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É L Ô  M Ú L T

öbb mint egy esztendeje, július 27-én hunyt el Ruszt József,
s annak is csaknem fél éve, hogy a házon, ahol utolsó zala-

egerszegi lakása volt, emléktáblát helyeztek el. Meglepett, milyen
sokan voltak a nyárközépi temetésén – s nemcsak színháziak, ba-
rátok, kollégák, hanem a város lakói is –, az meg még inkább,
hogy az emléktáblát nem a város vagy a színház, hanem egy vál-
lalkozó állíttatta, s az avatón ismét mennyi helybéli jelent meg.
Azt gondolná az ember, hogy a színház alkotói közül csak a szí-
nészeket zárják szívükbe a nézõk, s lám, Ruszt esetében megdôl
az elôítélet: a rendezôt is ismerik és szeretik.

Amikor Zalaegerszegre költözött, a Zsinagógától nem messze
kapott lakást. Összebarátkozott a háztulajdonossal, aki nagy
tisztelôje volt, s amikor új, átriumos, mediterrán hangulatú házat
építtetett, annak egyik lakását Rusztnak ajánlotta fel. Erkélyes,
szép és kényelmes búvóhelyérôl az egyik irányba a kórházra, a
másikba a temetôre látott. Szokott öniróniájával nyugtázta: jó
helyre került. Nem tudhatta, hogy élete hamarosan ebben a há-
romszögben ér véget.

Ez a háztulajdonos, ez a vállalkozó, Matyéka István már a te-
metéskor eldöntötte: emléktáblát állíttat Jóskának. S május 12-én
szerény, megható ünnepség keretében fel is avatták. A város is-
mert mûvészének, Béres Jánosnak Ruszt arcképét ábrázoló dom-
bormûve tisztelgés a város színházalapító, társulatteremtô dísz-
polgárának emléke elôtt.  

Ekkor kaptam meg Mátyus Aliztól Kômadár Zuglóban címû
könyvét (Orpheus Kiadó, 2005) „Rusztra emlékezve – Rusztos
részekkel” dedikációval. Aliz harminc évvel ezelôtt lett Jóska fele-
sége, de már korábban ismertem. Ô is ott élt az Egyetemi Színpa-
don, részese volt az éjszakai próbáknak, az utánuk következô be-
szélgetéseknek. Együtt volt velünk Wrocïawban. Igazán a kimerítô
fesztiválszereplést követô másfél nap alatt ismertem meg, amikor
Halász Péter, Kós Anna, az embernek és súgónak egyaránt csodá-
latos Meiszner Márta társaságában Krakkóba mentünk. Az éjsza-
kai út, a hajnali érkezés a zimankós városba, az egész napos lófrá-
lás, a melegedés a teázókban, az újabb éjjeli vonatozás haza elmé-
lyítette kapcsolatunkat. Még a Nádor utca 8-as számú ház galériás
lakásában is jártam, ahol Leó bácsival, Ruszt pincér nagybácsijával
lakott együtt, késôbb azonban egyre ritkábban futottunk össze –
leginkább a Népmûvelési Intézetben, ahol ô Vitányi Iván kutató-
intézetében dolgozott, s ahol én oktatóként, tanácsadóként, mi-
egymásként gyakran fordultam meg. Eljutottak hozzám szociog-
ráfiái, de nem ismertem másfajta írói munkáit. S arról csak Ruszt
temetésekor értesültem, hogy negyvenévesen adott életet Bence
fiának, s ez gyökeresen megváltoztatta életét.

Nem tudtam róla, hogy orosz szakosként komoly segítséget
nyújtott Rusztnak a Csendes Don-rendezéséhez, amelyrôl nem-
csak elemzést írtam, de kérdezôbiztosként részt vettem abban a
befogadásszociológiai vizsgálatban is, amelynek megszervezésé-
ben nagy szerepe volt. Tudtam, hogy kettejük kapcsolata – ha la-
zán is, de – tovább élt, s amikor Ruszt beteg lett, leveleibôl kide-
rült: e kapcsolat igazán mély és életre szóló maradt. 

Abból, hogy ez mennyire így volt, sok minden kiderül Mátyus
Aliz könyvébôl. Ez a laza szerkezetû, mûfajilag nehezen kategori-
zálható mû tulajdonképpen önéletírás, de több is, más is. Magát

a szerzô egyes szám harmadik személyben, Rusztot pedig névte-
lenül, mint a nagy rendezôt szerepelteti. Stílusadó feszültséget
szül ez a (feltehetôen a rendezôtôl is tanult) elidegenítô forma, il-
letve az a kontraszt, amely a tárgyilagos közlésmód, valamint a
pontos megfigyelések érzéki-érzékletes, gyakran lírai felhangú,
derûs-ironikus megjelenítése között fennáll. A tizenhét fejezetre
tagolt novellafolyam fejlôdéstörténetnek is tekinthetô, hiszen a
középpontban nem is annyira az írónô maga, mint inkább a fia és
a kettôjük közti alakuló-változó kapcsolat áll, amelynek rögzíté-
sét átszövik az asszociatívan kapcsolódó emlékek családjáról, pá-
pai gyerekeskedésérôl, a leningrádi tanulmányi félévérôl, tanyai
életérôl, utazásairól, a gondolkodását meghatározó emberekkel
való találkozásairól. S itt-ott, mozaikszerûen vissza-visszatér a
nagy rendezôhöz fûzôdô szerelmének, illetve a vele töltött utolsó
hetek-hónapok eseményeinek felidézése.

A karcsú kis könyv hátsó borítóján olvasható Ruszt-idézet is
érzékeltetheti a két ember összetartozásának lényegét:

„Drága Mátyus! A megszólítás szokatlansága zavaromat ta-
karja, és bocsánatkérésemet óhajtaná kifejezni. Igen nagy teljesít-
mény tôlem ez az új lakás. Nevezzük hódvárnak. Egy hódvárban
vagyok, mélyen a felszín alatt, építkezem, és gyönyörködöm ab-
ban, amit csinálok: különös állapot, nem is nagyon emlékszem
hasonlóra.

Az ÍRÁSOK, amelyek eljutnak tôled ide, a »várba«, gyönyörûek,
látlak bennük, és mindent látok, amit Te láttatni akarsz. Olyanok
ezek számomra, mintha versek lennének. Hosszú évek óta nem
követem a kortárs magyar irodalmat (egy-két »forgáchot« leszá-
mítva), tehát nem tudom megítélni, hogyan illeszkedsz Te mint
RÉSZ az egészhez.

Ami novellát eddig küldtél nekem, egyetlen mappában gyûj-
töm, folyamatosan, már itt összeállt egy kötetnyi.”

Ruszt halála – közvetve – egy másik régi kapcsolatot is újra-
élesztett. Ebben is benne van Mátyus Aliz, ugyanis Ferenczi
László irodalmár mindkettejüknek közeli jó barátja. Ôt a hatva-
nas évek közepén nem az Egyetemi Színpadon, hanem az öcsém
révén ismertem meg, aki Sôtér István lányának udvarolt. Sôtér az
ELTE nagy tekintélyû és nagy hatalmú professzora volt, aki nem
mellékesen igen sokat tett az Egyetemi Színpad megszületéséért,
amely, lám, Ruszt, mások s többek közt az én életem elidegenít-
hetetlen része lett, és sok-sok sors találkozási-metszési pontjává
vált. Ferenczi László nagyjából velünk egyidôs Sôtér-tanítvány
volt. Többször találkoztunk, de fogalmam sem volt arról, hogy ô
meg Ruszt ismerik egymást. Sôt, barátok. Erre csak most derült
fény, amikor e-mailen megkaptam az 1957-es megismerkedé-
sükrôl, egyetemi éveikrôl, poétai próbálkozásaikról, szellemi ori-
entációkeresésükrôl, késôbbi ritka találkozásaikról szóló hosz-
szabb lélegzetû, számos önvallomásos részlettel teli írását.

Ruszt Józsefre emlékezve részleteket közlünk Ferenczi László
kéziratos, illetve Mátyus Aliz mûvébôl. Az elôbbi elsôsorban a fia-
tal, pályakezdô rendezô képét árnyalja, az utóbbi az élettôl búcsú-
zóét. S mindehhez a hátteret Ruszt-rajzok adják. (Köszönet For-
gách Andrásnak, amiért rendelkezésünkre bocsátotta ôket.)        

Nánay István   
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