
BOYER 
Egyszer  elképzeltem  az  ébredését.  

Vagy  ahogy  jobban'1 illik  hozzá  —  a  
királyi  lever-t.  Már  kész  a  fürdő,  
a  langyos  kádban  elfelejti  a  nyugodt  
éjszakát,  zűrzavaros  előző  napot,  s  
nyilván  most  kezdődő  feladatára  
gondol.  A  komornyik  közben  előké-
szíti  az  öltönyét,  ingét,  cipőjét,  
mindazt,  amire  szüksége  lesz.  Boly-
hos,  kénsárga  fürdőköpenyben,  igen  
diszkrét  illatban  tér  vissza,  frissen  
borotválva  —  ezt  a  műveletet  senki-
nek  át  nem  engedné,  ilyenkor  ta-
nulmányozza  tükrében:  milyen  is  
legyen  mára  felvállalt  szerepe?  —  
rágyújt  az  első  cigarettára,  az  első  
fekete  előtt  természetesen  pohár  hi-
deg,  de  nem  túlhűtött  juice-t  iszik,  
hozzá  pirított  kenyéren  vajat,  talán  
egy  szelet  papírvékony  nyers  sonkát.  
A  komornyik  eltalálta  a  gondolatát  
—  hangulatához  ez  a  sűrűn  csíkos  
öltöny  illik,  ez  az  épphogy  kék  ing.  
A  cipő  is  megfelelő,  a  zokni  is.  Kis  
nézeteltérése  csak  a  nyakkendővel  
van  —  ebben  az  egyben  nem  egyezik  
ízlése  a  komornyikéval  —  sokáig  
válogat  tehát,  míg  rátalál  a  meg-
felelőre.  Öltözködik.  Természetesen  
a  komornyik  —  régi  házidarab.  Pá-
rizsból  magával  vitte  Hollywoodba  is  
—  nyújt  át  minden  darabot.  Míg  el-

készül,  beszélgetnek,  halkan,  mert  
vigyáznia  kell  megejtő,  bársonypuha  
hangjára,  hangszerére.  Egy  tekintet  
a  tükörbe  —  mintha  minden  darabot  
ma  venne  fel  először,  pedig  nyilván-
való,  hogy  hűséges  kedves  holmijá-
hoz.  Elegáns  —,  csipetnyi  konzer-
vatívsággal,  mint  aki  egy  három-
négy  év  előtti  divatlapból  lépett  ki.  
Odalent  —  talán  a  rue  de  Rennes  
egyik  szolid  mellékutcájában,  talán  

Greta  Garbóval  a  Walewska  grófnő  című  filmbőn  (1937)  



Jean  Sorellal  a  Csodálatos  vagy  Júlia  című  filmben  (19S2)  

Beverly  Hills  nyurga  pálmái  előtt  —  
már  várja  a  kocsija.  Néhány  utasí-
tást  ad  még,  aztán  elköszön  a  ko-
mornyiktól.  Amikor  a  néhány  lép-
csőn  egyedül  marad,  megáll.  Lazít  
az  eleganciáján,  a  tökéletesen  és  di-
vatlapba  illőn  elegánsát  a  sajátjává  
teszi.'Egy-egy  apró,  észrevétlen  moz-
dulat  csak,  s másként  áll  a  nyakken-
dő,  mintha  gyűrött  volna  a  beretva-
élesre  vasalt  nadrág.  S  közben  el-
mosolyodik  —  nem  szabad  annyira  
tökéletesnek  lenni.  Mindig  részesí-
tenie  kell  magát  egy  kis  lazaságban,  
nevezhetnénk  öniróniának  is,  annak  
az  örömében,  hogy  bár  világsztár,  
mégis  elsősorban  ember,  aki  meg-
engedhet  magának  annyi  slampossá-
got,  ami  okvetlenül  hozzátartozik  az  
élethez.  Ha  ez  az  adalék  nem  is  sok-
kal  több,  mint  egy  félrecsúszott  
nyakkendő,  vagy  egy  kaján  gondolat.  
Mert  lelki  eleganciájához  hozzátar-
tozik  ez  is.  Mintegy  önmagáról  —  s  
a  világról,  melyet  szolgál  —,  fanyar  
véleménye. 

Aki  a  kocsiba  száll,  már  a  nők  
bálványa.  Mindegyik  korosztályé  és  
minden  női  rétegé.  Ilyennek  képze-
li  el  az  előkelő,  tartózkodó  szerel-
mest  a  francia  grófné  és az  amerikai  
cipőgyáros  hitvese.  És  ilyennek  a  
köznapi  nők.  Annyira  fogalom  most  

is  —  közel  fél  évszázadon  át  is  —,  
hogy  csak  felnézni  tudnak  rá.  De  
miatta  nem  isznak  lúgkövet  a  var-
róleányok. 

A  kocsiban  már  a  nagy  színész  
hajtat  el.  Pontosan  akkora,  amekko-
rának  látják  és  ítélik,  s  természete-
sen  akkora,  amekkorának  ő  látja  
magát.  Egy-egy  fölényes  kis  moso-
lya  elárulja:  nem  akármilyennek.  És  
ezt  nem  vehetni  rossz  néven  tőle,  

Ingrid  Bergmannal  a  Gázlángban  (1944)  



Charles  Boyer  és  Jane  Fonda  a  Mezítláb  .  
a  parkban  című  filmben  (1967)  

igazolja  a  közvélemény.  Igazolja  a  
film-  és  kortörténet,  mely  benne  lát-
ta  az  igazi  szerelmest.  De  hogy  cso-
dálni  lehet  csak  és  nem  gáláns  gon-
dolatokat  ébresztő  szívlovagnak  te "  
kinteni,  annak  nyilvánvaló  oka  az  
a  parányi  fölényesség,  tartózkodás  —  
s  húzzon  bár  frakkot  vagy  jelmezt:  
az  önirónia.  Ez  teszi  mosolyát,  ezt  
a  csak-boyer-it  olyan  különössé,  
utánozhatatlanná.  Három  lépés  tá-
volság  a  gondosan  ábrázolt,  jellem-
zett  figurától.  Nagy  kortársát,  Jou-
vet-t,  ez  a  bizonyos  három  lépés  
tartotta  távol  az  igazi  népszerűség-
től.  Az  övét  segítette  —,  titkot  sej-
tett  benne  a  néző.  Pedig  csak  szelle-
mének  eleganciája  volt.  

Szerepei  —  egy-egy  gondos  kis  
tanulmány.  Akár  nemes  anyagban  
„dolgozott",  akár  könnyű,  nem  egy-
szer  selejtes  termékekben  vett  részt.  
Már  ifjan  is,  s  méginkább  öregedve,  
aszú  borrá  válva.  Talán  nem  téve-
dek,  ha  azt  hiszem,  az  ő  borát  már  
aszúnak  szüretelték.  Mindent  el  tu-
dott  játszani  és  ami  fontosabb:  el  

A  80  nap  alatt  a  föld  körül  egyik  főszerepében  (1956)  



Akim  Tamiroffal  a  Hogyan  kell  egy  milliót  lopni  című  filmben  (1966)  

tudott  hitetni.  Akár  a  híres  A  csata  
kapitányát  játszotta,  akár  a  Lili-
omot,  (bár  kissé  a  Monmartre-on  
született  és  élt  ez  a  Liliom,  alig  volt  
benne  a  kötelező  Molnár  Ferenci  ér-
zelmességből).  De  alvilági  bandita  
is  tudott  lenni  —  Algír;  gyötrelmeit  
azzal  a  bizonyos  gunyoros  mosoly-
gással  lepleplező  hűtlen  férj  —  Mel-
lékutca;  a  sikereit  magától  értetődő-
nek  tartó,  de  mégis  egy  kicsit  ügyet-
len  hadvezér  —  Walewska  grófnő;  
a  számító-kegyetlen  asszonykínzó  —  
a  Gázláng  lélektani  remeklése;  mo-
solygós,  megrendítő  szerepjátszó  —  
az  Egy  frakk  története;  önmaga  las-
sú  testi  esendőségét  tapintatos  hu-
morral  karikírozó  ripacs  —  Csodála-
tos  vagy  Júlia;  egy  jó  feladatért  pe-
dig  még  külső-belső  eleganciájáról  
is  lemondott  —  ki  felejthetné  el  a  
Mezítláb  a  parkban  vén  svihákját?  
Játékában  mindig  volt  egy  csipet-
nyi  diszkréció  s  annak  tudománya:  
hogyan  kell  szépen  élni  az  életünket.  

a  szerepét  és  a  magunkét.  Hősszerel-
mes,  szívrabló  ifjú-  és  férfikora  tel-
jében,  aki  a  szerelem  és  a  szenve-
dély  finomságát  is  meg  tudta  mu-
tatni,  s  szenvedélyében  erő  is  volt,  
de  talán  még  több  gyengédség.  Nem  
lehetett  meghódítani  —  reménytelen  
feladat!  —  mindig  ő  hódított.  

Sztár  volt,  mert  minek  is  nevez-
zünk  egy  hollywoodi  színészt?  De  
erről  a  sztárról  azt  lehetett  megtud-
ni,  mekkora  művész,  milyen  gondos,  
lelkiismeretes  szerepelemző,  mennyi-
re  a  vásznon  az  ő  igazi  élete.  Hogy  
ki  volt  Boyer,  a  magánember,  aki  
magánemberként  szeretett?  Akiért  
fél  évszázadon  át  epekedtek  nő  ra-
jongói,  akit  a  filmvásznon  egy  Greta  
Garbó,  Marlene  Dietrich,  Irene  Dun-
ne,  Ingrid  Bergman  szeretett  —  be-
lehalt  abba,  hogy  ugyanabban  az  
évszázadban  csak  egyetlen  nőt  sze-
retett:  a  feleségét.  
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