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Adolf Born: Üdvözlet Kerskóból

Vladimír Brunton: Bohumil Hrabal harmadik szeme I. Tomáš Hrívnáč: Tisztelet Bohumil Hrabalnak



A száz évvel ezelőtt született Bohumil Hrabal tüne-
ményes prózavilága, mese és valóság összecsúsz-
tatásával, azt folytatja, amit a zseniális Jaroslav
Hasek Svejkjével már tökélyre vitt: a cseh népélet
humorban megfürdetett erkölcsiségét. Csak líraiab-
ban, a röhejes valóságszeletek közé mosolyt cso-
magolva. Mintha a világ söröskancsók négy lábán
állna, és minden valós vagy álomszereplő arra tö-
rekedne, hogy ez az archaikus – Keplerhez mérve
mindenképp archaikus – világkép időtlen idők vé-
géig megmaradjon.
Mert mi, olvasók, akár a borbélyszékbe ülünk,
akár Pepin bácsi és Mariska kettősével az irdatla-
nul magas kémény tetejére, ugyanazt látjuk: haj-
tincseken át is a felhők tisztaságát. Vagyis, nincs
az a rossz, ami nem volna elkerülhető, hatását
kisebbítendő, egyetlen – a bensőt ugyancsak föl-
szabadító – mosollyal. Avval az író által teremtett,
a mese-igazságokat erkölccsé emelő kedélyvilág-
gal, amely még a börtönök (képzelt vagy valósá-
gos rémségeink) falát is megbontja.
Hogy fölszabadultan tudjunk saját furcsaságainkon
nevetni?
Sokkal inkább, hogy érezzük: a ránk nehezedő
teher, modern korunk megannyi tonnája ledobható
a vállunkról. A természetességben – a fölhajtott krigli
sörben, a világ sötétségét átvilágító macskák sze-
mében, a levegőt átszelő madarakban, a női test
és az olvasás gyönyörűségében – van a gyógyír,
ami egyúttal erő is. A lét lépcsői – sok van belőlük
– könnyebben megmászhatók általa. Életvidámság
nélkül a közép-európai sors (háborúinkat ne sorol-
juk) szinte elviselhetetlen.
S Bohumil Hrabal abban bízott, hogy arkánumának
cseppjei – a nevetés hatalom – még a leglecsú-
szottabbakat is fölemeli. Sőt, a bátran magukba né-
zőket még röpteti is. És milyen igaza volt! Hiszen

az anekdotába, hihetetlen történetbe csomagolt
filozófia maga a levegő fölhajtó erejét kamatoztató
szárny. A mindenkori emelkedésünk záloga.
A cseh csodaíró előtti tisztelgés megszervezése
a prágai Galerie la Femme tulajdonosát, Miroslav
Lipinát dicséri. Az ő szavára fogott kezébe ecsetet,
tollat, hidegtűt, fényképezőgépet nyolcvan kortárs
cseh és szlovák képzőművész. A centenáriumi tár-
lat tehát legnagyobb bőségben Prágában volt lát-
ható. Az ebből való válogatást a közelmúltban,
a cseh művészek főhajtására koncentrálva, a bu-
dapesti Cseh Kulturális Központ mutatta be. S va-
lójában ez utóbbi adja, lélekemelő mozdulattal,
a tatabányai tárlat anyagát is.
Érdekes kollekció. Nem csupán a sok műfajt (szobor,
festmény, grafika, kollázs, fénykép) fölvonultató,
más-más alkotásmódot reprezentáló jellege miatt.
Hanem azért is, mert a képi emlékezést legtöbb
esetben az alkotók szinte írói vallomása követi. Ál-
talában alig vagyunk kíváncsiak – az esztétikumban
ez nem játszik szerepet – a művek elkészítésének
ihlető módozataira, de itt evvel épp az hommage-
jelleg, a személyessé vált emlékezés elevensége
hangsúlyozódik.
Hrabal filmen is nagysikerű művei és novellái (Sör-
gyári capriccio, Szigorúan ellenőrzött vonatok, Őfel-
sége pincére voltam, A haj és a bicikli, stb.) és
a bennük szereplő csodalények – Pepin bácsitól
Boda Cervinkáig hosszú a sor – képzőművészeinknél
éppúgy indító élményekké váltak, mint a megszentelt
hely (Liben, Kersko, Aranytigris) történéseinek fókuszba
emelése, vagy az akár személyes találkozás kapcsán,
avagy csak az utca s a csapszék távolából begyűjtött
„aranyrögök”. Volt, akit már a gyakori összefutások al-
kalmából ismerőssé vált személy megigézett (Taňa
Svatošová), sokakat egy-egy mű, illetve megannyi ka-
rakteres szereplője ragadta magával olyannyira, hogy
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* A tatabányai Kortárs Galéria, a prágai La Femme Galerie, a budapesti Cseh Centrum és a Kernstok Alapítvány rendezésében!
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Rudolf Brančovský: Szigorúan ellenőrzött vonatok

Boris Jirků: Az ég felé nézve
Zsúfolt villamoson utaztam Letnából Vysočanyba, keresztül a hrabali világon,
közben olvastam az Őfelsége pincére voltam című könyvet. Annyira elmerültem
az olvasásban, hogy elfelejtettem leszállni, és elmentem a végállomásig. Újra fel-
szálltam, visszafelé mentem, de megint elmerültem az olvasásban, és csak
a Modřany-i végállomáson tértem magamhoz. A harmadik nekifutás azzal
végződött, hogy megint a végállomáson találtam magam. Leültem a fűre, az éjjeli
lepkéket ellenállhatatlanul vonzó utcai lámpa alá, és zavartalanul végigolvastam
a könyvet. Ilyen esetem más íróval soha nem volt. Köszönöm, Bohumil.

Alena Lipinová: Babérok Hrabalnak
Ha pocsék kedvem van, Hrabal után „nyúlok”, a Sörgyári capriccio című filmnek
soha nem tudok ellenálni… Ha tablettában árulnák, függőséget okozna (pozitív
értelemben).

Ladislav Klusáček: Kiváló tiszteletem, Hrabal úr
Maryška elbiciklizik Boďa Červinka borbélyhoz. Sérült lába annyira fáj, hogy fél-
lábúnak érzi magát. Mégis, úgy nekiiramodik, úgy száguldozik, hogy öt centivel
a föld fölött lebeg. Siet, mert le akarja vágatni a haját olyanra, mint a Josephin
Bakeré, és a járókelők, ahánnyal csak találkozik, nem tudják levenni a szemüket
arról a gyönyörű blúzáról. A női járókelők a tökéletes szabásáról és finom
anyagáról, a férfi járókelők arról, amit a szabás körülvesz.
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Jiří Mocek: Bogan
Sok sört ittam meg a „Tigrisben”, egy karnyújtásnyira attól az asztaltól, amelynél
Bogan a barátaival szokott üldögélni, olykor elutasítónak láttam (amikor az au-
togrammra, miegymásra vadászó ún. rajongók zaklatták), de általában boldognak
láttam, amikor kezében a sörrel magába szívta azon emberek „csacsogását”,
akik később újjáéledtek az írásaiban. Nem holmi „ihletért”, hanem zsákmányért
járt a kocsmába.

Brichcín Roman: A világ automa büfében    

Antonín Černý: Pepin bácsi feltámadása
A fejemben motoszkált egy jelenet a Sörgyári capriccio című filmből. A kémény
tetején történteket mutató képsorra már maga a cím is utal. Árnyjátékként
jelképezheti a keresztet, a reményt… Színes retró kivitelben némi nosztalgiát
áraszthat, ám egyúttal kiérezhető belőle az öröm, illletve az abszolút szabadság
elérhetőségébe vetett bizalom.
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František Kratochvíl: Hommage á Bohumil Hrabal 
II. Az Aranytigris söröző

Sára Saudková: Tisztelet Bohumil Hrabalnak
A legnehezebb az volt, hogy meg kellett mozgatni ezt a mintegy mázsányi vastag
könyvet, a fényes papírra nyomott előkelő enciklopédiákat éppúgy, mint számos
szakadt gerincű, megkopott, de értékes tartalmú kiadványt. Kisebb halomnyi
könyv: antikváriumokból beszerezve, kuka mellől megmentve, és néhány olyan
is, melyeket, nosztalgia által vezérelve, megőriztem a gyerekkoromból.

Karel Sládek: Jarmilka és angyal a gyönggyel
Mintegy huszonöt évvel ezelőtt megkeresett a Mladá fronta könyvkiadó, hogy 
illusztrálnám-e a Mester készülő novellakötetét, mely az „Akarja Ön Arany Prágát
látni?” címmel fog megjelenni. … Most ismét örülök, és hálás vagyok, hogy újra
nyilvánosan tisztelettel adózhatok annak az írónak, aki az általa elmesélt
történeteivel értelmessé és a gondolkodó emberhez méltóvá tette mind az akkori,
mind a mai életünk valóságát. Köszönet Önnek, Bohumil Hrabal úr.
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képpé állt össze a Bogan indította látomás (Ladislav
Klusáček, Antonín Cerný, Josef Mžyk, Jiři Rameš). Né-
mely művész illusztrátorként szolgálta a Buhumil Hra-
bal-i mosolyosan savanyú, a kisember poklát –
hétköznapi groteszk – nemegyszer mennyországnak
láttató univerzumot. Boris Jirků például szívesen látta
volna imádott íróját a Nobel-díjasok között.
Az író arca, völgymélységű „kráterekkel”, van annyira
gazdag, hogy egy-egy mű – elsőbben is Tomáš
Hřívnáč több grafikája (hidegtű, rézkarc) és Vladimír
Brunton olajnyomata – jellemtulajdonságot szemé-
lyiségjeggyé tömörítő hiteles ábrázolattá válik.
Az íróhoz nagyon is illő szóeső, a – paradox – föl-
szabadító szavak rácsa lesz grafikai háttere Malina
Miroslav szintén portré-jellegű kompozíciójának.
A gondolkodó fizimiskája, a könyvcímlapok által
megidézett mesevilág hátterével, Lenka Galeonit
ugyancsak vallomásra bírta: olaj-vászna aktív mező,
amelyen egy különleges képzeletvilágú író – álma-
ink szolgálatosa – trónol. Viszont a tárlat egyedüli
szobrán, Tománěk Zdeněk bronzportréján ama fejen
nyugvó nevezetes gyárkémény csaknem a román-
francia Brancusi Végtelen oszlopával ér föl.
A mesei, lírával telített szerkezeteknek (Josef Vel-
čovský, Marie Ban) éppúgy megvan a bájuk, mint
a kubista beütésű figurákkal sokkoló helyzetfölidé-
zéseknek (Pauch Radovan), vagy a szürrealitás felé
kalandozó álomlátók műveinek. Ez utóbbit tekintve
egészen különös az író-angyalt meglovagoltató
Andrej Augustin- és a szépséges Mariskát a fod-
rászhoz menet biciklis bódultságában elénk hozó
Ladislav Klusáček-mű (Bohumil, az aranytigris és
a kandúrok, illetve Kiváló tiszteletem, Hrabal úr).
A bábumozgató groteszkben is ott a Hrabal-i lét-
sűrítmény, ha a festőművész átlát az élet sójának
a szitáján (Rudolf Brančovský, Miroslava Mádrová).
A képregény harsánysága ama állomásfőnöki pe-
csét – pecsét a női popón – kitüntetett helyét
nyugtázza (Josef Mžyk), míg a csaknem fotóalapú
figuralitás a művek emlékezetbe idézésével vezet
a nagy cseh író poétikát sem nélkülöző gondolati
világába: a lépegető egyszerűség (Pavel Šmíd) és
a virtuóz, a világot bekebelezni akaró önámítás –
magasság-hódítás – rejtelmeibe (Antonín Černý).
Avval, hogy macskaszemek világítják be – lelkiis-

meret-ébresztő reflektorként? – a Hrabal-i, termé-
kenységében zöld mezőt, ember-természet, fény-
sötétség harmóniája is hangot kap. Az egyik
képzőművész épp ennek a prágai söröskancsóban
megpillantott érzésnek áldoz (David Vávra), míg
a másikat a paplan alatti kellem – nő és könyv
mint olvasáserotikai fogás – ösztönzi vallomásra
(Viktoria Ban-Jiránková).
Ugyanaz az indítóélmény, de más-más szerkezet jel-
lemzi Alena Lipinová és Eva Vlasáková vegyes tech-
nikájú művét: a Babérok Hrabalnak expresszív
vonalrácsa (fej és gyárkémény) izgatóan modern lá-
tásmód tükre, míg a Sörgyári kisasszony című táblán,
érdekes kontraszt, a kissé szecesz-
sziós fej és konstruktív háttér össze-
szikráztatása adja a mű savát-borsát.
Josef Blecha ámító erotikával van
jelen, Boris Jirků pedig brutális ecset-
kezelésű, fura térszerkezetű különle-
ges portréjával (Az ég felé nézve).
A konstruktív szerkezetű, vaskos rész-
egységekből-motívumokból alakított
fejnek-testnek éppúgy üzenetközvetítő,
sokkoló szerepe van – Alexandr Kohák
Gyöngéd barbára alakrejtegető nonfi-
guratív alkotás –, mint a számtalan for-
mában középponttá avanzsáló női test
szépségének. František Kratochvil meg-
hökkentő motívumpárosítása (tigris –
sö rös kancsó) a szemként foszforesz-
káló, de valójában a női keblek bimbóit
mutató rajzos, fehér kontúrú testtel
lesz teljes. S a fotóművészek konstru-
ált látomásai – a könyvhegyeken ülő
gyönyörűségről (hátakt – Sára Saud-
ková) és az írógépet, valamint a tár-
gyak világát átrepülő Vénuszról (Jan
Lipina) szól a fáma – szintén a Bohu-
mil Hrabal-i csoda angyali derűjét hi-
vatottak megmutatni. Érzékenyen,
a vágyak sivatagát teleültetvén az író-
tól nem idegen virágokkal.

(Tatabánya, Kortárs Galéria, 
2014. április-május)

Zdeněk Tománek:
Hrabal szöveg nélkül
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A Hrabal-kiállítás megnyitója (a képen: Schmidt
Csaba, Jitka Kopejtková, Olga Vaclavková,

Tomáš Hrivnác, Miroslav Lipina, Dr. Lázár Imre,
Michal Černý, Szakolczay Lajos)

Tatabánya, Kortárs Galéria, 2014. április 24.

A megnyitón köszöntőt mondott
Helena Bambasová, a Cseh 
Köztársaság nagykövete

Miroslav Lipina, a Galerie La Femme 
tulajdonosa átadja Schmidt Csaba 

polgármesternek a cseh  művészek
ajándékát (mellettük G. Kovács László)
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A megnyitóra készített Hrabal-torta
(készítette a Jenei Kávéház)

Helena Bambasová és Miroslav Lipina 
felszeleteli a Hrabal-tortát 
(mögöttük Dr. Lázár Imre, 
az EMMI főosztályvezetője)

A megnyitó zárása 
– söröskancsókkal


