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Szerenesi Éva (1952-2004) 

'' 

Éva soha nem panaszkodott. 
Ahogy a többiek sem. Remek, közé p korú 
színésznők, akiket nem ostromolnak 
szerepekkel. Aztán némelyikük csendben belehal. 

S 
zerencsi Éváról csak most 
írnak az újságok. Évtizede
kig senki nem kérdezte 
meg, hogy van. Az Abigél 
forgatása óta szoros kötelék 

fűzte össze a színésznőket. Ez a 
film jelentette az ifjúságukat, a si
kett , a népszerűséget. Utána azon
ban közülök többen légüres térbe 
csöppentek. 

"Ha időnként összefutottunk, a 
fi lmbeli nevünkön is szólítottuk 
egymást: Vitay, Torma, Bánki, Mu
rai, Kis- mond ja Zsurzs Kati.- En
gem még mindig az Abigél alapján 
ismernek meg, ami hízelgő és szo
morú is egyben." 

Éva is e llentmondásosan él te 
meg a sikert. Miután kivitték az 
Abigélt Olaszországba, egy soro
zatfesztivál ra, a zsűri őt tüntette ki 
a legjobb női alakítás díjával, itt
hon azonban szóra sem méltatták. 
Ez fájt a színésznőnek, és elhatá
rozta: nem lesz a továbbiakban 
Vitay Georgina ... 

Egri Kati szerint Évának az sem 
okozott problémát, ha nem fiatal 
szerepeket bíztak rá. ,,Próbált válta
ni, de nem kapott feladatokat. Még 

egy vidéki színházhoz is lementegy 
nagy drámai szerep kedvéért. Ez az 
alakítása a rendezőket és a kollégá
kat is lenyűgözte, nem is gondolták, 
hogy ilyen mélység van benne, de 
aztán nem történt semmi. Hihetetlen 
tartása volt. Azt mondta, hogy ha ez 
az út nem járható, majd megyek a 
másikon!" 

"Mindig vállalta a korát, nem 
akart naiva maradni. Alig várta, 
hogy jó karakterszerepeket kapjon 
- mondja Rátonyi Hajni, aki mind
végig barátnője volt. - A humora is 
kiváló volt, sőt a szerep kedvéért 
csúnya és öreg is tudott lenni." 

"Sokszor beszélgettünk arról, 
hogy a színészek manapság nem at
tól népszerűek, hogy melyik darab
ban milyen alakítást nyújtanak, ha
nem ha tévéműsort vezetnek, vagy 
ha botrányosan élnek. Ó a magán
életéről soha nem volt hajlandó be
szélni, ez a »divat« mélységesen fel
háborította"- így Bánfalvy Ági. 

Zsurzs Kati télen találkozott utol
jára Évával, aki férjével együtt meg
nézte az egyik előadásban. 

"Amikor bejöttek hozzám az öl
tözőbe, eikerekeden a szemem. Na-
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gyon megörültem, hogy a szakmá- S amikor már nem is számított 
ból egyáltalán kívánesi valaki a má- arra, hogy valaha boldog lesz, várat-
síkra. Nagyonjól nézell ki , boldog- lanul rátalált a szerel em. Öt évvel 
nak, kiegyensúlyozoltnak láttam. ezelőtt történt, s annyira szép volt, 
Hallottam, hogy beteg volt, dc hogy szinte nem is akarta elhinni. 
nem akartam kérdezni erről. Re- "Amikor András megkérte a ke
ménykedtem, hogy már meg- zét, habozott igent mondani , mert 
gyógyult." attól tartott, hogy majd valami baj 

Legféltettebb titkairól, félelmeiről történik. Később együtt választot-
csak egy ember, Rátonyi Hajni tu- tuk ki az esküvői ruhát, s szerencsé-
dott. re minden jól alakult . Velencébe 

"Éva az Abigél forgatása alatt fo- mentek nászútra, s Éva boldogabb 
gadott a bizalmába, s a barátsá- volt, mint valaha. Fantasztikus tár-
gunk kiállta az idő próbáját. Sok- sat kapott, aki a fiát , Imi t is elfogad
szor volt kétségbeejtő helyzetben ta. Végre családban élhetett, úgy, 
szakmailag is és a magánéletében is. ahogy mindig ~~ szeretett volna. 
Ha bántották, hazament, és magára Sajnos nem élvezhette sokáig. Más
zárta az ajtót. Nem panaszkodo ll fél évvel ezelőtt, amikor diagnosz-
senkinek, nem akarta, hogy sajnál- tizálták a betegségét, megkeresett. 
ják. Én egyszer láttam dühösnek, Amikor elmondta a szörnyű hírt, 
amikor méltatlanul megalázták a nem sút , csak könnybe lábadt a sze
színházban, ahol "MéltaiiBDUI me. Megfogadta. 
évek i~ játszott. megaláztáll ott. ahol hogy m~ndent meg-
Akkonban egye- • . . • ,. tesz, am11 az orvosok 
ctm nevelte a fiát, a eue1110 Jatszott. javasotnak, s győzni 
megélhetése forgott kockán. Két- fog. Soha többé nem beszélt róla, 
ségbeesett és tanácstalan volt, hi- pedig gyakran találkoztunk. Én 
szen ajánlatokkal egyáltalán nem pedig nem faggattam, mert nem 
kecsegtették. Nem sokkal később akartam visszaélni a bizalmával. 
elveszítette az édesanyját, majd ki- Két hónappal ezelőtt összefutot-
rabohák: az összes értéke me !lett el- tunk az egyik szinkronstúdióban, 
vitték az egyetlen gyűrűt, ami az de miután nem láttam rajta válto
édesanyjáé volt. Ez az időszak volt zást, tapintatból nem kérdeztem 
élete mélypontja, de erős akarallal semmit. A híradóból tudtam meg, 
felállt, és továbbment." hogy meghalt." + 
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