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Bohumil Hrabal 

Önéletrajz-töredék

Židenicében születtem a Balbín utca 47. sz. alatt, aztán valamikor 1920 környékén elköltöztünk 
Nymburkba, de én minden szünidőben ezeket a temető felé vezető meredek utcácskákat jártam, 
a gimnázium első osztályát végül Brnóban végeztem, de megbuktam hat tantárgyból, így aztán 
a papa úgy döntött, bukdácsoljak inkább otthon, Nymburkban. Csakhogy én annyit javítottam, 
hogy a negyedik évben már csak négy tárgyból buktam, ami életem legnagyobb sikere volt. És 
továbbra is minden szünidőben Židenicébe utaztam, a szívem folyton odahúzott, abba a kis há-
zikóba, amelynek az udvarra meg a kertre nézett a konyhája, a szobácskája pedig az utcára, és ez 
a szoba egy miniatűr kastély és egy kápolna keveréke volt. Itt minden szünidei reggelen a napnak 
és a katonáknak köszönhetően ébredtem, azután a plecnikárból megérkeztek a lisnyákok1, me-
zítláb voltak, és a kútnál vették fel cipőiket, hogy azonnal tovább induljanak a brnói gépgyárba 
vagy máshova, aztán este újra megjelentek ezek a lisnyákok hogy levegyék a kútnál a cipőjüket 
és megintcsak Hádyn keresztül eljussanak haza Lišeň falvacskájába. Minden dolgok mértéke a 
nagymama maradt számomra, aki üzemi munkásnő létére úgy tudott öltözni, mint Viktória ki-
rálynő, aki az imádságos-könyvet is méltósággal vitte, aki csokrot kötött azokból a virágokból, 
amelyeket saját maga ültetett, és akinek még arra is volt ideje, hogy megkapálja a pityókát meg 
a fuszulykát a szőlősben. A nagypapa szabó volt a Heinrich Pisko cégnél és folyton fütyörészett 
és esténként sohasem volt otthon és a mamám azt mondta róla, hogy folyamatosan be volt csics-
csentve kissé. Kiliánnak hívták, engem meg Židenicében Bohuš Kiliánnak neveztek. De a Kilián 
család eredetileg francia volt, ez a Kilián az austerlitzi csata után maradt itt, amikor az egyik szép-
ség olyan alaposan megvizsgálta a sérüléseit, hogy attól teherbe is esett, és ez a Kilián elvette őt. 
Nekem tehát Židenice és a gyermekkorom jelenti a mindenséget, mindent ott tanultam meg, 
gyermekként mindent magamba szívtam, úgyhogy hiába vagyok most az Elba-menti síkságon, 
továbbra is morva vagyok, aki megírta ugyan a Szigorúan ellenőrzött vonatokat, amely a csehor-
szági Dobrovice és Kostomlaty állomások egyvelege, de ha annak idején nem költöztünk volna 
el, játszódhatna az egész Maloměřicén vagy Obřanyban is.

(Kocsis Péter fordítása)

 1 Líšeň Brno külvárosi része, és az ott lakókat nevezték „lišňáci”, azaz lisnyákiaknak. A Plecnikar pedig amolyan kiskert-negyed 
volt, ideiglenes házikókkal, Brno perifériáján, félig vadon, ahol gyógynövények is nőttek. Az itt lakók jártak nap mint nap Hády 
falucskáján keresztül dolgozni Brnóba.
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A két bizonyítvány, amelyről az Önéletrajzban is szó van. Magyarázatképpen: a „dostatečný” az 
elégségest, a „nedostatečný” az elégtelent jelenti. Az 1925-ös bizonyítványban, amint azt Hrabal 
is írja, utóbbiból összesen 6 szerepel. Az utolsó sor „dobrý”, azaz jó minősítését testnevelésből 
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kapta… 1929-re valóban sokat javított Hrabal: immár négy tantárgyból bukott csak meg, és két 
„jó” minősítés is szerepel: a felső sorban a „Vallásoktatás” (a legfelső sorban), valamint „Ének” (a 
legalsó sorban) tantárgyakból kapta ezeket.


