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KISLÁNY AZ ASZTALON
alamikor a harmincas évek derekán kat-
tintotta el masináját az alkalmi fotográfus,
s az előhívott negatív majd hat év-tizedig
lapult egy sufniban porosodó koffer
mélyén.

A nagyon régi fotók akkor is érdekesek,
izgalmasak, ha nem ismerjük, nem ismertük a
képe-ken látható személyeket. A harmincas
évek: rég-múlt. Aki akkor volt gyerek, ma már -
ha még él - deresedő hajú koros hölgy vagy úr.
Az akkori hölgyek matrónák, a hajdani urak
aggastyánok.

És hány politikai rendszer, öröknek hitt boldo-
gító társadalmi berendezkedés, párt és program
született s hullott azóta semmibe? Amikor ez a
fénykép készült, még nagy háborúnak nevezték
az első világháborút, mert nem sejtették: lesz
második is. Bolondnak nézték, aki azt hitte: Ma-
gyarországon majd a kommunisták lesznek az új
urak, s a régi urak a páriák. Elképzelni sem tud-
ták, hogy Pest és Buda között hídroncsok csava-
rodnak, s az egyik partról a másikra csónakkal -
orosz csónakkal! - lehet majd csak közlekedni.

A harmincas évek derekán barátságosan
csörömpöltek Budapest utcáin a sárga villamo-
sok, a szerkesztőségekben kattogtak az írógé-
pek, az emberek a moziban hangosfilmet néz-
tek, budai cukrászdákban párolgó kávéillatba
burkolództak az összebújó szerelmesek, szak-
szervezeteikben eltökélten szervezkedtek a
munkanélküliek, Pestre látogatott a walesi her-
ceg, a Mária Valéria-telepen naponta éhen halt
egy kisgyerek, már nemcsak politikusok, de szí-
nészek is megengedhettek maguknak egy szép
automobilt, a kormányzó olykor szózatot intézett
a néphez, a Gellért Szállóban jótékonysági bálo-
kat rendeztek, Róbert bácsi levest osztotta sze-
gényeknek, s a kávéházakban lázas szemű
értelmiségiek, írók, művészek vitatkoztak,
beszélgettek, fecsegtek - készültek megváltani
a világot, de legalábbis ezt a lángoktól ölelt,
kicsire zsugorodott hazát.

Még béke volt.
A fotográfus - neki ez a dolga - kattintgatta

masináját.
Egy kislány ül az asztalon. A keskeny, fiókos

asztal - a fiókok esztergályozott fa húzógombja
árulkodik erről - a századforduló táján készül-
hetett. Kopott bútor már ekkor, nem igazán régi,
csak vacak, de még használható. Az asztal
mellett sima, barna szekrény, ajtajára valami
papír-lapot ragasztottak. Az asztal mögött
tükör, de nem a falon, csak a falnak támasztva,
az asztalon. Egy szék sarka is látszik, az is
kopott, ócska, a valamikor világos festék csak
mállott maradék. Az asztal fölött lámpa lóg,
jellegtelen fém lámpa-ernyő, a falon sötétlik az
ócska zsinór árnyéka: aki ezt a lámpát
fölszerelte, nem sokat törődött az esztétikával.
Világítson, akkor jó. Az asztalon ülő kislány
mellett egy rozzant bőrönd, az asztalon
kihajigált ruhák. A gondosan megfésült gyerek -
csatt szorítja abroncsba rakoncátlan fürtjeit -
bal kezében kis tükör, a jobb kezében tartott
rúzzsal elmélyülten festi a száját. Előtte hölgy,
kis kalapban, nyakában lazán odavetett

sál, a kislány egyik lábát vattapamaccsal tisztogatja, talán púderezi. Anya és lánya? Balettvizsgára
készülődnek? Biztos nem lakásban készült e
fénykép, a siváran célszerű környezet, a szek-
rényajtóra ragasztott fehér papírlap, a kopott zsi-
nóron csüngő, hideg fényű lámpa inkább valami
öltözőhelyiségre emlékeztet; művelődési ottho-
nok, mozik, balettiskolák, külvárosi színházak
elhanyagolt, ritkán takarított öltözőire.

Lebilincselő a kislány mozdulata: nem felnőt-
teket utánzó kéztartással festi a száját, hanem a
felnőttektől tanult, ellesett mozdulattal, de gye-
rekbájjal szépítkezik. Készül. Talán táncolni fog,
talán verset mondani, lehet, hogy perceken belül
kezdődik az iskolai ünnepély - karácsony van?,
húsvét?, a kormányzó úr nevenapja?

Ki tudná e sok feleslegessé vált részletet ma
már megfejteni?

Nézem a kislányt, akinek minden porcikájából
sugárzik, hogy a feladat, amely rá vár, tökélete-
sen leköti: készül a szereplésre, készül arra,
hogy megmutatja magát.

Énekel, szavai, táncol - mindegy. Szerepel. Őt
fogják nézni, csodálni, szeretni.

Régi kép. Látszik ezen a múltból előhívott fo-
tón, hogy a kislány hogyan fog szavalni, táncolni,
énekelni? Melyik kislány nem orozza el édesanyja
rúzsát, tükrét, púderpamacsát, s majomkodik a
tükör előtt? S ha ma e majd hat évtizedes öreg
fényképet nézegetve valaki azt mondja: lám, e
kislány roppant tehetséges, színésznő lesz,
akárki meglátja, tessék nézni, ahogy a tükörben
figyeli magát, ahogy magától értetődő természe-
tességgel tartja oda lábát a hölgynek (az édes-
anyja?, a nevelőnője?, a gyerekszínházi öltözte-

„ nem a fotográfus bácsit nézi"

tőnő?), ahogy ül az asztalon, és készül a fellé-
pésre s legfőképpen: hiába kattog a fényképező-
masina, ő nem a fotográfus bácsit nézi, nem a
lencsébe mosolyog, szinte észre sem veszi a
nyüzsgést körülötte, csak magára figyel, hogy
szép legyen, hogy gyönyörű legyen. Már gyerek-
korban látszik a tehetség, hiába!

Es ha csak édesen majomkodik e bájos kis-
lány, anyuka dédelgetett kedvence? Melyik csa-
ládi fotóalbumban ne lehetne találni ilyen s ha-
sonló fényképeket?

Amikor ez a kép készült, lehetett sejteni, hogy
az asztalon ülő kislány világhírű balerina, or-
szágszerte híres színésznő, férfiszíveket tipró
végzetasszonya vagy szürke életű polgárfeleség,
álmaiban csalódott tanító néni, netán párt-
funkcionárius vagy kalauz lesz az elkövetkező
évtizedekben?

Árulkodik ezen a képen valami arról, hogy ez
az asztalon ülő kislány, aki picit kényeskedve
hagyja, hogy anyukája gondosan piperézze, s
közben elmélyülten, mint egy igazi színésznő,
festi a száját, nem törődve a körülötte ugráló fel-
nőttekkel, valaha színésznő lesz?

Bájos ez a kislány az asztalon vagy egyszeri,
különleges csoda? Édesen majomkodó vagy tü-
neményesen tehetséges?

Mit lehet a harmincas évek derekán egy fotó
alapján eldönteni?

Mit lehet a harmincas évek derekán akkor és
ott eldönteni, amikor egy kopott öltözőben, egy
ócska asztalon egy bájos kislány elmélyülten
festi rúzzsal a száját, a fotográfus kattogtatja a
masináját, s a kislány nem veszi észre, nem
akarja észrevenni, vagy úgy csinál, mintha nem
venné észre: ő körülötte forog a világ?

(Ruttkai Éva édesanyja nem emlékszik, mikor
és hol készült róluk e családi lomtárból most elő-
került régi fotó.)


