Először el sem akartam hinni, hogy az 1984-es megbízhatósági
motorcsónak-baj nokság legnagyobb hajóosztájának első helyezettje a
dr. Varga Imre oldalán versenyző Szerencsi Éva azonos
Szerencsi Éva színésznővel.
A színészet és a vízen száguldás nagyon távoli fogalmaknak tűnnek. Különösen
nehéz az utóbbi évek egyik
legsikeresebb
tévésorozatának hősét, Abigélt, vagy a
József Attila Színházban jelenleg is játszott Bródy-darab címszereplő tanítónőjét
elképzelni a 900-as Mercury
hajtotta motorcsónakban. A
megbízhatósági versenyág a
közhiedelemmel ellentétben
nem mindig gondtalan kirándulás; különösen nem az,
óránként 90—100 km-es sebesség mellett, és főként
azért sem, mert a kiismerhetetlen „lelkivilágú" vízen
zajlik. Amíg a raliversenyzők pontos könyvelést készíthetnek az úton előforduló gödrökről, vagy bukkanókról, addig a vízen egy játékos szellőcske a partról
szemgyönyörködtető fodros
hullám formájában könnyedén átrendezheti a pályát.
A gyors versenyhajóban csak
akkor lehet megmaradni, ha
a testi erő mellett a bátorság sem hiányzik.
— Valóban nem szoktam
félni, nagyobb a bátorságom,
mint a tudásom — vélekedik erről a kislányos, nagyon
törékeny
bajnoknő-színésznő. — A vízzel már korán
megbarátkoztam,
öt évig
versenyszerűen úsztam az
Újpesti Dózsában. Hajnalban
az uszodában kezdtem a napot, majd délután vissza.

— Ha lettek volna kiugró eredményei, lehet,
hogy sosem látjuk színpadon?
— Egyrészt éppen az amatőr színészet miatt hagytam
abba az úszást; akkor, másodikos gimnazista koromban kezdtem játszani a pinceszínházban. Másrészt meg
elegem volt abból a vízben
való gyötrődésből, amit az
egymás utáni 800-ak időre
való úszása jelentett edzésen.
— Az ötévi mindennapos küzdelem nyomtalanul eltűnt?
— A színészetben a szerencsének párosulnia kell a
kitartással. Utóbbit az uszodából hoztam.
Favics

Péter felvétele

— A színészszakmá- adásul még leszbikus is.
ban mi volt a mélyvíz? Nagy feladat volt. Szívesen
— Azt hiszem szerencsém emlékszem arra a nehezen
volt, mert a védettséget je- formálható szerepre. A vízen
lentő főiskola után abban a p e d i g . . . ? Tavaly az egyik
Bob hercegben kezdhettem, versenyen nehéz pillanatoamelyet a közönség nagyon kat éltünk át. Kicsúsztunk
kedvel. Utána jött az Abigél, egy homokpadra és a csiga
amiről még most is beszél- megkóstolta a Duna medrét.
nek. Éppen nemrég egy A motor lefulladt, de nem
olaszországi filmfesztiválon történt nagyobb baj, továbbkaptam érte a legjobb női mentünk és nyerni is sikealakítás díját. Ez alaposan rült.
meg is lepett, hét évvel a
tévébemutató után.
— Mire készül most?

— Vízisíelek,
— Filmen miért nem
látjuk m o s t a n á b a n ?
— Nem tudom.

Azt hiszem, megadhatom az
egyik
lehetséges
választ:
azért nem játszik például
kalandfilmben, mert kitűnően úszik, nagyszerűen lovagol és a sebességtől sem
fél. Egy ilyen bonyolult szerepet nehéz megírni, vagy
ha mégis gondolna rá valaki,
esetleg más valaki kihúzná,
mondván, hogy lelhet ennyi
dublőrt megfizetni?

— Mi volt az eddigi
— A közeljövőben vendéglegemlékezetesebb él- szerepelek a Váci Művelődéménye a színésznőnek si Házban egy Molnár Feés mi a bajnoknőnek? renc-darabban, a vízen pedig
szeretnénk újra magyar baj— Évekkel ezelőtt Miskol- nokok lenni Varga Imrével.
Én tudnék egy szerencsécon a Tribádok éjszakájásebb húzást i s . . .
— Mit csinál, ha nem ül
ban egy 25 éves alkoholistát
kellett alakítanom, aki ráCSIKÓS GÁBOR
motorcsónakban?

