
Budapesti beszélgetés Michéle Mercier-vel 
Néhány ismerős magyar arcot i s 

látok, — Básti Lajosét, Till Attiláét, 
Mécs Károlyét — ebben a MAFILM 
egyik műtermében berendezett múlt 
századbeli, elegáns londoni otthon-
ban. A többiek német, olasz, francia 
színészek, hiszen a film: Lady Ha-
milton —, koprodukció. A felvételek 
egy része nálunk készül, a rendező 
Christian-Jaque. A főszereplőt; az 
immár világhírű színésznőt, a ka-
landos, színes Angélique-filmek hős-
nőjét Michéle Merciert keresem. 

— Az udvarban tévé-film készül 
róla, közli egy francia nő, aki éppen 
Básti arcát púderozza. 

Az udvar közepén valóban áll egy 
összehajtható kerti szék — Michéle 
Mercier felirattal, előtte pedig egy 
fiatalember filmfelvevőgéppel. 

A fiatalember, mint ez hamarosan 
kiderül, a Constantin film megbízá-
sából jött Pestre, hogy tévé-riportot 
csináljon a Lady Hamilton fősze-
replőjével. Percek múlva, a század-
nak megfelelő, földigérő, erősen ki-
vágott, dúsan redőzött ruhában, 
melynek sleppjét ketten vitték, két 
kézzel átfoghatóan karcsúra fűzött 
derékkal meg is jelent a művésznő. 

Vörösesbarna haja, a kor divatjá-
nak megfelelő huncutkásra bodorít-
va, rózsaszín rózsákkal ékesítve. A 
tévések repülőgépe egy óra múlva 
indult, így hát gyorsan munkához 
láttak. Először németül sorolták fel 
kérdéseiket Michéle Mercier nem 
értett németül. Angolra fordították 
— rosszul, ö angolul felelt, még 
rosszabbul. Minthogy magam is siet-
tem, ez látszott a leggyorsabb meg-
oldásnak: felajánlottam segítsége-
met. A kérdéseket franciára, a mű-
vésznő válaszait németre fordítot-
tam, miközben pergett a felvevőgép. 

Michéle Mercier kellemes riport-
alanynak bizonyult. Tudta melyik 
kérdésre kell bájos arcát merengővé 
tenni, mikor vágjon elgondolkodó, 
töprengő, elmélázó képet, mikor, ho-
gyan villantsa fel makulátlanul fe-
hér és szabályos fogsorát S főként 
nagyszerűen tudta, mit kell vála-
szolnia az első kérdésre: 

— ö n igazán a mai nő típusa, ho-
gyan tudott hát megbarátkozni Lady 
Hamilton figurájával? 

— Ez a szerep — hangzott a vá-
lasz — a legfantasztikusabb, a leg-
gazdagabban árnyalt, amit valaha is 

A Lady Hamilton forgatása közben 



játszottam. Hiszen szinte minden 
skálán végigmegyek benne, a bárá-
nyokat őrző szegény lánytól Lady 
Hamiltonig. Tom Jones, My fair 
Lady, Elfújta a s zé l . . . ebben a sze-
repben minden benne van. 

— Ki a művészi ideálja? 
Erre kicsit bizonytalanul vont vál-

lat. Hát ki is legyen? Végtére is szí-
vesen nevez meg akárkit. Biztatták, 
hogy csak őszintén. Így aztán Mar-
lene Dietrich, Michéle Morgan, Greta 
Garbó és Sophia Loren nevét je-
gyezhettük fel. 

— Mi a véleménye a reklámról? 
A válasz ezúttal gyorsan, habozás 

nélkül jött: 
— Fontosnak, szükségesnek tar-

tom, feltéve ha nem kérdeznek a 
magánéletemről. 

Végül egy sablonos kérdés a mun-
kájáról: hány filmben szerepeit? 

— Mindig nagyon sokat dolgozom, 
harminchárom film főszerepét ját-
szottam el, ezek között több rossz, 
mint jó film volt. De őszintén meg-
mondom, egy színész nemcsak a jó-
ból, a rosszból is tud tanulni, ha 
akar. 

S az utolsó kérdés: Ha egyetlen 
kívánsága teljesülne azonnal —, mit 
kívánna? 

Most először látok ezen a sablo-
nosán szép arcon egy őszinte, meleg, 
kedves mosolyt: 

— Egy gyereket. 
Ezekután a tévések boldogan ösz-

szecsomagoltak és elrohantak, én 
még néhány szót beszéltem Michéle 
Mercier-vel. Nizzában született, hu-
szonkilenc évvel ezelőtt, s a nizzai 
operában szerepelt mint balett-tán-
cosnő nyolc éves korában. Több 
mint tíz éven át tanult táncolni: a 
balettal kapcsolatos kemény fegye-
lem, lemondás, sok mindenre meg-
tanította, amit filmszínésznőként is 
gyümölcsöztet. Első filmszerepét 
Denys de la Patelliére filmjében 
kapta, egy kis szobalányt alakított. 
A siker 1964-ben jelentkezett, Ber-
nard Borderie első Angélique-film-
jében. Budapesten az Égiháború cí-
mű filmben láttuk Jean Gabinnal és 
Róbert Hosseinnel —, legutolsó film-
je a nemrég elkészült Egy kötél és 
egy colt, mai környezetben játszó-
dik, rendezője, írója és főszereplője 
Róbert Hossein. 

Angéllque és a szultán 



A tervek szerint hosszabb időt tölt 
Budapesten, s nagyon reméli, hogy 
a műterem falain kívül is láthat 
majd valamit városunkból. 

A beszélgetésnek és Michéle Mer-
cier szabadidejének is vége, már 
hallatszik Christian-Jaque hívó sza-
va: 

— Michéle! 
P. ZS. 

Christian-Jaque instrukciókat ad 
Michéle Mercier-nek 

4 Angélique, az angyalok m&rkinöje 
című filmben 
A fékezhetetlen Angélique 


