
A művész alkot. A néző emlékezik. 

Ez a film, színház, a velük rokon-
művészetek illúziójának titka. Minél 
elmélyültebben alkot a művész, annál 
maradandóbb, mélyebb illúziót ad. 
Azután, ha legközelebb halljuk az il-
lető nevét, képzeletünk felidézi arcu-
kat, művészetüket. Így van ez míg . . . 
Míg egyszer csak kezünkbe kapunk 
egy lapot. Forgatjuk, pergetjük. 
"•Úristen az évek! Crosby ... Milyen 
Öreg!... Boyer... Már egész ko-
pasz . . . Novarro . . . az évek szállnak, 
pusztítanak. Azaz . . . 

A filmművészet egységesítette, vi-
lágméretűvé tette az ideálokat. Épp 
ezért a rendező, gyakran a művészet 

S Z Í N É S Z E K , 
rovására is, a formáknak, külsősé-
geknek engednek teret. A kor szép-
ségideáljának megfelelő emberek, 
művészi teljesítményüktől függetle-
nül is világhírűek, bálványozottak le-
hetnek. Jó példa erre Ramon Novar-
ro esete. Novarro kora ideálja volt, 
de rossz színész. A hangosfilmmel 
kapcsolatos nagy átalakulásban az-
után nem állta meg a helyét, mert 
csak szép volt, s a hangosfilm vász-
nán többé nem tudott mit nyújtani... 

Sok példa van arra is, hogy valaki 
hősszerelmesként, szépfiúként kezdi 

Charles Boyer - a szívek bálványa negyedszázada és ma 

Ramon Novarro — az egykori szépségideál, akit jóformán elfelejtettek, pedig hatvan 
éves sincs 



ÉVEK, I L L U Z I Ó K 
— aztán évek telnek — s művészete 
átalakul, új szerepekben tűnik fel, s 
azokban is megőrzi, felkelti a régi il-
lúziókat. Mint Charles Boyer. Az egy-
kori hősszerelmes ma már gyakran 
alakít idős férjeket, apaszerepeket, 
öregedő férfiakati s más jellemszere-
péket — mindig kitűnően Ha a mű-
vész, igazi művész, mint Boyer is, új 
szerepkörbe megy át. Az átmenet 
azonban nem minden esetben szük-
séges. Mert pl. Jean Gabin, Charles 
Laughton, James Mason, Jósé Ferrer 
és ki tudja még hány nagy, mint 

Spencer Tracy, Emil Jannings, Törzs 
Jenő és mások, mindig ugyanabban a 
jellemszínészi szerepkörben mozog-
tak, illetve mozognak. Az idő baráz-
dái csak emelhetik a jellemszínész 
tekintélyét, meggyőző erejét. És kissé 
hasonló a helyzet a táncosokkal, éne-
kesekkel is. 

Az igazán jó énekest és táncost 
alig érinti a kor. Ezt olyan, szinte 
már klasszikus példák igazolják, mint 
Fred Astaire, Bing Crosby, Maurice 
Chevalier, Ginger Rogers élete. 

Az élő szépségideálokat kikezdi, le-
rombolja az idő, a művészet azonban 
minden korban, minden formában 
fennmarad, hisz örök, mint az illú-
ziók. FENYVES GYÖRGY 

Bing Crosby — még ma is a legnépszerűbb énekesek egyike. Negyedszázada ő is fiata-
labb volt még — de a hangja változatlanul szép 

José Ferrer, a -Moulin Rouge- Toulouse-Lautrec-je rendező és producer lett, s ma már 
ritkábban játszik 


