
* GűULIETTA 
Kedves név. Júlia is benne rejtő-

zik, a szép Veronából, a komoly, pa-
tetikus és szerelmes Júlia és talán 
emiatt valami tragédiát érez az em-
ber a névben; de a vidáman, kemé-
nyen hangsúlyozható végződés, az 
-etta, komikus hangzásúvá teszi az 
egészet, mosolyra késztet. »Az or-
szágúton* első' képe, amikor ott, a 
tengerparton, anyja kiáltására visz-
szafordul, rögtön szívenüt. Rőzsét ci-
pel a hátán, hosszú és szakadozott 
köpenyben van, kócos a haja és vég-
telen ijedtség, szomorúság és gyer-
mekesség keveredik az arcán. Nem 
öreg és mégis az öregasszonyt idézi, 
a régi meséből, az öregasszonyt, aki 
elment rőzsét gyűjteni az erdőbe és 
találkozott a halállal. Szorongást 
érez az ember, amikor meglátja ezt 
az arcot. Mert tragédia van benne. 

De hol van ez a tragédia? Hiszen 
az útleveleket kiállító tisztviselő 
csak efféléket írhatna a kérdőív ro-
vataiba: arca — szabályos, füle — 
szabályos, orra — szabályos, szája — 
szabályos. A szeménél megállna egy 
kicsit, nézné, gondolkozna, aztán be-
írná a szem színét. Különös ismer-
tetőjele nincs. Egy szobrász nem 
tudna mit kezdeni ezzel az arccal, 
nincsenek jellegzetes, megragadható 
plasztikai formái. Érdekes, hogy pro-
filját alig lehet látni, csak egy-egy 
villanásra. A nagy jelenetek premier 
plánjaiban mindig szembenéz ve-
lünk ez a vonások nélküli arc, a 
filmlapok is csupa ilyen fényképet 
közölnek róla. A karikaturisták a kó-
cos haját rajzolják, és a tágranyitott, 
nagy guriga szemét. Ahogy csodál-
kozik. 

Mert Giulietta arca a csodálkozó 
lélek tükre. Olyan furcsa körülötte a 
világ, hogy neki mindig bámulnia, 
felébrednie, csodálkoznia kell. És 
beletörődnie abba, ami körülveszi. 
Egy magábahúzódott, önmaga titkai-
val, ábrándjaival, álmaival, kicsiny 

játékaival és igényeivel elfoglalt le-
lek ökölcsapások sorozatát kapja a 
világtól, hideg zuhanyt és arculütést. 
Egy lélek, amelyik szeretetre szom-
jasan bámul azon, hogy milyen is 
az élet. Mennyi csalódás, mennyi 
meglepd kín, mennyi váratlan fordu-
lati És ezek mind az emberek. Mert 
amikor virággal játszik, vagy ami-
kor a talált paradicsommagot elülteti 
az ócska grund szemetes sarkának 
földjébe, akkor boldog. Olyan boldog, 
mint egy szép álomban. De mindig 
ébrednie kell. A Cabiria éjszakáiban 
a hipnotizőr ébreszti fel, s látnia 
kell, hogy nevetnek rajta, nevetnek 
azon a lelki szépségen és egyszerűsé-
gen, ami belőle sugárzik; és mennyi 
keserű ébredés jut osztályrészül Gel-
somimának az Országúton-ban. Meg-
ütik, megcsalják, becsapják, kihasz-
nálják, semmibe sem veszik kö-
nyörgő védtelenségét, és még azt az 
egy embert is, aki megértette, még 
azt is megölik. Es Zampano! Amikor 
Giulietta ujjong, és az elültetett pa-
radicsomról beszél, Zampano durván 
figyelmezteti: Na és, itt akarod ta-
lán megvárni, amíg megérik? 

A világ, az élet, mindenkit előbb-
utóbb felébreszt. De rejtőzködve él 
még bennünk, vagy ha meg is. hált, 
még emlékszünk arra a gyermekre, 
aki tágra nyitotta nagy, guriga sze-
mét és csodálkozott és bámult és 
csalódott és aztán sok mindent meg-
érteit. Erre a gyerekre emlékezünk, 
amikor Giuliettát látjuk, ő sajog és 
6 szomorkodik és mosolyog. Emlékez-
zünk csak arra, amikor Zampano-
vai ebédel és Zampano odahívja a 
kövér, vöröshajút. Giulietta a vál-
lát vonogatja és mosolyog. Mit is te-
hetne mást? És hányszor mosolyog 
még. A Cabiria éjszakái-ban, amikor 
másodszor is becsapták, másodszor 
is meg akarták ölni a pénzéért, ho-
gyan tér vissza ebben a megértő és 
elnéző mosolyban az életkedv. Ha ez 
a mosoly nem volna, reménytelenül 
fekete és pesszimista lenne az Or-
szágúton-naik és a Cabiiia éjszakái-
nak világa. De ez ragyog benne és 
csalódások, megpróbáltatások ellené-
re azt mondja: ilyen az élet, embe-
rek, mosoly nélkül, szeretet nélkül, 
megértés nélkül, vagyis emberség 
nélkül nem lehet élni. 
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