
„Nem volt nehéz megszeretnem Krúdyt...”
Beszélgetés Elena Szeropovával, az Aranyidő főszereplőjével

Az Aranyidő című film pre
mier bemutatóján többször 
felnevetett a főszereplő Elena 
Szeropova. Élvezte a filmet és 
talán saját alakítását is.

-  Tetszeti saját magának? 
— kérdeztem.

-  A film nézése közben 
szinte elfelejtettem, hogy en 
is játszom benne. Tetszett a 
film. átadtam magam az él
ménynek. Remekül éreztem 
magam ilyen nagyszerű, jól 
reagáló emberek között -  
mondotta.

-  A bemutató sikerének, 
melynek fontos részese a 
Máriát játszó Elena Szeropo- 
va, bizonyára örül Katkics Ilo
na rendező. Kérem mondja el, 
miért esett a választás a 
negyedéves moszkvai színmű
vészeti főiskolásra?

-  Krúdy alaposan jellemzi 
alakjait. Máriát szenvedélyes 
fekete, nogy orrú, erős akara
tú, gazdagságra vágyó, még
is tiszta embernek álmodta

meg. Magyorországon nem 
találtam erre megfelelő fiatal 
színésznőt. Moszkvában foly
tattam a kutatást. Körülnéz
tem a cigány színházban, de 
ott sem leltem meg Krúdy és 
az én Máriámat. Végül a Gl- 
TISZ főiskola növendékei kö
zött fedeztem fel az orosz-ör
mény Elena Szeropovát, akire 
tökéletesen illik Krúdy jellem
zése.

-  Ha jól tudom, kevés Kru- 
dy-irás jelent meg oroszul. 
Nemigen ismerhette a nagy 
magyar írót -  kérdeztem a 
szép Elenát.

-  Azelőtt valóban nem ol
vastam Krúdyt, de nem volt 
nehéz megszeretnem. Elbűvölt 
csodálatos, meseszerü, mégis 
reális, tiszta vilogo hasonló 
Kuprinéhoz, aki Tolsztoj és 
Turgenyev mellett a legkedve
sebb íróm.

-  Az ón Máriája szép, ke
cses, eszes, célratörő, aki a 
döntő pillanatban mégis a

szivére hallgat. Annyira jól 
játszotta, hogy megkérdezem: 
civilben hasonlít Máriához?

-  Azt hiszem, igen. Közel 
áll hozzám az ő ellentmondá
sos női alakja.

-  Játszott szovjet Hímben?
-  Egy azerbajdzsán lányt 

alakítottam az Ezüst tó legen
dájában. Most magyar lányt 
alakítok A szerelem erősebb a 
halálnál című készülő filmben.

-  Hol lóg játszani, ha el
végzi a főiskolát?

-  Még nem tudom Egy ér
dekes, kemény, új színház 
szerveződik Moszkvában. Sok 
színész szeretne ott játszani. 
Szigorú szürövizsgákon kell át
jutni, hogy szerződtessenek A 
napokban jutottam a döntő
kig. Talán sikerül . . .

Elköszöntünk. Este 10 óra. 
A nádszálkarcsú, fekete gyé
mántszemű, hosszú hajú, töré
keny lány hajnali 4 árakor 
kel. hogy visszarepülhessen 
Moszkvába. Horváthy Gy.


