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inden bizonnyal
több tízezren vannak, akik sokat adtak volna azért, hogy a helyemben lehessenek, amikor beléptem a Klebelsberg Kultúrkúria Vinotéka termébe, miközben odakint hirtelen jött, késő őszi, csontig ható
jeges eső verte az ablakokat és a környékbeli utcákat.
A fantasztikus akusztikájú, félhomályos pincehelyiségben Rúzsa
Magdi próbált Presser Gáborral. Semmi máz, semmi csicsa, pusztán két ikon a magyar zenei életből. És a tiszta, lélekig érő, minden
stresszt elűző hangok.
Megannyi neves szakmai díjjal és telt házas koncerttel a háta
mögött Rúzsa Magdi ma sem tartja magát befutott sztárnak. Azt
mondja, ő az a lány, aki 2005-ben a hajnali vonattal érkezett a Keletibe, és olykor órákig sétálgatott a Róna utcai tévéstúdiók és a pályaudvar között, hiszen olyan korán még semmi nem volt nyitva.
„Nagyon akartam itt lenni. 19 éves voltam, és meg akartam nyerni a Megasztárt. Úgy éreztem, ez az egyetlen kitörési lehetőségem.
Óriási perspektíva volt, hogy Kishegyesről, a semmiből beköltözhetnék egy lakásba Budapesten, még ha picikébe is.” Ez lett volna az
első biztos pont, amivel ráadásul olyan szakmai elismerés jár, amivel már el lehet kezdeni építkezni.
„Volt, hogy egy hétig főtt krumplit ettem, mert 2500–3000 forintból kellett kihúznom másfél–két hónapot. Blicceltem, ahol tudtam. De annyira nagyon akartam, hogy még azt is el tudtam érni,
hogy ne is legyek éhes egyáltalán.” Magdi szerint tanulságos, hogy
a szükség és az akarat mennyi mindent ki tud váltani az emberből.
Akarat még mindig van, szükség már nincs, mégis máig megdobban a szíve, ha a Keleti és a Róna utca környékén jár, minden
zegzugot ismert arrafelé. „Volt az egyik sarkon, a vietnami nagykövetséggel szemben egy templom, ami akkoriban éghetett le. Mindig
belestem, és figyeltem, mikor kezdik már renoválni. Nagyon sok
időt töltöttem ott.” A ma is mélyen hívő Magdi ugyanakkor kemény
kis csajnak mutatta magát. „Aki rocker. Punk. Félelmetes és megközelíthetetlen. Ez volt a trükköm, amikor féltem.” Mint mindenről,
erről is szenvedélyesen beszél. Interjú közben megfontolja, amit
mond, de nem fél kimondani, amit gondol.

A GYŐZTES MINDENT VISZ

„Édesanyám, ha mást nem is mindig tudott adni, elhitette velem, hogy bármit elérhetek, és én szerettem dolgozni az álmaimért. Kitűztem egy célt, és ha azt éreztem, hogy egyelőre nem
vagyok elég jó, de megvan hozzá az affinitásom, addig gyakoroltam, amíg meg nem tanultam.”
A 85-ös születésű Rúzsa Magdolna már gyerekkorában nagyon határozott volt. Jó alapot adott ehhez, hogy sportolt, futott,
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