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Hajtman Béla

Ó, Bohumile, Bohumile!
„Ginsberg mondja egyik versében: Az ignu is tud annyit, mint az angyal, az ig-

nu de facto az angyal komikus megjelenési formája, az ignu csak egyszer él és 

örökké, és tudja ezt…”

(Hrabal: Véres történet a nyilvános kivégzésr�l)

„…szóval az angyalok tudnak görögül is, ismerik a katonai titkosírások termé-

szetét, következésképp a véres algebrákhoz is konyítanak, ezért azután az Úris-

ten kénytelen az � angyalai nyelvén szólani.”

(Esterházy Péter: Hrabal könyve)

Amióta bekerültem ide, egyfolytában a szemembe toluló könnycseppeket s a 

hímvessz�mön megjelen� nyálkát törölgetem. Úgy kell magam visszatarta-

nom, hogy idétlen röhögésem s az ágyon való rázkódásom át ne hallatsszon 

a szomszédos helyiségbe, ahol a f�n�vér töltögeti ki az újonnan érkezettek 

adatlapjait, s az egyik pohárból a másikba öntögeti a reggeli vizitkor leadott vi-

zeletünket. Legalábbis úgy tudjuk, ezt csinálja � is egyfolytában, amikor Styevó 

szobatársam a történeteit meséli.

A Független Államok Közössége egyik patinás városkájából érkezett az an-

gyali üdvözlet: alá kell írni azt a szerz�dést, amely a városok közti barátságot 

hivatott megpecsételni örök id�kre. �t, azaz Styevót bízták meg a megfelel� 

és megbízható útitársak kiválasztásával. Mivel a hírhedt szesztilalom idején in-

dultak útnak, el�tte felhajtottak egy-két angyalnyi n�t, a legkecsesebbek közül 

valókat, olyan tündérkéket, mint a csodaszép és szépséges Bubeníčková kis-

asszonykát, s persze melléjük rendre felhajtottak egy-két korsónyi gyöngyöz� 

sört is a legszebbikb�l való kriglikb�l, azokból, melyek a karlsbadi hegyi pata-

kokból szomjukat oltó zergéket mintázták meg. Az angyalkákat s habzó serita-

lokat felhajtván repül�gépre ültek az ifjú titánok a szocialista ifjúsági szervezet 

képviseletében. Különgépet indítottak részükre, különautókkal szállították ki 

�ket a reptérre. Már akkor, fi atalon megtapasztalhatták, micsoda ellátásban és 

bánásmódban részesülhetnek azok, akik az „el�re nézz, sose hátra” és hasonló 

jelszavaknak, a Bunkócska és egyéb mozgalmi daloknak kötelezték el magu-

kat. Styevó és társai a Moszkva felé tartó fedélzeten a földre szállt angyalok föl-

di sátrában megivott sörök mámorában szerettek volna egyre hosszabb ideig 

maradni, de az id� múlásával bel�lük is lassanként kig�zölgött a többszusznyi 

szesz. Teljesen kijózanodtak, mikor a „sohaelnemhagylak” testvériség jegyé-

ben fogant ország talajára léptek. A Prágából érkez� tolmácsn� Hrabal egyik 

kedvese volt, olyan Isten báránykája, aki a görögön kívül több más nyelvét is 

bírta. Igazi �stehetség volt, nyelvzseni, s ha az angyaltársai által irányított világ 

világpolitikai helyzete úgy hozta, nem mindig maradt h� a fordítandó mondan-

dóhoz. Az örök id�kre való barátság aláírása el�tt a város f�terén fölvonultatták 

az összes komszomolistát. A tündéri szépség� tolmácsn� adta Styevó tudtára, 
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hogy a házigazda, a nagy oligarcha kéri, szóljon valaki a vendégek közül a ka-

tonásan felsorakoztatott tömeghez. „Mi abból a szent városból jöttünk, ahol Pri-

bina alapította meg fejedelemségét, ahol Cirill és Metód egyenesen az angya-

lok trónusából hirdették az Igét…” Na ezt hogy a francba fordítom le nekik, te 

állat, bökte oldalba a tolmácsn� Styevót. Végül 

is minden jól sikerült. A szerz�dés után a városi 

hivatal elöljárója egy formás aktatáskát hozatott 

be komszomolista szolgájával. Egy kattintásra 

el�került egy liter vodka, s a háttérb�l el�bújt 

egy debella bárisnya. Vigyétek �t is magatokkal, 

ordította a harmadik kattintás után az elöljáró, 

megcsalt az egyik elvtárssal! Kinek kell az ilyen 

h�tlen szuka! A  küldöttség a termetes n� he-

lyett inkább egy nagy képet választott, melyen 

egy lován nyargaló bojár mutatja az irányt, mer-

re kell támadnia a seregnek. Alig fértek fel vele 

a repül�re. De még így is gond volt a képpel a 

gép folyosóján: ide-oda kellett rakosgatni, hogy 

elférjenek t�le az árnyékszékre men� utasok. 

Styevóék küldöttségéhez egy ifjú házaspár is 

tartozott. Az ifjú férj megsúgta Styevónak, hogy 

a nászutat a menyasszonya apjának „köszönhe-

tik”. Ottlétük alatt egyszer sem tudtak egymáséi 

lenni, mivel mindig volt valaki a szobában. Ta-

lán majd az úton sikerül a gép hátsó részében 

magamévá tennem a feleségem, mondta biza-

kodón a kielégülésre váró ifjonc felesége felé 

sandítva. Végül a kép is jó szolgálatot tett a gép 

hátsó részében. A hadba induló bojárok vezé-

rével néztek farkasszemet szeretkezés közben.

A tolmácsn� bizalmaskodón újságolta Stye-

vónak, hogy már nagyon várhatja �t az � Bo-

humilja az � ágyában, akiben az � �rangyalká-

ját látja. És ezt nemes egyszer�séggel csupa 

�-vel mondta. � és Bohumil. � mint angyal, és 

kedvese, Hrabal. Bohumile! „Íme, én angyalt 

küldök el�tted, hogy meg�rizzen az úton, és 

bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem” 

(2Móz 23,30). A gép hátsó részéb�l a megkönnyebbülést jelz� sztentori hang 

hallatszott el�re. A bojár szeme közé lövellt fegyverével az ifjonc.

A tolmácsn� galamb képében szállt le a kórterem erkélyére.

„Majd láttam fekv�helyemen látomásban egy szent angyalt leszállni a 

mennyb�l” (Dán 4,10).

Mire Styevó újabb történetbe kezdett volna, a f�n�vér nyitott be a helyiség-

be kezében a lázmér�vel és a gyógyszeres fi olákkal.

Az ablak mellett fekv� der�s arcú öregember a balkon felé veszi az irányt.

Mintha a világosság angyala volna…


