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1981 – Hrabal és Marysko

A Zajos magány, Bohumil Hrabal száz éve című album 

1956 – Pipsi és Hrabal esküvője
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„Az író és a disznó haláluk után lesznek csak iga-
zán közkedveltek” – írta egyik művében a 100 éve
született Bohumil Hrabal. A „csehszlovák író” már
életében rendkívüli népszerűségnek örvendett, ma
pedig lassan „klasszikusnak” számít. A világiroda-
lom legnagyobbjai közé tartozik, és ezen nem vál-
toztat sem az, hogy gyorsan változó világunkban
egyre kevesebb hely jut az állandó értékeknek, sem
pedig az irodalmi Nobel-díj érthetetlen hiánya.
Csehországban számos kiadvány jelent meg a cente-
nárium alkalmából, sőt egész estés dokumentumfilmet
is bemutattak róla. A könyvek közül kettőt emelnék ki:
a Via Hrabal és az 1914–2014 – Hlučná samota (Zajos
magány). Az előbbi kortársak, barátok, tisztelők vissza-
emlékezéseiből áll, az utóbbi pedig irodalomtudomá-
nyi pontossággal mutatja be azt a 100 esztendőt,
amely Hrabal születésétől máig eltelt.
Hrabal részben kétségkívül a cseh irodalom tipikus
hagyományát, a „kis emberek” ábrázolását folytatta,
elődeitől sok szempontból eltérő módon. Ennek
megértéséhez a kulcsszó a „pábitel”, amelynek
magyarra fordításai közül talán az „átlényegítő” áll
legközelebb a lényeghez, ez fejezi ki legjobban
Hrabal világ- és emberábrázolásának lényegét. De
van más támpontunk is. Az író első kötetének címe
(Gyöngyök a mélyben) utalás a Hrabal által ismert
és kedvelt Jakob Böhmére. A német misztikus
az emberi lélek gyöngyszemeiről beszélt, és Hrabal
„mágikus realizmusa” éppen ebből táplálkozik: af-
féle „gyöngyhalász” volt, aki kivételes képességgel
fedezte fel és ábrázolta minden korban és ember-
ben a jót, a szerethetőt.
Gondoljuk csak meg: Hrabal írásaiban nem találunk
negatív szereplőt! Pedig – amint azt egykori jóba-
rátja, Egon Bondy filozófus jegyzi meg – műveiben
annyi alakot vonultat fel, mint a világirodalom nagy-
jai, Balzac, Tolsztoj, vagy Proust. De, velük ellentét-
ben, a hrabali színpadon fellépők mindegyike

pozitív példát ad az olvasónak. Pedig szó sincs hő-
sökről, csodálatos alakokról, csupa-csupa „kisbetűs
ember”, a szó hétköznapi értelmében. De mind-
egyikük mélyében ott van az a bizonyos gyöngy-
szem, amit Hrabal a felszínre hoz és megmutat
nekünk. Idézzük Egon Bondyt: „Az egész világiro-
dalmat tekintve is csak nagyon kevés olyan szerző
van, akinek ember-képe ilyen optimista és együtt -
érző lenne. Talán csak Rabelais.” Ugyanakkor Hra-
balnál (és e tekintetben is a cseh irodalom és
filmművészet hagyományait folytató művészek
egyike volt) szó sincs valamiféle hurrá-optimizmus-
ról, ideológiai torzításról, vagy kényszerű elhallga-
tásokról. Hrabal „átlényegítése” nem ön- és
köz ámítás, hanem egyfajta különleges valóság-áb-
rázolás. Minden ember portréjához hozzátartozik a
benne élő rossz és jó egyaránt, de Hrabalnál ez az
egység mindig pozitív végkicsengésű. Ő képes volt
így láttatni a világot és benne az embereket – szá-
munkra manapság ez csaknem lehetetlen feladat.
De vajon maga Hrabal képes volt-e az átlényegítés
szűrőjén keresztül élni?
A válasz rövid és határozott: NEM! Hrabalnak nem
volt könnyű élete, és többször volt boldogtalan,
mint boldog. Az öregedéssel pedig a helyzet csak
fokozódott. Lapozzuk át gyorsan életét – segítsé-
günkre van ebben a már említett, kívül-belül cso-
dálatosan megszerkesztett és tipografált kötet,
melyet a csehországi Mladá fronta kiadó jelentetett
meg. Jóllehet a kiadvány elsősorban a szigorúan
vett tényekkel foglalkozik, évekre lebontva mutatja
be az íróval kapcsolatos képeket, dokumentumokat,
de ezekből is kiolvasható egy különleges, és nem
éppen könnyű élet története. A kötet a gazdag fény-
képanyag mellett tartalmazza az író kéziratainak
másolatait, valamint részletesen kitér magánéle-
tére, a cenzúrával folytatott küzdelmeire, és meg-
alkuvásaira is. Mindezt olyan dokumentumokkal
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1995 – A Tigrisben Pepin bácsival, azaz
Jaromír Hanzlik színésszel

1992 – A macskák és
a Mester Kerskóban

1990 – Egy öregkori boldog pillanat
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alátámasztva, amelyek többsége itt jelent meg elő-
ször. Csodálatos kötet – kár, hogy magyarul kevés
esély van megjelentetésére.
A könyvet lapozgatva eszembe jut, hányszor adott
erőt nekem Hrabal az írásain keresztül ahhoz, hogy
elhiggyem: „Az élet csodálatos, nem mintha tényleg
az lenne, de én annak látom”. És sokszor éppen
neki köszönhetően láttam szépnek, csaknem elvi-
selhetetlenül gyönyörűnek. De vajon maga Hrabal
is így érezte? Saját bevallása szerint elsősorban
gyermekkorában volt boldog, aztán paradox
módon az ötvenes években, majd ideig-óráig kers-
kói nyaralójában, valamint órákra, percekre, pillana-
tokra kedvenc kiskocsmáiban és az Arany tigrisben.
Nagyjából ennyi.
Lapozgatom a vaskos kötetet, és azon gondolko-
zom: mi tesz boldoggá egy embert? Elsősorban
a szerelem és a barátság. Hrabal későn nősült, fe-
leségét, Pipsit azonban kétségkívül nagyon szerette,
és hű volt hozzá annak haláláig. De azért sajátos
volt ez a boldogság, ezt jól tudjuk, elsősorban a fe-
lesége nevében megírt, remekbeszabott önéletrajzi

trilógiájából. És, ami a legfőbb, nem volt gyermekük.
Hrabal egyszer azt mondta egy interjúban, hogy ha
gyermeke lett volna, aligha maradt volna író, mert
az írás nem más, mint a boldogtalanság széppé
varázsolása. Ha az embernek családja van, nincs
szükség az írásra. Pipsi halála után még jött egy
plátói fellobbanás, Dubenka megjelenésével – neki
köszönhetjük az Áprilkának írt esszé-leveleket,
amelyek pontos látleletet adnak Hrabal öregkoráról,
külső szenvedéseiről, belső gyötrődéseiről.
És a barátok? Ha összevetjük a kötet tartalmát és
a kortársak visszaemlékezéseit, kiderül, hogy Hra-
balnak ebből a „műfajból” is kevés jutott: egy kézen
meg lehet őket számolni. Az „életre szóló” barát
Karel Marysko volt, a Nemzeti Színház csellistája.
A másik két jóbarátot alaposabban is megismer-
hetjük a Gyöngéd barbár című Hrabal-műből:
a képzőművész Vladimír Boudník és a filozófus
Egon Bondy. Barátságuk az ötvenes években élte
aranykorát. A kötetben számos helyen találunk do-
kumentumokat, leveleket, képeket erről az időszak-
ról, és a hrabali átlényegítés szűrőjén keresztül

Hrabal az 1990-es évek közepén 1989 – Dubenka, azaz Áprilka
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képet alkothatunk hármójuk izgalmas kapcsola-
táról Hrabal számos írásából is. Ők hárman voltak
klasszikus értelemben Hrabal barátai, és a „futot-
tak még” kategóriával sem lesz sokkal hosszabb
a lista: Menzel-apó (nem a filmrendező), pár kers-
kói szomszéd és kései éveiben Kadlec úr (a cseh-
országi Hrabal-összkiadás lelkes gondozója), pár
képzőművész, valamint Tomáš Mazal, aki afféle
„személyi titkárként” kitartott a Mester mellett,
egészen annak haláláig.
És maradtak még boldogság-forrásként a sörök és
a kocsmák, amelyekről szebben alighanem már
senki sem lesz képes írni. Az a bizonyos „túlságo-
san zajos magány”. A legnagyobb igyekezettel is
csak ennyit tudtam összeszedni „Hrabal és a bol-
dogság” témában – és persze a macskák. Akik
miatt öreg korában is nap, mint nap kijárt Kerskóba,
akkor is, amikor már meghaltak barátai, felesége,
csaknem mindenki, aki fontos volt számára.
Egy ilyen, valóban az egész életet bemutató kötet-
ben sok hely jut az idősödő Hrabal és írásai bemu-
tatásának is. Természetesen ez más műfaj, mint

„klasszikusai”, de legalább olyan fontosak az író, és
elsősorban az ember megértéséhez. Hrabal már vi-
szonylag fiatalon is gyönyörűen tudott írni mindarról,
amitől valójában rettegett, például az öregkorról. Aho-
gyan a Harlekin milliói című kisregényében mesél
a nyugdíjas-otthonban élő Pepinről, Fancínről, Maris-
káról, az olyan szépségesen szívszorító, hogy nem
könnyű első nekifutásra végigolvasni. Amikor pedig
őt magát is utolérte az öregség, ilyen sorokat ütött le
kedvenc írógépén: „Győzedelmeskedtem, elértem az
üresség legfelső fokát… Eljutottam a zajos magá-
nyig… az ürességig, amelybe azonban ott tükröződik
és visszhangzik a világ minden fájdalma… Az ese-
ményeket, amelyek előttem vannak, már nem mint
utat érzékelem, egyszeriben nem egymás után, sor-
ban jelennek meg nekem, hanem egymás fölött,
a térben… Halott vagyok, még mielőtt meghaltam
volna. Vajon ez hiba vagy előny?”
Milyen ember volt tehát Hrabal? Rendkívül szerény,
hihetetlenül művelt, meglepően alázatos, és minden-
kivel szemben elnéző, jószívű. Bántóan mogorva, ki-
bírhatatlanul elutasító, sajnálatosan gyáva, túlzottan

1994 – Hrabal, Bondy és Bouše
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kompromisszumképes és komplexusokkal teli. Nem
volt sem tipikus cseh kisember, sem tipikus értel-
miségi, nem volt hétköznapi hős, sem pedig nagy-
betűs Író, ahogyan azt mi elképzeljük. Mégis olyat
tett, ami egyedülálló a világirodalomban. Úgy sike-
rült műveiben átlényegíteni a világot és benne az
embert, hogy őt olvasva mindnyájunknak az az ér-
zése támad: minden körülmények között érdemes
élni, mert minden korban és mindenkiben ott van
az a bizonyos gyöngyszem, ami emberivé vará-
zsolja az adott korszakot, ami emberré tesz minket.
Hrabal megmutatta nekünk a létezés gyakran elfe-
ledett oldalát, az igazán emberit. Ha úgy tetszik, a

mindennapok elviselhetetlen gyönyörűségét. Tra-
gédiája abban rejlett, hogy ő maga nem tudott
ebbe az átlényegített valóságba belépni és élni
benne. Mi még próbálkozhatunk ezzel. Olvassunk
Hrabalt, hátha újra hinni fogunk önmagunkban és
embertársainkban.
Legyünk mi is gyöngyhalászok!

(Hlučná samota. Sto let Bohumila Hrabala, 1914
– 2014. Praha, 2014. Mladá fronta)

Köszönjük Tomáš Mazal hozzájárulását a fotók
köz léséhez.

1994 – Hrabal és Mazal


