
FILM, SZÍNHÍZ, LÁMPALÁZ 
BESZÉLGETÉS SIMONÉ SIGNORET-VAL ÉS YVES MONTAND-NAL 

A beszélgetés Yves Montand-nal 
és Simoné Signoret-val a Moszkva 
szálló hatodik emeletén, lakosztá-
lyukban zajlott le. délután fél hat-
tól fél nyolcig, a fesztivál utolsó 
napjainak egyikén. 

Yves Montand fekete háziköntös-
ben vonzó, rendkívül férfias je-
lenség — bárhol van, fejjel kima-
gaslik a társaságból. A múló évek 
alig hagytak rajta nyomot, hiszen 
arcán már évekkel ezelőtt ds annyi 
volt a barázda, hogy alig jutott 
hely1 újabbakra. Simoné Signorét 
világoskék ingblúzt, sötét szoknyát 
viselt, közelről, festetlenül is sajá-
tos báj sugárzott róla, kék szeme 
világított. Negyvenkét évesek mind 
a ketten, több mint tíz éve házasok, 
és — mint ez a beszélgetés folya-
mán sokszor kiderült, —i egymás 
véleményére, mind művészeti mind 
politikai kérdésekben nagyon sokat 
adnak. Az éppen látogatóban náluk 
tartózkodó orosz barátnő hamarosan 
kitűnő teát hozott, időnként Fran-
coise Arnoul is át-átsiuhant a szobá-
kon, melyeknek ajtói, a folyosóra 
vezetők is, a nagy hőség miatt nyit-
va voltaic 

Már 1957-ben — mikor Yves 
Montand Budapesten, vendégszere-
pelt — rendkívül izgatta őket mind-
az, ami 'nálunk történt, s aimit ak-
kor, a margitszigeti Nagyszállóban, 
sokszor éjszakáig történő beszélge-
tésekben mi magunk is nehezen 
tudtunk megmagyarázni. Persze, 
hogy \ Moszkvában először is azt 
kérdezték: mi történt azóta nálunk. 
Minden érdekelte őket és válasza-
im, 'láthatóan — tetszettek. De 
azért, a tea és a politizálás utáni — 
és közben is — mégiscsak sikerült 
arra terelnem a szót, ami bennün-
ket róluk i a legjobban érdekel: a 
művészetükre. 

Világhírű házaspár. Nincs olyan 
hét, amikod ne jelenne meg róluk 
valamelyik nemzetközileg ismert 
lapban cikk, fénykép, hír, álhír, 
Amerikában éppenúgy ismerik őket, 
mint Európában, vagy húsz filmben 

játszottak külön-külön főszerepet, 
egyetlen1 közös filmjük: i a -Salemi 
boszorkányok- volt. Nálunk,, sajnos, 
elég kevés filmjüket mutatták be, 
-A félelem bére-, -A nagy kék or-
szágút-, a -Salemi boszorkányok* 
— ezekben játszott Yves Montand, 
Simoné Sögnoret-t láthattuk még a 
-Thérése Raquin-ben, az -Adua és 
társnői—ben, és 'a -Hely a tetőn— 
ben is. amelynek főszerepéért 
1959-ben Cannes-ban a 'legjobb női 
alakítás díját kapta. Yves Montand, 
a filmezéssel egyidejűleg nem 
hagyta abba az éneklést sem; ame-
rikai turnéján éppen olyan fergete-
ges sikert aratott, mint Párizsban, 
vagy Budapesten . . . Mindketten 
aránylag fiatalon értek é l oda, aho-
vá sokan egy életen át hiába vágy-
nak. Művészetük beteljesedett, 
mindegyikük a maga ' területén 
»mindent tud*. 

— Hogyan lehet elviselni ezt az 
állandó világhírt, ezt az állandó 
megrohanóst, ezt az állandó kira-
katban való életet? 

Simoné Signorét nagyon őszintén 
felelt. (Mindenre őszintén felel, póz, 
keresettség nélkül. Régen megen-
gedheti magának ezt a luxust Yves 
Montand egyébként' éppen néhány 
perccel a kérdésem előtt mondotta: 
— Megfogadtuk egy pár évvel ez-
előtt Simone-nal: mindig, minden-
ütt az igazait mondjuk, kerül, amibe 
kerül. Ez art is jelenti, hogy nem 
játszunk olyan filmben, vagy da-
rabban, ami nem tetszik.. .) ' 

— Párizsban nyugodtabban élünk 
— mondta Simoné — ott; mem kél-
tünk feltűnést. Persze, ez az életmód, 
az állandó szereplés rendkívül fá-
rasztó . . . D e . . . — Simoné Signorét 
arcán megjelent egy jellegzetes, gu-
nyoros kis mosoiy, mint beszéd köz-
ben' annyiszor — milyen unalmas is 
lenne az élet énéUkül! 

A különböző művészeti irányzatok 
közül mindkettőjükre a -cinéma vé-
rtté- tett 'nagy hatást, lelkesen be-
széltek Chris Markéiról, akit 62 
utóbbi évek egyik legtehetségesebb 



francia rendezőjének tartanak. Yves 
Monitand meglehetősen kételkedve 
nyilatkozott az Anto<ndam-féle irány-
zatról, Simoné Signorét engedéke-
nyebben. Mindketten megegyezitek 
abban, hogy a jó filmhez elsősorban 
jó téma, azaz jó forgatókönyv kell és 
ebben a cikkben éppen hiány van 
Európaszerte. Kivéve az olaszokat 
Yves Móntamd őket tarttja most a 
legjobbaknak a világon. 

— Ma már abban a korban vagyok 
— fejtegette Simoné Signorét —, ami-
kor kötelességem magammal és a 
közönséggel szemben is, hogy válo-
gassak, még fokozottabban, mint ed-
dig. Az utóbbi' 'két évben amúgy is 
rengeteget dolgoztam, most — olva-
sok, olvasok és visszautasítok. .Sze-
repeket küldenek nekem, de a szép 
szerep nem elég, engem az egész ér-
dekel — amiben a szerep van! Nem 
tudom, látta-e az "Elektrá—-1, Kako-
jannisz filmjét? Nos, ez a rendező ér-
dekei engem. Tőle van egy ajánia-

torn, s bár egy jóval idősebb nőt kel-
lene alakítanom a filmjében, elvál-
laltam. A partnerem Anthony Quinn 
lesz, számomra ez is csábító. 

— Azt mondja, sok filmet utasított 
már vissza. Megtörtént-e olyan eset. 
hogy megbánt egy ilyen visszautasí-
tást? 

— Igen, egyszer. Henri Colpi kérte, 
játsszam el az -Ilyen hosszú távol-
l é t iben a főszerepet, amit utóbb 
Alida Valii alakított Mikor nekem 
felajánlotta, Olaszországban forgat-
tam, el sem tudtam olvasni. Ha fil-
mezek, a film olyan nekem, mint a 
házasság, mint a szerelem. Akkor 
semmi más nem érdekel, semmi más 
nem foglalkoztat, csak az. Ezért nem 
olvastam el Colpi forgatókönyvét, a 
ezért utasítottam vissza. Kár, hogy 
így történt, azt a szerepet szívesen 
eljátszottam volna. . . Egyébként, so-
ha nem vállaltam szerepet olyan 
filmben, amely kommersz filmnek 
ígérkezett. De örülök, hogy a filmek. 



amelyekben játszottam, utóbb mégis-
csak -kommersz* filmek lettek. 

— És a színház? 
— Anélkül nem lehet filmezni. A 

színház a mindlennapos erőpróba, az 
örök lámpaláz. Legutóbb Párizsban 
-A kis rókákéban játszottam. A kri-
tikusok nagyon szidták a/z alakításo-
mat. Igazuk volt. A darabot én for-
dítottam, s játék közbein figyeltem, 
nem pedig éltem a szövegemet. Soha 
egy művésznek sem ajánlanám, hogy 
abban szerepeljen, aimdt ő maga írt. 
Mindenesetre megpróbáltam átfor-
málni az alakításoméit. Két-három 
hét múlva, azt hiszem, sikerült. Ak-
kor persze, már nem jöttek a kri-
tikusok. Nem baj. Jót tett a kínló-
dás, a szenvedés . . . 

Yves Montand sein tudna élni, mű-
vész lenni a közönséggel való ele-
ven kapcsolat, a színpad nélkül, ö 
még lámpalázasabb, minit a félesége. 
Emlékszem budapesti szerepléseire. 
Fellépése előtt három órával evett 
utoljára, s fél órával a színpadra lé-
pése előtt szinte már beszélni sem 
lehetett vele. Igaz: a sanzon egészen 
rendkívüli erőfeszítés. Hiszen Yves 
Montand egy-egy ilyen estjén a hát-
térben dolgozó kis zenekarral telje-
sen egyedül kell, hogy lekösse, szó-
rakoztassa két-három órán át a né-
zők ezreit. Egy pillanatra sem lan-
kadhat, egyetlen gesztus, hang, moz-
dulat, lépés sem lehet meggondolat-
lan . . . Most egyébként Párizsban 
színpadi szerepre készülj, egy ameri-
kai író: Herpgarner darabjának játsz-

szá^a főáterepeft a -Théátre de la 
Rennaissamee«-)ban — novemberben 
lesz a bemutató. A darab rendezője 
Raymond Rouleau, ugyanaz, aki a 
-Salemi boszorkányok—at rendezte. 

— Filmen játszani könnyebb, mint 
színpadon és színdarabban játszani 
könnyebb, mint énékelni — mondja, 
miközben hosszú lépteivel fel- és alá 
sétái a szobában. — Nekem az ének: 
örök biztos hátvéd. Azt jelenti, hogy 
teljesen független maradhatok, nlem 
vagyok kiszolgáltatva sem rendező-
nek, sem producernek. Ha bármi nem 
tetszik — veszem a kalapomat, fo-
gom a bőröndömet és megyek — éne-
kelni. Akárhova a világon. 

A dicsekvésnek, nagykép üsködés-
nek árnyéka sincs a hangjában, mi-
kor Simoné Signoret-vel számba-
veszik, hogy rajta kívül talán még 
hat-nyolc Ilyen művész van a vilá-
gon, aki éppen olyan befutott a fil-
men, mint a sanzonban. Frank Si-
natra, Chevalier nevét említették a 
többi között . . . Yves Montand jelen-
legi sanzon repertoárjában Aragon. 
Prövert-versek is szerepelnék és 
újra: Kosma zenéje . . . 

Beszélgetés közben többször is fel-
álltam, megyek, nem akarom rabolni 
értékes idejüket. De tartóztattak, biz-
tosítottak róla, nagyon érdekli őket 
minden, amit Magyarországról hal-
lanak. így aztán a búcsúzásnál ők is. 
én is azt mondtuk: 

— Viszontlátásra! Reméljük: Bu-
dapesten. 
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