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A régi, minőségi játékok fon-
tosságára szeretné felhívni a 
fi gyelmet Ruszuly Ervin, aki 
évek óta különleges darabokkal 
bővíti gyűjteményét, megjavítja 
a kisautókat. A csíkszeredai 
fi atal Muszka Róbert grafi kussal 
közösen egyedi hangulatú játék-
boltot álmodott meg.

 » D. BALÁZS ILDIKÓ

M inőségi játékokat népsze-
rűsítő projektet készül meg-
valósítani Ruszuly Ervin 

csíkszeredai színész, koreográfus. A 
jelentős játékgyűjtemény tulajdonosa 
néhány darabot „leporol”, ha szük-
ség van rá, felújítja, esetleg a hiányzó 

részeket is pótolja, majd a tervek sze-
rint eladással egybekötött kiállításon 
bemutatja ezeket. Kinder játékfi gu-
ra-kollekciója több száz darabosra 
tehető, de a Matchbox kisautók gyűj-
tésével sem állt meg, amíg el nem érte 
azok száma a háromezret. „Nyolcadik 
osztályos koromban kezdtem besze-
rezni a minőségi kisautókat, ame-
lyeket a mai napig gyűjtök. Szerin-
tem nagyon fontos, hogy egy gyerek 
kezébe minőségi játékot adjunk. 
Nem a nagyon drága, több száz le-
jes játékokra gondolok itt elsősor-
ban, de az is fontos, hogy ne olcsó 
tucatterméket kapjon a gyermek” 
– magyarázta a gyűjtő. Hozzátette, 
ha valaki megunt, régi játékát nem 
dobná ki, hanem inkább továbbad-
ná, eladná, akkor szívesen átveszi 
felújítás, kiállítás céljával.

„Így nagy esély van arra, hogy 
akár több generációt is túléljen 
egy játék. Ha egy autónak hiány-
zik egy kereke, azt pótlom akár 
egy más jellegűvel is, vagy ha egy 
babának hiányzik egy karja, akkor 
varrok egyet helyette, lehet épp 
egy teljesen más színűt, amitől 
talán groteszknek is tűnhet, de ki-
csit az én ízlésemnek megfelelően 
alakítom” – részletezte Ruszuly 
Ervin. Kifejtette, jelenleg a brand-
építésen dolgoznak, készülnek a 
csomagolókellékek, zajlik a játé-
kok felújítása. „Muszka Róberttel 
együtt álmodtuk meg, és valósítjuk 
meg az elképzeléseinket. Én nem 
szerettem volna egy olyan tipikus 
színes játékboltot annak megfele-
lő színes felirattal, inkább egyedi 
hangulatot kerestem. Kitaláltunk 
egy háttérsztorit, és így jött kép-
be az első világháborút megjárt 
Old Stuart, aki hazatérve játéko-
kat készített unokáinak, vagy az 
elromlott játékokat javította meg. 
Ez a koncepciója a brandnek” – 
mutatott rá a színész. Hozzátet-
te, ezt a történetet jelenítik meg a 
csomagoláson is, de benne van az 
egésznek a hangulatában. Muszka 

A CSÍKSZEREDAI KEZDEMÉNYEZÉS RÉVÉN NEMCSAK JÁTÉKOT VIHETÜNK HAZA, HANEM EGY ÉLMÉNYT, TÖRTÉNETET IS

Átmenteni a régi idők játékait a ma gyerekeinek

A javítás és felújítás után az alkotók viaszpecséttel ellátott natúr csomagolásban kínálnák az autókat
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Róbert érdeme a grafi ka, a logó. 
Az alkotók viaszpecséttel ellátott 
natúr csomagolásra törekszenek, 
tulajdonképpen a kiegészítőknek 
köszönhetően lesz Old Stuart-os.

A játékkal együtt pedig élményt 
is kap a vásárló. Tervben van egy 
olyan stúdió jellegű hely kialakí-
tása, ahol megtekinthetővé vál-
nak a darabok, de ott zajlik majd 
a felújításuk, a csomagolás, fo-
tózás is. „Fontos, hogy nem csak 
bemegyünk a boltba, levesszük 
a polcról a játékot, és hazavisz-
szük. Azt szeretném, hogy tőlünk 
valami többet kapjanak. Egy ér-
zést, élményt, történetet. Ezért is 
szeretném, hogy aki majd átadja 
nekünk a játékait, meséljen is 
róluk” – fogalmazott a táncos-ko-
reográfus. Kifejtette, Budapesten 
az egyik kedvenc helyén használt 
játékokat árusít, újít fel egy idős 
bácsi. „Ha oda bemegy az ember, 
nem is akar eljönni, megragadja 
a hely hangulata. Körülbelül tíz 
éve jártam ott először, és már ak-
kor azt mondtam, igen, egy ilyen 
helyet én is el tudok idehaza 
képzelni” – magyarázta lelkesen 
Ruszuly Ervin.

 » A projekt 
hátterében az 
első világhábo-
rút megjárt Old 
Stuart áll, aki ha-
zatérve játékokat 
készített unoká-
inak, vagy az el-
romlott játékokat 
javította meg. 
Ez a koncepciója 
a brandnek, ezt 
jelenítik meg a 
csomagoláson is.

 » KRÓNIKA 

Karma címmel megjelent Rúzsa 
Magdolna nyolcadik stúdióalbu-

ma. A magyar énekes elektronikus 
poplemezén ismét Szakos Krisztiánnal 
dolgozott együtt. „Mivel korábban már 
megszoktuk, hogy ketten írjuk és rög-
zítjük is a dalokat, a járvány, a karan-
tén ebből a szempontból nem jelentett 
változást. Persze az ember ilyenkor 
egy kicsit mentálisan megborul, de 
nagyon termékenyek voltunk, hiszen 

a Karmán tizennégy dal hallható” – 
mondta Rúzsa Magdolna az MTI-nek.

A Karma dalait, szövegeit az éne-
kesnő írta, a zenék társszerzője, a 
hangszerek megszólaltatója, emellett 
a zenei producer és a hangmérnök 
Szakos Krisztián volt, akárcsak az Érj 
hozzám (2016) és az Aduász (2018) 
című album, valamint a tavaly kiadott 
zenés mesekönyv, az Angyalkert dalai 
esetében. „Pozitív hangulatú lemezt 
szerettem volna készíteni, az anyagra 
felkerült darabok azért is születtek, 

hogy a nyári fesztiválokon, ha egyszer 
újra lesznek, meg lehessen táncoltatni 
a közönséget. Azért jelen van a lírai 
oldalam is, az album két utolsó dala, 
a Lábnyomok és a Domine is ilyen” 
– mesélte az Erdélyben több alkalom-
mal is koncertező előadó. A számok 
a mindennapokról, érzelmekről, sze-
relemről szólnak. A lemez első klipes 
dala, a Szembeszél azt mutatja meg, 
mennyire hiányzik neki a koncertek, 
fesztiválok közönsége, és hogy nagyon 
várja már az újratalálkozást.

A másfél évtizede a legsikeresebb 
magyarországi énekesnők közé tarto-
zó Rúzsa Magdolna 2007-ben az or-
szág képviseletében Aprócska blues 
című számával a 9. helyen végzett a 
helsinki Eurovíziós Dalfesztiválon. 
Volt önálló estje a Pesti Színházban 
Magdaléna Rúzsa címmel, szerepelt a 
közmédia dalválasztó műsora, A Dal 
zsűrijében. Eddigi hét stúdióalbuma 
mellett öt koncertlemezt készített; ka-
pott Fonogram-díjat, Artisjus díjat és 
Petőfi  Zenei Díjat.

Karma címmel új lemezt jelentetett meg Rúzsa Magdolna

 » „Pozitív 
hangulatú lemezt 
szerettem volna 
készíteni, az 
anyagra felkerült 
darabok azért is 
születtek, hogy a 
nyári fesztiválo-
kon meg lehessen 
táncoltatni a 
közönséget.”

A csíkszeredai Ruszuly Ervin mindig is nagy becsben tartotta játékait




