De térjünk vissza a Sörgyári capriccióhoz, Magda Vásáryová és az életöröm egyik ikonikus filmjéhez.
Bohumil Hrabal családi krónikájának
csodás Mariskája, ez a rendkívüli aszszony a nõi báj, a sugárzó derû megtestesítõje. Magda megkínzott, meggyötört, tragikus sorsú nõket játszott
korábban. A vígjátékok messzirõl elkerülték, humorérzékérõl kevesen
tudtak. Jirí Menzel is ilyennek ismerte
õt. Dosztojevszkij szelíd teremtésének.
„Összefutottunk Prágában, a Vencel
téren. Kérdezte, hogy vagyok, mit csi-

nõ, akinek az utaztatása sokba fog kerülni! Jirka fél évig harcolt értem, amíg
mindenkit meggyõzött, hogy ezt a szerepet nem játszhatja el senki más, csak
én. Én tényleg imádok enni. Fõzni is. A
súlyommal sosem volt gondom. Energikus vagyok, nem hízom el, gyorsan
égetem a kalóriákat. A forgatást a filmbeli disznótor miatt télen kellett volna
elkezdenünk, de a színházi elfoglaltságom miatt erre nem kerülhetett sor.
Maradt a nyár, akkor voltam szabad.
Jirka többször is a tudtomra adta, ha
nem teljesítem az elvárásait, nehéz
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nálok, és kért, hogy ebédeljünk együtt.
Szeretem a húst. Akkor is azt rendeltem, és jó étvággyal ettem. Észrevettem, hogy Jirkának ez nagyon imponált. Hogy nem valami kis könnyû salátát tömök magamba, hanem egy szép
szelet hús tûnik el a tányéromról.
Kérdezte, olvastam-e a Sörgyári capricciót. Nem olvastam. Felugrott az
asztaltól, és megvette nekem egy közeli könyvesboltban. Pár nappal késõbb postai levelezõlapon értesítettem
õt, hogy tetszett a történet. Azt írtam
neki: Kedves rendezõ úr! Még egyszer
köszönöm a könyvet, mire a végére értem, úgy megéheztem, hogy mindent
felfaltam a fridzsiderbõl. Késõbb megtudtam, az a pár sor olyan hatással volt
rá, hogy eldöntötte, velem akarja leforgatni a filmet. Prágában azonban nem
mindenkinek tetszett az ötlet. Megint
egy szlovák színésznõ, ráadásul egy
Hrabal-regény filmváltozatában, és
egy színházban is sokat játszó színész-

helyzetbe kerül, hiszen keményen
megküzdött értem. A vállamra rakta a
film minden terhét. Ráadásul kevés
volt a nyersanyag, minden jelenetet
legfeljebb kétszer vehettünk fel, és
hasznos hanggal. Ami azt jelentette,
hogy nem követhettem el hibát a cseh
kiejtésben. A Gruntorád doktort alakító Rudolf Hrusínskyt is többször állította nehéz helyzet elé, és volt, hogy
miattam is dühöngött. Olyankor apró
csokoládékkal raktam ki az útját az öltözõjétõl egészen a kameráig, csak
hogy kiengeszteljem. Bekopogtam az
ajtaján, és elszaladtam. Hagytam, hogy
a csokiúton menjen vissza a mûterembe. A Francint megformáló Jirí
Schmitzernek ez volt az elsõ komoly
filmszerepe. Amikor átöleltem a kamera elõtt, éreztem, hogy remegett.
Nyugtatgatnom kellett õt, hogy ne izguljon, megcsináljuk. Jaromír Hanzlík,
aki Pepin bácsit játszotta, azzal volt elfoglalva, hogy mikor, mennyire eresz-
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sze ki a hangját. Hogy a folytonos kiabálásával ne vesszen el a figura.
Hrusínsky úrral a forgatás után már
nem is találkoztam. A tûzoltóparancsnokot alakító Petr Cepekkkel igen. Õ is
csodás színész volt. Zárkózott, nehezen megközelíthetõ. Senkivel sem
kommunikált. A halálomon vagyok,
mondta súlyos betegen, amikor utoljára láttam õt. Nem tudtam hogy reagálni erre. Összeölelkezve álltunk az utca
forgatagában. Jirkával minden jelenetre hosszasan készültünk. Volt, amelyiket hússzor is lepróbáltuk. Néha úgy
éreztem, nem bírom tovább, teljesen
ki vagyok zsigerelve. Olyankor azt füllentettem, hogy ki kell mennem a mosdóba. Csak ott tudtam ugyanis összeszedni magam, erõt gyûjteni, hogy a játék hitelességét megõrizve állhassak a
kamera elé. Attól is féltem, hogy az intellektusom kioldja a színészi tehetségem. Én a bölcsészkaron végeztem,
nem a színmûvészetin, nem is vágytam
színészi babérokra soha. Vigyáznom
kellett, nehogy átüssön a beszédemen,
hogy egész nap olvastam.”
Harminc éve már, hogy felhagyott a
színészettel. Most ismét tanul. Prágában, a Károly Egyetemen. A politikai
tudományok doktora lesz. Közben
könyveket ír, tanít, Európa-szerte társadalomtudományi elõadásokat tart.
Filmes felkéréseket ma is kap bõven.
Mindegyikre nemet mond. De volt egy
titkos tervük Jirí Menzellel. A Harlekin
milliói. Bohumil Hrabal regénye nyomán készült volna az is.
„Nagyon tetszett a forgatókönyv.
Jirka írta. Egyetlen gondom volt csupán vele: Mariska nyolcvanéves, kihullottak már a fogai. Elképzelni sem tudtam, hogyan lehet ezt megoldani, hiszen nekem mind a harminckét fogam
megvan. Idõsek otthonában lakik minden szereplõ, egy lepusztult kastélyban. Francin állandóan a tévé elõtt ül,
Pepin ágyban fekvõ beteg, meg is hal a
történet végén. A kastélykert teljesen
elgazosodott, fent, az emeleten erotikus festmények lógnak a falakon, a
kastély mellett temetõ. Mariska oda
jár, a halottakkal társalog. Õ továbbra
is tele van energiával. Igen, ehhez a
szerephez lett volna még kedvem. De
nincs már Jirka. Elment. Tudtuk, hogy
tolószékbe kényszerült, és már beszélni sem tud, közeledik a vég, mégis
váratlanul ért bennünket a halála. Sokáig tartotta magát, aztán szép lassan
feladta.”
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