
Úgy ment el, ahogy élt. Csendben, méltósággal, egy

szeruen. Hamvait vízsugarak mosták el, s a pára

fátyoion át mintha visszanézett volna. Csodálkozó,
riadt, megbocsátó ozikeszemével. Ötvenkét éves volt.

IITalán nincs senki az országban' aki ne ismemé.

Dacára annak, hogy színpadon ke
vesen látták, ott is foként mellék

szerepekben és a címlapokról is
eltúnt az arcképe. Holott gyönyöru
volt, tehetséges és szakmai mel
lozöttsége ellenére is népszeru. A
közönség soha nem felejtette el
Ginát, az Abigél copfos kis gimna
zistalányát. Hiába telt el közben
harminc év, ez a tévésorozat nem

öregedett meg és ahányszor vetí
tik, a mai fiatalok éppúgy lelke
sednek érte, mint annak idején a
mi korosztályunk. Igaz, minden
adva van hozzá, hogy maradandó
alkotás legyen. Egy csodálatos
íróno, Szabó Magda, egy ma már
legendás tévérendezo, Zsurzs Éva,
egy csapat életvidám foiskolás
-vagy pályakezdo színészno, né
hány híres, nagy színész és nem
utolsósorban a foszereplo. A fiúk
beleszerettek, a lányok imádták és
utánozták. Fiatalon kapta el a siker
forgószele, és amilyen hirtelen jött
az emelkedés, olyan hirtelen ért
véget. Ritkultak a felkérések, zsu

gorodtak a szerepek, az új arcokra
vadászó filmesek is elmentek

kamerabuvölo szépsége, egyre
mélyülo, egyre átütobb ereju szÍ
nészi adottságai mellett.

Nem volt bekopogtatós
Rátonyi Hajni volt Murai az Abi
gélben. Bár ismerték egymást, a
forgatáson jöttek össze, és utána is
megmaradt a barátság.
- Mi akkor végeztünk a foiskolán,
o már ismert színészno volt, és sze
relmes Szakácsi Sándorba, akihez
késobb hozzáment feleségül. Na
gyon élveztük a filmezést, állandó
an nevettünk, Éva is együtt bolon
dozott velünk, pedig alapvetoen
zárkózott volt. De hát olyan fiata
lok voltunk, és egy kicsit mindnyá
jan álomvilágban éltünk.

Mi lehetett az oka annak. hogy az

Abigél kirobbanó sikere után nem

halmozták el újabb szerepekkel?

Nem volt az a bekopogtatós típuso
Nem verte a direktorok asztalát,
hogy adják neki ezt és ezt a szere-
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pet. Amit rábíztak, azt tökéletesen

megoldotta, és alig várta, hogy
kinojön a kislány-szerepkörbol. ló

karakterszerepekre vágyott, csa:
ládra, nyugalomra. Ez sem egé
szen úgy sikerult, ahogy elképzel
te. Miután elvált a féIjétol, gyere
ket akart, ekkor találkozott egy or
vossal, a fia édesapjával, de ez a

kapcsolat is szakítással végzodött.
Utána hosszú ideig egyedül nevel
te [mit. Negyvenéves kora után ta
lálkozott ismét a szerelemmel,
Pándi Andrással. Mellette végre
maradéktalanul boldog lehetett.
Sajnos, nem élvezhette sokáig.



Bántotta, hogya szakmában nem

úgy boldogul, ahogy megérdemel
te volna?

Soha nem panaszkodott. A nagy
ózikeszemek és bubájos porcelán
arc mögött nagyon eros ember volt.
Keményen megtaposta az élet,
mégis mindig talpra állt. Nem ad
ta fel. A betegségével is az utolsó
leheletéig harcolt. Tudta, hogy sú
lyos beteg, de eltitkolta. Nem lát
szott rajta, hogy szenved, pedig
voltak fájdalmai. Engem is meg
tévesztett. Azt hittem, mégis sike
rüllegyozni a gyilkos kórt. Amely
pont akkor végzett vele, amikor
úgy nézett ki, hogy minden rend
be jött. A magánéletében társra,
szakmailag pedig otthonra talált a
Ruttkai Éva Színházban, ahol éle
te elso rendezésére készült.

"Különleges kapocs
volt közöttünk'
Zsurzs Katit Kiss Marinak hívták

az Abigélben, és meghatottan me
séli, mekkora felfordulást csináltak
a hálótermi jelenetekben.

- Úgy viselkedtünk, akár a vá
sott gyerekek, és nagyon rossz
gyerekek voltunk. A stáb alig bírt
velünk. Egyszeruen visszaváltoz
tunk kiskamasznak, miközben fia
tal nok voltunk, és tomboltak ben

nünk a szerelmi szenvedélyek.
Azokban a ronda, intézeti egyenru
hákban egyformán néztünk ki,
majd átöltöztünk, és mindenki ösz
szecsa ta a kezét: ,,Jé, ezek nok!"

Arra is emlékszem, hogy az ope
rator a sminket sem engedélyezte.
Néha azért magunkra csempész
tünk egy kis színt.
Édesanyád, Zsurzs Éva rendezte az

Abigélt. Hogyan választotta ki Sze
renesi Évát?

Elso perctol neki szánta a szerepet.
Talán a Bab hercegben láthatta,
vagy színpadon, de Éva volt az
egyetlen, akiben Anyu azonnal
meglátta Ginát. Az Abigélben is
egyedül o látott fantáziát. Több
rendezo elolvasta a forgatóköny
vet, majd visszaadta azzal, hogy
mit lehet kihozni egy lányiskolás
történetbol. Egyébként a lengyelek
is megfilmesítették az Abigélt, ok
egy szexorgiás, aberráltan erotikus
históriát hoztak ki belole.

Nosztalgiáztatok Évával. a régi

szép abigéles idokrol?

Nem, mert annyi minden történt
velünk, hogy nem értünk rá visz
szafelé nézegetni. A tévésorozat
azonban örökre összekötött ben

nünket. Különleges kapocs volt
közöttünk. Mindig, mindent tud
tunk egymásról. Tudtam, hogy na
gyobb a baj annál, mint amennyit
elárult, csak nem hittem el. Senki

sem hitte el. Mindenkit meglepe
tésszeruen ért a halálhíre. Elment,
de itt hagyta nekünk Ginát, így
marad meg örökre a mindenkori
nézok emlékezetében. Nevetos

nek, komolynak, félénknek, eros
nek. Copfos kis gimnazistának.
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