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974. október 26-án a Film Színház Muzsi-
ka címlapfotót közölt Ruttkai Éváról, aki
akkor Kleopátrát játszotta a Vígszínház
Shakespeare-bemutatóján. Egy alföldi

kislány - Kriskó Magdolna, 6033 Város-
föld, Kossuth L. u. 16. I. 3. - levelet írta színész-
nőnek, mellékelte az újság címlapját és egy meg-
címzett borítékot. Ruttkai Éva egy keze ügyébe
került fekete filctollal ráfirkantotta a fekete cím-
lapra: Szeretettel Ruttkai Éva

Aztán az egészről megfeledkezett. A dedikált
címlapot és a megcímzett borítékot le- vagy be-,
vagy eltette valahová, és Kriskó Magdolna hiába
várta vissza az újságot s a színésznő aláírását.

RUTTKAI

Várta, várta, aztán bizonyára beletörődött:
Ruttkai Évának kisebb gondja is nagyobb annál,
minthogy az ő levelére válaszoljon. Kamaszko-
rában ennél nagyobb szerencsétlenségeket is
könnyen kihever az ember, valószínűleg a
város-földi fruska is túlélte ezt a lelki
megrázkódtatást.

A dedikált címlap évekig szekrény mélyén, fiók
alján szundikált; lehet: senkinek nem akadt kezé-
be; az sem elképzelhetetlen, hogy Ruttkai Éva
néha rátalált, de sok gondja-baja közepette egy
sóhajjal - jaj, még ez is itt van! - újra félretette.

Aztán közeledett a karácsony 1979-ben, és
Ruttkai Éva boldog ünnepet akart szerezni egy
kislánynak, aki akkor már biztos nagylány lett.

Kedvenc fényképét dedikálta kisnagylány rajon-
gójának: Ruttkai Éva 1979. Dec. 15. És a fénykép
hátoldalára rövid magyarázatot írt: A csalódásért,
hogy ilyen későn küldtem vissza a másikképet,
küldöm ezt szeretettel

Hogy örült volna 1979-ben Városföldön, a
Kossuth Lajos utcában Kriskó Magdolna, ha
megkapja ezt a fényképet karácsony előtt. Vagy
után. Vagy bármikor.

De nem kapta meg.
Ruttkai Éva, miután gondosan aláírta a fény-

képet, és a kislány által öt évvel korábban meg-
címzett borítékot is előkotorta az ágya mellett tor-
nyosuló papírhalmazból, újra elfelejtette - most
már örökre - elküldeni a levelet és az aláírt fo-
tográfiát.

Az elintézetlen ügyek növekvő papírtengere
maga alá temette a megcímzett borítékot s a
Kriskó Magdolnának aláírt fényképeket.

Elmúlt egy évtized. Ruttkai Éva messzire köl-
tözött, már csak emlékezetünkben él. Könyvei,
papírjai, fényképei, bútorai, ruhái kiállítási tár-
gyak a Ruttkai Éva emlékszobában, Budán, haj-
dani nyaralójában, a Keselyű utca 6/A-ban.

Öt éve került kezembe ez a dedikált fotó. Né-
zegettem, forgattam, letettem, újra fölvettem.
Nem tudtam, mit csináljak vele.

A városföldi kislány ma már felnőtt asszony,
remélem, boldog ember. Talán nemis emlékszik
arra: jó húsz évvel ezelőtt levelet írt Ruttkai Évá-
nak, aki nem válaszolt neki.

Ruttkai Évának sokan írtak ismeretlenül leve-
let. Sokuknak válaszolt, sokuknak nem; sokszor
nem futotta idejéből, hogy válaszlevelet fogal-
mazzon. Vagy írt, de elfelejtette postára adni.

Akinek levélben nem tehette, annak a szín-
padról üzent: játszott!

Még most is játszik. Azt játssza, hogy valami-
kor, több mint húsz évvel ezelőtt, egy városföldi
kislány levelet írt, s a színésznő most, 1995
őszén válaszol neki.

És mindenkinek, aki valaha levelet írt Ruttkai
Évának, de válaszlevelet nem kapott.

A csalódásért, hogy ilyen későn küldtem vissza
a másik képet, küldöm ezt szeretettel


