszonhét éves, Claudel
hetven. A fiatalember beleszeret a nyelv e nagy
misztikusának vérbő erejébe. 1943-ban kiverekszi a Comédie-Française-ben A selyemcipő bemutatását. A premierre „azért jöttek el, hogy kivégzést lássanak. Mindent bedobtam, ami csak
végzetes lehetett: a pantomimet (a hullámokhoz), a meztelenséget (a néger nőnél), az őrületet." S a drámairodalomnak ez az egyik legszertelenebb és legszebb fogadása győzelemmel
végződött. A Delelőben, Edwige Feuillére és Pierre Brasseur partnereként, Barrault Mesát, az
Isten és a testiség között hányódó férfit játssza. A
Théátre de France megnyitására az Aranyfejet
választja. Ráveszi Claudelt, hogy adja oda neki a
Kolumbusz Kristófot.
A Camus-vel folytatott hosszú párbeszédet
az Ostromállapot bemutatása koronázza meg.
Sartre esetében minden terv elvetél. Barrault
avatja nagy drámaíróvá Ionescót, bemutatja Giraudoux és Billetdoux egy-egy darabját, és Jean
Vauthier Harcos emberét. Kitárja a kaput Roger
Blin és Jean Genet előtt: a Paravánokból újabb Barrault A szerelmek városában
Hernani csatája lesz. Beckett akkor válik népszerűvé, amikor Madeleine eljátssza az ó, azok
a szép napok!-at. Barrault befogadja Nathalie fütyülték az előadást. És éppily kevéssé nehezSarraute-ot, Marguerite Duras-t, Georges Sché- telt komolyan a Living Theatre-re, amelyet ő híhadét. Játszik klasszikusokat, Racine-tól Mari- vott meg először Franciaországba, hogy aztán
vaux-ig. Bravúrosan alakítja Hamletet; de a Cid- az amerikai társulat olajat öntsön az Odéon tüzében elégedetlen magával. Beleszeret Aiszkhü- re. 1968 volt egyébként az egyetlen - fájdalmas losz Oreszteiájába, Cervantes Numancia ostro- kaland, amelyet megosztott nagy kortársával,
ma című művébe; adaptálja Kafkát, Rabelais-t, Jean Vilarral. Vajon szerette-e Vilart? Egy ízben
Knut Hamsunt és Nietzschét. Szabad kezet ad is- meghívta, de kétségkívül ő az, akit az Emlékek a
meretleneknek, Pierre Bouleznek (akivel közösen holnap számára lapjain gyengédnek aligha
hozza létre a Domaine musical nevű zenei soroza- mondható szavakkal pécéz ki: „Busszal szállíttot) vagy Maurice Béjart-nak (Szent Antal megkí- ják a népet, néha valóságos razziákra kerül sor.
sértése). Tervezőit Balthusnek, André Masson- Terjed a propagandisztikus szellem." Vilar épínak, Christian Bérard-nak, Max Ernstnek hívják...
tész volt, egy mozgalom megalapítója; BarraultA mi, '68-tól megjelölt nemzedékünk Barrault- ról ez nem mondható el. De neki, Jean Vilarral elt szerette, de hűtlen volt hozzá. Barrault nem lentétben, hatalmas közönséget sikerült tobosértődött meg, mint ahogy Jack Langra sem roznia kora írói számára. Ahogy, Dullint parafraharagudott, amikor az éppen Claudel Aranyfejével zeálva, szívesen mondogatta: „a világ legszebb
hívta meg a nancy-i fesztiválra, s a diákok kiszínházában" járta a maga szabálytalan úját.

S hogy valaha is leálljon? „Az élet fog majd
le-állni", jelentette ki. Az élet nyolcvanhárom tavaszt várt ki. Megmaradnak az írások, néhány
kép és persze Madeleine. Claudel halálakor Barrault a költő ballpdáját idézte: „Már sokszor útra
keltünk. De ezúttal végleg elmegyünk."
Le Nouvel Observateur, 1994. január 27

Daniel Cohn-Bendit:
Barrault tovább rendez...
Jean-Louis Barrault-val személyesen csak ritkán
találkoztam; de ez a kevés számú találkozás annál szokatlanabb és intenzívebb volt. 1966-ban,
ifjú, libertárius diákként, én is azok között voltam,
akik védték párizsi színházát, az akkori Odéont a
rohamra készülő, paramilitáris szélsőjobboldali
csoportok elleni. Az okot az szolgáltatta, hogy
Barrault Jean Genet Paravánok című
színdarab-
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ellenünk Jean-Louis Barrault egy szál maga abban az épületben, amelynek minden helyisége a
mi kezünkön volt.
Semmi kétség: Jean-Louis Barrault egyike volt
azoknak a művészeknek, akik az úgynevezett
francia kulturális identitást meghatározzák. Most
pedig bevonult e kör nagy halottai közé, Gérard
Philipe, Simone Signoret, Marcel Carné, Edith
Piaf, Yves Montand, Jean-Paul Sartre, Arletty,
Boris Vian mellé, hogy csak néhány nevet
említsek. A legfrissebb hírek szerinte hölgyek és
urak lelkesen fogadták be Jean-Louis Barrault-t
a maguk Olümposzába. Mint hírlik, közösen dolgoznak egy musicalen, amelyet majd valahol
odafenn mutatnak be, és az ARTE nevű európai
kulturális csatorna élőben fogja közvetíteni. A mű
címe Az Olümposz mesterei, és a művészi egyéniség sajátosságairól szól - szépségéről, aggályos erkölcsiségéről, nagyzási hóbortjáról, aprólékos műgondjáról. Jean-Louis Barrault, mint
hírlik, rendezőként tevékenykedik, de színészként is fellép. Szép lenne, ha a bemutatóról szóló
kritika megírását Albert Camus vállalná.

Theater heute, 1994. március

Colette Godard:
Aki egész századunkon átsuhant

Madeleine Renaud a Paravánokban

jának ősbemutatójára készült. Ebben a műben
Jean Genet kritikusan és szarkasztikusan ábrázolja a francia katonák módszereit és üzelmeit az
algériai háborúban. Miután az ifjú nácikat sikeresen visszavertük, és lezajlott a bemutató is, amelyet másnap a kritika lelkesen ünnepelt, az
„Olümposz gyermeke" hálásan, barátain átölelt.
Két év múlva ismét találkoztunk az Odéon-

ban. Ekkor azonban már 1968-at írtunk, és a
szent színpadot mi, kulturális forradalmárok vettük birtokba. Ezúttal az Olümposz ura, megafonnal a kezében, ellenünk harcolt izzó szenvedélylyel, a színházáért, a művészet szabadságáért, a
színházi tér sérthetetlenségéért. Én pedig, noha
meggyőződéssel hittem szándékaink s így a
megszállás jogosultságában - elvégre azt akartuk, hogy a színház ismét a népé legyen, bármit
értsünk is ezen a fogalmon -, őszinte csodálattal néztem, micsoda teátrális grandezzával áll ki

Madeleine Renaud egyidős volt a századdal:
1900. február 21-én született Párizsban. Még
gyermek, amikor apja meghal, s ettől fogva női
atmoszférában nevelkedik, a mindennapi kenyérért méltóságteljesen küszködő, vagyontalan
asszonyok között. Ebből a szerény korszakból
ragadt rá a takarékosság, a nélkülözéstől való
félelem és az a fajta bizonytalanság, amelynek
késztetésére hajlandó vállalni a színház örökké
bizonytalan kalandját. De ekkor tanulja meg azt
is, hogy természetesen, minden teketória nélkül
maga vegye kézbe az életét. Soha még csak
meg sem legyintette a gondolat, hogyne dolgozzon szünet nélkül.
Diáklányként azzal keres némi pénzt, hogy
kalapokat fabrikál osztálytársnőinek. Ez is egyfajta alkotó tevékenység, őt azonban mégsem
elégíti ki. Intelligens szakmára vágyik. Kíváncsisága az újságíráshoz sodorja; egy normandiai
lapba ír kisebb cikkeket. De színészi temperamentuma nem sokáig maradhat rejtve.
Barátai biztatására felvételizik a Conservatoire-ba, méghozzá a Nők iskolája Ágnes-szerepével; három év múlva, 1921-ben, első díjat kap
a záróvizsgán, és azonnal felveszik a ComédieFran9aise-be. Karrierje mintha eleve kijelölt sí-
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Renaud az ó, azok a szép napok!-ban

nen haladna. Sorra játssza a klasszikus és modern művek fiatal hősnőit, s bennük ráismer arra a
nőtípusra, amilyenné ő is válni szeretne: „igényes
nővé, aki nem éri be futó, felszínes szenvedélyekkel." Pályakezdését az örökös tag Charles
Granval irányítja, majd feleségül is veszi, s Madeleine fiút szül neki, Jean-Pierre-t. Később elválnak, de Madeleine megőrzi iránta érzett vonzalmát. Amikor meghal, ott van mellette. „Én voltam ott" - mondja később valami ijesztő mohósággal, mintha egyfajta szertartásról lett volna
szó: bebizonyítani, hogy a másikat, aki soha többé
nem nősült meg, még a halálban is csak ő tehette
boldoggá.
Ő azonban hozzáment Jean-Louis Barraulthoz, aki 1940-ben lesz a Comédie tagja, s ott rendezi meg az Antonius és Kleopatrát, majd 1946ban A selyemcipőt, hogy aztán becsapja maga
mögött a kaput, és magával vigye Madeleine-t is a bölcs, a józan, de szerelmes asszonyt. De
magával visz másokat is: Marie Bellt, Aimé Clariond-t, Jean Deboucourt-t, Pierre Bertint, Pierre
Duxot. Nem akármilyen vérveszteség. És 1947ben a Marigny Színházban kezdetét veszi a Renaud-Barrault-társulat szertelen kalandja.
Nyaktörően merész vállalkozás: repertoárrendszerben játszó, mindegyre új alkotásokkal
kirukkoló, állandó társulatot fenntartani Párizsban, folytatni a Cartel becsvágyó törekvéseit,
amelyek tönkretették Pitoëffet és Dullint, Jouvet-t
pedig arra kényszerítették, hogy színháza
eltartása érdekében filmsztárrá váljék.
A társulat egyes előadásai vakmerőek, mások
biztos értékeket képviselnek. De vajon valóban
olyan biztosak-e? A színházban semmit sem lehet megjósolni. Madeleine Renaud képeket vesz,
ha magas a bevétel, és zálogba csapja őket, ha
kiürül a kassza. Mindenre felügyel, mint
parancsoló és elnéző háziasszony vagy sokgyermekes családanya. Úgy fest, mi sem idegenebb jellemétől, mint ez a csepürágói létbizonytalanság, ezek az örökös turnék. És ő mégis végigcsinálja azt, ami mellett önként kötelezte el
magát, mint azok a tiszti feleségek, akik megszokták, hogy garnizonról garnizonra költözve
csomagoljanak ki-be, újjászervezzék a személyzetet, a vágányok mellett még megszámlálják a
csomagokat, és bőséges elemózsiát pakoljanak
az útra.
Közben szünet és pihenés nélkül játszik. Harmincévesen ő a kacér Jacqueline, Musset Gyertyatartójának, a megsebzett szerelem e keserű
komédiájának ártatlan szajhája. Negyvenévesen
belevág első anyaszerepébe; megrendítő és
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továbbra is csábító erejű a Cseresznyéskert
törékeny Ljubov Andrejevnájaként. Aztán következik Beckett földbe ásott Winnie-je, aki továbbra is csak beszél, mosolyog, él, kiabál: „Ó, azok a
szép napok!..." „Ezt a szerepet - mondja - akkorra is megőrizhetem, amikor majd megbénít a
reuma." Feledhetetlen szerep, amely mindvégig
hű maradt hozzá - a Rond-Point nagytermében
ismét elővette -, s amely világszerte nemzedékeket rendített meg.
1959-ben Jean-Louis Barrault-t kinevezik az
állami Odéon Színház igazgatójának; Madeleine
Renaud követi. 1968: ott áll aprón, törékenyen,
és semmit sem ért; ott áll szemközt a lázadó fiatalsággal, amely friss levegőre vágyik, és mindent kétségbe von, és odaveti nekik: „Mi nem vagyunk burzsoák, mi Ionescót meg Beckettet játszottunk..." Szótlanul elfogadja Jean-Louis suta
hevületét, amikor az kijelenti: „Barrault halott..."
Ott van mellette, amikor Jean-Louis nekiütközik
André Malraux, a miniszter bezárult ajtajának.
Turnéra megy vele Észak- és Dél-Amerikába,
nem is első ízben. Ők ketten az egyedüli francia
színészek, akiknek hírneve Európán túlra is eljut.
Amikor visszajönnek, nincs színházuk. Madeleine az utolsó képeket is zálogba csapja. A társulat életben marad, és kibérli az Élysée-Montmartre-ot. A birkózás után következik a balszerencse elleni derűs hadüzenet, az örömhimnusz:
Jean-Louis Barrault színre viszi a Rabelais-t. A
közönség csak úgy tódul a színházba. A szakma
és a sajtó - lelkifurdalásában - mértéktelen ünneplésben részesíti az előadást, aminek bumeránghatását a következő bemutató sínyli meg.
Apró viszontagságok - semmiség. A színház
mindennapi kenyere ez, legföljebb egy rossz
emlék, amilyenné az „Odéon-ügy" is vált. Új miniszter jön, a minisztérium megbocsát. A társulat
szubvenciót kap, és berendezkedik a Récamierban. Itt mutatkozik be Madeleine a Harold és Maud
Maud szerepében. Madeleine, aki elsősorban
és mindenekfölött komédiás, éppannyira elemében van ebben a félig szürrealista, félig bulvárízű
vígjátékban, mint Claude Régy avantgárd kísérleteiben, például Witkiewicz Anyájában. Renaud
uralkodik a közönség fölött, amelynek szeretetét
érezve estéről estére újjászületik. Ahogy ő volt a
lelke az Orsay Színháznak, úgy lesz a lelke ezután a Rond-Point-nek is. Ő is vállalhatná Sarah
Bernhardt jelmondatát: „Csak azért is!" Ő azonban, bár éppoly harcos szellem, ám a dölyfösséget nem ismeri, s ezért inkább így imádkozik:
„Édes Istenem, szeretem az életet, csak tartson
még, mert olyan szép."
Az élet kegyes volt hozzá. Megajándékozta
spontán lelkesedésre kész szívvel, eleven szenvedélyekkel, bátorsággal; lehetővé tette, hogy
soha ne érezzen keserűséget az egyre romló
külső adottságokkal szembesülve. Mindvégig
úgy nevezték: „a kis Madeleine".

Michel Cournot:
Madeleine Renaud szolgálata
Madeleine Renaud úgy ment el, ahogy a színpadon közeledett: leheletszerűen. Ott volt előttünk, de oly észrevétlen mozgott, hogy bejönni
senki sem látta.
A színházban Madeleine Renaud azért volt
királynő, mert mindig megmaradt isten szolgálójának.
Már a kegyelem is, amellyel a boldogságot
osztogatta, maga volt az egyszerűség: bármily
törékeny és kicsiny volt, mindenki élesszemű
lett, ha ő megjelent, s bármilyen szelíd és halk
volt a hangja, mindenki hallotta, amit mond.
„A ragyogó fénnyel átvilágított misztérium írta Madeleine Renaud-ról Albert Camus. Tehetsége olyan bőkezűen adakozó, hogy miközben elhalmoz bennünket gazdagságával,
egyszersmind arra törekszik, hogy semmit se
kényszerítsen ránk önmagából. Minden kártyáját kiteregeti, úgy, hogy azt hisszük, ujjával nem
is érinti őket, s aztán egyszer csak rájövünk,
hogy egy királynő nagy játszmája és egész sorsa bomlik ki előttünk. Egy este láttam a Hamis
vallomásokban. Apró, törékeny, mégis, mint
mindig, szálfaegyenesen bújt el Marivaux mögött, úgy, hogy a nézők észre sem vették, menynyire eggyé válik vele. És akkor arra gondoltam:
ez a tökéletes mesterségbeli tudás nem is egy,
hanem csakis több hosszú hagyományból
születhet, s csak az ilyen hagyományok teremthetik meg egy civilizáció létjogosultságát."
Firenzében látható Piero della Francesca egy
Angyali üdvözlete: az angyalnak gyönyörű,
szivárványszínekben pompázó szárnya van, de
meghajlása sután bizonytalan, küzd saját félénkségével, a színészek azt mondanák, lámpalázas; a Szüzet olvasás közben zavarta meg, ez
jól látszik, mert keskeny mutatóujját ott tartja
könyvjelzőnek a nyitott könyvben, de azért magabiztosan figyel, már felöltötte a „minden aszszonyok között áldott" Mária szerepét, az elbűvölő nyugalom szelíd fényében fürödve. Nincs
olyan fényképe Madeleine Renaud-nak, amely
e festménynél hívebben ábrázolná - őt, aki
maga volt egy személyben a szerénység, az
emelkedettség, a rejtett derű, a kifinomult érzelmesség.
Belépett, s minden szív könnyebbé, sőt, talán
boldogabbá vált, minden lélek éberebbé, sőt, talán testvéribbé. Sokaknak lett a jótevője, ahogy
csak színésznő tehet jót messziről, ismeretlen
emberekkel. Mégiscsak gyönyörű dolog a színház, ha egy Madeleine Renaud a szolgálatába
szegődik.

A Barrault-Renaud kaland
„Nemcsak egymáshoz vagyunk kötve, hanem
össze is forrtunk, a kezünk soha nem engedte el
a másikét" - mondta Madeleine Renaud, amikor
élete végén felidézte Jean-Louis Barrault-val közös életét. 1936-ban, a Népfront korszakában ismerkedtek meg. Találkozásukra Renaud pompás passy-i házában került sor. Ő akarta megismerni a fiatal színészt, kijelölt partnerét a Szép
Heléna című filmben. A találkozáson jelen van
mind Charles Granval, mind Pierre Bertin; a férj
és a szerető. Madeleine Renaud című, 1993-ban
megjelent könyvében Noélle Loriot így meséli el a
jelenetet: „Jean-Louis belép. Meg van mosakodva, de nyakkendőt nem visel. Kávéval kínálják. Ő beszél, mégpedig sokat. Eddig semmi baj.
Madeleine le nem veszi róla a szemét. Amikor
Barrault elhallgat, Granval Bertinhez fordul: ,Na,
öregem, neked lőttek, véget ért az uralkodásod.'
És így kezdődik Renaud és Barrault villámcsapásszerű, viharzó és mégis csupa jókedv szerelmi regénye. Jean-Louis tíz évvel fiatalabb Madeleine-nél; Charles Granval húsz, Pierre Bertin pedig tíz éwel idősebb nála. Madeleine fittyet hány a
számoknak, és mindent nulláról kezd."
A két ember legendája a színház révén és a
színházzal együtt születik.
Megragadni a jelent című, 1984-ben kiadott
közös könyvükben Renaud így ír: „Ha férfinak
születek, olyan szerettem volna lenni, mint JeanLouis. Egyenessége visszatükröződik az egész
társulatban; az ő jelleme vezérli és köti össze az
együttes tagjait."
Le Monde, 1994. szeptember 25-26.
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