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PREMIERKÁRTYA
irágerdő borítja a színésznők öltözőjét a
bemutató előadás estéjén, s a gonddal
válogatott vagy előkelően drága csokrok
mellett névjegykártyák lapulnak: a virágot
küldő rokon, barát, ismerős néhány soros
üdvözlete, jókívánsága, vallomása.

Az első csokréták még vázába, hirtelen előka-
pott vödörbe kerülnek, az utoljára érkezők már
rendszerint a mosdóban vagy a zuhany alatt köt-
nek ki. A premierkártyák az öltözőasztalon vagy
a virág mellett hevernek, némelyek - a legked-
vesebbek! - ruhazsebben, sokbugyrú táskában
bújnak meg; amelyik a nagy kavarodásban, öltö-
zői tolongásban a földre hull, másnap
szemétkosárban végzi rövid életét. Ha nagyon
sok a virág, jut belőle a portás néninek is; egyik-
másik arany-cirádás, értékes autogramot őrző
névjegy így indul el kiszámíthatatlan végpontú,
hosszú utazásra.

Ruttkai Éva sem gyűjtötte a premierkártyákat:
az a majd kétszáz darab, amely túlélte az idők vi-
harát, valójában maradék - rend és rendszer
nélkül megmaradt furcsa múltdarabok. Nem el-
sősorban a színésznőre jellemzők, aki kapta
őket, inkább a premierkártyát küldő művészre,
barátra, ismerősre, aki - a virágcsokor „sze-
mélyazonosságát" igazolandó - nagy hirtelen
néhány sort kanyarított egy névjegykártyára
vagy a virágárustól kapott, kis borítékban lapuló
papírlapra.

Töredékesen, de kort, embert, a bemutató
hangulatát, az előadás körül vibráló érzelmi fe-
szültséget, a pillanat áttekinthetetlen sokszínű-
ségét idézik e kártyák.

Adalékok a nagy magyar színháztörténethez.

Egy alkalmi politikai nagyság, Aczél György
például a virágcsokor mellé egy névjegykártyát
tett: a nyomtatott név fölé saját kezűleg is oda-
gömbölyítette a nevét. Nagyon gyakorlatias
megoldás: kellő számú előre aláírt névjegy ese-
tén bármikor, bárkinek, bármilyen alkalomból a
titkárnő is küldhet így főnöke nevében virágot.
Ruttkai Éva a borítékból kiemelte az aláírt név-
jegykártyát, rápillantott, mosolygott, és - a fino-
man-elnézően szarkasztikus hangsúlyt csak
emlékezetem őrzi - annyit mondott csende-
sen... - de ezt a politikus nem hallotta.

Még bájosabb megoldás gépelt kártyát kül-
deni: A Sirály premierje alkalmából sok sikert kí-
ván a Szakszervezeti Bizottság. Csak azt kell
megtudakolni, hány színész játszik a darabban,
és már írhatja is a gépírókisasszony az egyen-
üdvözletet. Kínos csak az, ha három évtizedes
vígszínházi tagság után Ruttkai Éva nevét a Víg-
színházban hibásan írja a gépírónő. Sebaj, fő,
hogy szép a csokor! (Kapott - dátum híján ma
már kideríthetetlen alkalomból - színésznőtől is
olyan gépelt kártyát Ruttkai Éva, amelyen a tu-
catszöveget - Szeretettel gratulálok és ölellek -
csak gépelt aláírás követte; kollegiális go-
noszkodásnak nem is rossz ötlet: apró tűszúrás,
de tűszúrás a bemutató előtti pillanatban!)

Érzékeny ember a színész, bemutató előtt kü-
lönösen.

S másodpercekkel a függöny felgördülte előtt
szívet melengető, feszültséget oldó gyógyír lehet
a kolléga szeretetet sugárzó kéznyújtása. A
Naplemente előtt bemutatója - Ajtay Andor ját-
szotta az öreg Clausen tanácsost, akinek alko-
nyát bearanyozza az ifjú Inken, Ruttkai Éva -
emlékét őrzi a megsárgult premierkártya: Kö-
szönöm, hogy egy ilyen öregembert is tudsz sze-
retni. 1957. XII. 14. Ajtay Bandi

Clausen tanácsos írta Inkennek vagy Ajtay
Andor Ruttkai Évának ezt a levelet? A színész
vagy a szerep?

Egy nagy sikerű komédia, A nadrág első elő-
adása előtt egyértelműen az elragadóan szere-
tetreméltó színész lelkendezik: Sok szeretettel
puszil, ölel, csókol és kezedet csókolja öreg ba-
rátod Feleky Kamill 1962. október 8.

Az operett nagyasszonya - szerep: névjegye
tanúsága szerint Kossuth-díjjal és a Munka
Érdemrend arany fokozatával kitüntetett kiváló
művész - mintha leereszkedne: Évácska sok
gyönyörű alakításodat most igy köszönöm meg.
Ölel Honthy Hannád. 1973. Az így szót nehéz
majd húsz év távlatából értelmezni. Egy gyönyö-
rű és hatalmas virágkölteményt jelöl e szó vagy
egy szerény ibolyacsokrot? Egy doboz bon-
bont? Esetleg ezt a kártyát: itt vagyok, nézlek,
én.

Mezei Mária - névjegyén csupán a Kossuth-
díjjal és Munka Érdemrenddel ki nem tüntetett
nagy művész neve olvasható - ennyit üzen: Na-
gyon-nagy szeretettel Mária

Lehet, hogy rend és rendszertelenül, de nem
véletlenül maradtak meg e kártyák?

Már Ruttkai Éva halála után mondta Sulyok
Mária: „Évát mindenki szerette, de nem volt egy
valaki. aki mellette lett volna. Mindenki szeretete
nem ér fel egy ember szeretetével. Ezért volt
számára minden a színpad, a játék... Ő szere-
tett, nem azért, hogy kapjon..."

Az Amerikai Elektra nyolcvanas évek eleji be-
mutatóján a hajdani Lavinia, most Christine Rutt-
kai Évát a hajdani Christine, Sulyok Mária resz-
keteg írással írt kis levélkéje várta az öltözőben:
Köszönöm, hogy szeretsz! Mária

1959-ben mutatta be a Vígszínház Dürren-
matt Az öreg hölgy látogatása című darabját. Ak-
kor Sulyok Mária volt Claire Zachanassian. 1986
januárjában a már nagyon beteg Ruttkai Éva ját-
szotta a gyerekkorába, szülővárosába visszalá-
togató, élettől búcsúzó milliomosnőt. Ruttkai Éva
az előadásról megjelent egyik kritika lapjai között
őrizte Sulyok Mária névjegyét: Évám az Isten ad-
jon mindent, amit kívánsz magadnak. Sok szere-
tettel Mária

Sok titok elfér egy apró, fehér papírlapon.
Vajon Szatmári István - aki Dürrenmatt da-

rabjában is együtt lépett színpadra Ruttkai Évá-
val - bemutató előtti rövid üzenete a kívülálló
számára megsejtet valamit sok évtizedes szí-
nészbarátságuk, számtalan közös színházi él-
ményük, örömük, fájdalmuk titkaiból? Évike drá-
ga! Claire Zachanassian koldus hozzád képest,
mert szíved van és lelked. Boldog vagyok min-
den percért, amelyet fáradtan bár, de árnyékod-
ban tölthetek a színpadon. Kézcsókkal Főko-
mornyikod

Az utolsó bemutató, az utolsó közös előadás:
Vigadó 1986. április 24. - Gyöngéd kötelék;
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Szatmári István utolsó premierkártyája Ruttkai
Évának: Tündérkirálynő! A Vígből a Vigadóba
hűségesen követ, veled van és gratulál komor-
nyikod: aki most Pierre

(Most odaát szolgálja fel a Tündérkirálynőnek
hűséges komornyikja a délutáni teát.)

Színházi emberek között barátságot, emberi
kapcsolatot alapvetően és mindig a közös mun-
ka teremt: együtt félnek, együtt reménykednek,
együtt örülnek - együtt viszik vásárra a bőrük!

Premierkártyák: miniatűr önarcképek.
A konferanszié mintha kívülről és belülről is

látná saját szerzői estjét: Drága Évikém, úgy is

mint hálás szerzője, úgyis mint lelkes közönsé-

ge, köszönöm a közreműködést, szeretettel,

kézcsókkal Kellér Dezső Fészek, 83. január 7.
A rendező - később kiderült: Crommelynck

Forrón és hidegen című darabja nem aratott si-
kert - 1981. november 5-én nagyon finom pa-
pírból készült premierkártyát küld Ruttkai Évá-
nak, a bal sarokban, alul a dátum, a jobb sarok-
ban, alul kicsi betűkkel: Ruszt; amúgy a fényes
papírlap üres.

A jelmeztervező, Láng Rudolf Natasát kö-
szönti elragadtatott üzenetével: DIVINA RUTT-
KAI, fogják majd írni Rólad, Évikém, mint aho-
gyan ez a jelző Michelangelót illette valamikor
és illeti ma is. Mélyen hódolva csókolja kezedet
a régi szeretettel és hűséggel Rudi 59. 12. 12.

A zeneszerző - Fényes Szabolcs - alkalmi
motívummal hódol: Szívből gratulál hálás kéz-
csókkal F. Szabolcs

A drámaíró szavakból varázsol ünnepi koszo-
rút: Örökké tartó, égig lobogó rajongással Ör-
kény lstván

Színésznő életében természetesen az igaz-
gató roppant fontos személy. Nemcsak kenyér-
adó, de szerepadó gazdája is a színésznek, s a
bemutató pillanatában különösen fontos, miként
vélekedik a színház első embere a színésznő
művészi teljesítményéről.

Színházigazgató sokféle van. Magyar Bálint
megmaradt premierkártyája egyesíti az elegán-
san udvarias színházigazgatói modort a baráti
szeretettel: A 60 éves Vígszínház sikeres
HATTYÚ bemutatója alkalmából a kiváló
munkáért köszönetet m o n d - eddig géppel írta a
szöveget a színházigazgató, most a barát
kézírással folytatja: és Bálint

1957 márciusában vagyunk: sok minden oda-
gondolható a sok pont helyére. (És a Magyar
Néphadsereg Színházát csak 1960-ban fogják
visszakeresztelni Vígszínházra!)

Nincs egy éve, még boldogabb hangú sorokat
kapott Magyar Bálinttól Ruttkai Éva: „A néma le-
vente" 200-ik előadása kedves alkalom arra,
hogy szívből gratuláljak és további sok sikert kí-
vánjak - sokszor csókollak Magyar Bálint

A levélkéhez egy herendi hamutartó is tarto-
zott, rajta a felirat: A Magyar Néphadsereg Szín-
háza - Heltai Jenő - A néma levente - 200 -
1956. június 29. Hány ilyen hamutartó készült
Herenden 1956-ban? S hány nem tört össze
azóta? Ruttkai Éva nem dohányzott: fiók mélye
őrizte A néma levente kétszázadik előadásának
törékeny emlékét. Mellette Heltai Jenő - baráta-
inak: János bácsi - levélkéje: Nagy szeretettel
gratulálunk elragadó Ziliánknak - János bácsi és
Lilla 1955. IV. 2.

Somló István - nagy színész, fáradt színigaz-
gató - 1959. október 14-én küld kis kártyán üze-
netet Ruttkai Évának: A boldogságtól és gyö-
nyörtől részegen köszönti elaggott, de minden
időben egyenletes híve és rajongója: Somló Ist-
ván

Hányan látták és hányan emlékeznek Shelagh
Delenay Egy csepp méz című darabjának Ódry
Színpadon tartott előadására? A Vígszín-ház
1986-ban kiadott egy szép kiállítású albumot, s
ebben a tudós szerkesztő közli a Vígszín-ház
teljes műsorát 1951. XII. 21. (Sztálin szüle-
tésnapján nyitották meg a Magyar Néphadsereg
Színházát!) és 1986. IV. 17. között, ám az Ódry
Színpadon bemutatott furcsa-szomorú előadást
elfelejtette lajstromba venni.

Somló István többi premierkártyája is elkalló-
dott az évtizedek során.

Lenkei Lajos igazgató hivatalosabb tónusban
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rajongott Ruttkai Éva színésznői értékeiért: Egy
újabb szín a palettán - újabb siker - szeretettel
Lenkei Lajos

Dátum nincs, így ma már nem deríthető ki,
Ruttkai Éva melyik alakításáról gondolta úgy a
színidirektor úr, hogy újabb szín a palettán. A má-
sik megmaradt premierkártya sem sokkal többet
árul el a direktornak a színésznő színészi
értékeivel kapcsolatos érzelmeiről s
véleményéről: Újabb szín a palettán! Igazán
örülnék, ha elhinné, hogy nekünk igazunk van
és jóindulatban sincs hiány. Lenkei Lajos

A direktor úr - korábban újságíró volt - mes-
tere a tollnak; írhatta volna úgy is: nekünk van
igazunk - de emberségére vall, hogy nem írta.
Bemutató előtt mégsem célszerű a főszereplőt
ilyen egyértelműen arra figyelmeztetni, hogy
legjobb lenne, ha szót fogadna, és befogná a
száját.

A két megmaradt igazgatói premierkártya
mindenesetre újabb szín a palettán!

Várkonyi Zoltán rendező - még nem igazga-
tó! - 1967. május 24-én, az Egy hölgy a
Maximból című darab bemutatóján egy kártyára
odakanyarított félmondattal köszönti Ruttkai
Évát: Bár a Maxim lenne a tanyám... Kézcsók és
ölelés... Zoli

Tanítani lehetne ezt a félmondatot: hogyan s
miképpen kell egy rendezőnek a premier előtti
feszült pillanatban olyan hangon megszólalni,

hogy a főszerepet játszó színésznő ne csak bol-
dog legyen és örüljön a jókívánságoknak, de já-
tékkedvét felvillanyozóan hasson rá a rendező
„instrukciója". Ilyenkor már úgyis hiába kezdene
hosszú magyarázatokba a rendező, a bármily
okos tanácsok legfeljebb, ha idegesebbé, de
nem tehetségesebbé teszik a színészt. Ám ha a
rendező, Várkonyi Zoltán szeretne ott férfi lenni,
ahol én, Ruttkai Éva vagyok a nő... akkora szí-
nésznő számára kezdődhet az előadás!

1970. április 3. A Ványa bácsi bemutatója - a
beteg Latinovits Zoltán nélkül. Latinovits Zoltán
szerepét Tomanek Nándor, Tomanek Nándor
szerepét Várkonyi Zoltán vette át. Várkonyi Zol-
tánnak megint eszébe jut egy olyan félmondat,
amely a bemutató előtti, a megszokottnál sok-
szorta nagyobb feszültséget művészi erőt és hi-
tet adóan oldja föl: Az a kutya öregség... Ilyen
fiatal feleség mellett... Szerebrjakov

S már a Vígszínház igazgatója Várkonyi Zol-
tán, amikor 1973. április 20-án Natalia Ginzburg
A hirdetés című darabjának Pesti színházi bemu-
tatóján virágcsokorral a következő üzenet várja
öltözőjében Ruttkai Évát: Jó állapotban lévő férfi
albérleti szobát keres. „Öregedő igazgató"
jeligére. Addig is csók és gratuláció Várkonyi
Zoltán

Színházigazgatónak színésznőhöz színész-
nőnyelven kell beszélni!

S ha egy-egy premierkártyának sikerül túlélni

a bemutató estéjét, a nagy kavarodást,
virágcsokoresőt s öltözői tolongást, az alkalom
szülte papírlap mint finoman megmunkált apró
miniatűr őrzi számunkra a múltat; színházi
titkokat: a színház titkát.

1974. október 18. Vígszínház. Shakespeare:
Antonius és Cleopátra.

Szívből gratulálok! Várkonyi Zoltán, aki szíve-
sen lenne kígyó Kleopátra ölében. Kézcsók

Függöny!

Nemcsak Magyarországon nyúltak hosszú szü-
net után ismét Jean Anouilh-hoz: mintha másutt
is újra felfedeznék. Mainzban a Pacsirtát
játsszák nagy sikerrel, a párizsi Théâtre de
I'Oeuvreben pedig Georges Wilson vitte színre
az Euridikét, amelyben ő maga az apát, a
címszerepet pedig Sophie Marceau játssza.

Kilencvenhat évesen New Yorkban elhunyt a
modern táncszínház nagy alakja, Martha Gra-
ham, aki hat évtizedes pályafutása során két-
száznál több koreográfiát alkotott; az utolsót
1987-ben.


