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T�zsér Árpád

Egy nemi szerv mindig van 
olyan szép, mint Edison agya

(Bohumil Hrabal, a költ�)

Mikolának

A cseh „Bohumil” személynév a görög (és hát persze immár magyar) „Teofi l” 

pontos megfelel�je (ami a.m.: Istenszeret�, Isten kedveltje). Hrabal Teofi l ma 

minden bizonnyal az egyik legnépszer�bb „magyar” prózaíró.

A költ� Hrabalt viszont még a cseh irodalom avatott magyar ismer�i sem 

igen emlegetik.

S  ami még nagyobb baj: a prózájában sem igen látjuk a költ�t. A  Hra-

bal-kritika is rendszerint csak a zseniális fecseg�t, az örök Pepin bácsit, a to-

vább él� s a kor „elváráshorizontjához” alakuló Svejket veszi észre az íróban.

Pedig hallgassák csak meg, mondjuk, az 1964-b�l való (tehát a legismer-

tebb Hrabal-opusnál, a Szigorúan ellen�rzött vonatoknál egy évvel el�bbi) 

Bambini di Praga 1947 cím� hosszabb Hrabal-próza befejezését: „Nézzék ezt 

a gyönyör� éjszakát! Ezt a ferde kép� holdat, ezeket a harmatos káposzta-

leveleket! Jöjjenek vissza! Nézzék, milyen gyönyör� ez az éjszaka! – Az épület 

szívében valaki panaszosan felüvöltött.” Mi ez, ha nem tiszta költészet?!

Hrabal, az érett prózaíró sohasem tagadja meg költ�i kezdeteit, minden 

prózájában gazdag fürtökben lógnak, osztódnak a szürrealista képek, s annyira 

sajátos, furcsa, szándékoltan bonyolított, mégis elemi erej� a szintaxisa, rejtet-

ten bölcsel� az iróniája, gazdag a nyelvi, beszédmódbeli polifóniája, hogy nem 

lehet nála nem költ�i formatudatoságra gondolni.

Valahol, valamelyik életrajzi vallomásában James Joyce-t is a mesterei 

között említi. Mondhatnánk: Joyce-hoz, a nagy modern ír-kelta eposzíróhoz 

hasonlóan (az Ulysses ugye tkp. az Odüsszeia átirata!) Hrabal is epiko-lírikus 

alkotó: úgy ír, hogy az epika tengelyére vetíti a lírát. Elbeszélései, regényei el-

beszélés és regény terjedelm� versek, lírai formációk.

Pályájának els� tíz-egynéhány évében pedig csak verseket ír.

✱

A prózaíró Hrabal születését az irodalomtörténészek az 1940-es és 50-es 

évek fordulójára teszik. Az els� Hrabal-vers viszont már 1937-ben megjelenik, 

a szerz� akkor huszonhárom éves.

1949-ben, harmincöt éves korában írja meg azt a két prózai szövegét (a 

Kaint és az Utrpení starého Werthera – Az agg Werther keservei cím� elbeszé-

lését), amelyek aztán a már általunk is jól ismert, érett Hrabal-m�vek, a Szigo-

rúan ellen�rzött vonatok (1965) és a Táncórák id�sebbeknek és haladóknak 

(1964) cím� kisregények megírásához szolgáltak alapul.
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S 1937 és 1949 között „csak” költ�.

Többnyire szabad verseket ír. S magától a költ�t�l-írótól tudjuk, hogy ki-

tün� mesterekt�l, Ungarettit�l, Baudelaire-t�l, Eliottól tanul (a Mintakollekció 

nincs. Mathias cím�, a gy�jteményünkben is szerepl� kompozíció, 1947–

48-ból, állítólag egyenesen az Átokföldje ihletésében született), de mi azért 

els�sorban a szürrealista iskolák, Apollinaire, Breton, Nezval hatását érezzük 

versein meghatározónak. Meg a cseh „totális realistákét”, f�leg a kommunis-

ta id�k nyers-radikális kritikáját és paródiáját adó, az utca nyelvét-történeteit 

megidéz� Jiři Kolářét, a Prométheova jatra (Prométeusz mája) cím� kötet ún. 

„kémjelentéseit”, „idegen szövegeit”, „önmozgó verseit” író kit�n� költ�ét.

Túlzással azt is mondhatnánk: a negyvenes évek második felében, f�leg az 

1948-as kommunista puccs után, mikor Vítězslav Nezval, a cseh szürrealizmus 

addigi atyamestere már maga is a szocialista realizmus felé kezd tájékozódni, 

Hrabal lesz az „igazi”, a szürrealista Nezval.

Mikor a kor engesztelhetetlen bírája, a teoretikus-kritikus Václav Černý azt 

írja Hrabal ekkori verseir�l, hogy „a legjobbat képviselik, ami poetizmusunkból 

(a cseh szürrealizmusból, T. Á.) megmaradt, az álmodozást, amely szabadon 

játszik az élettel, a világgal, a világmindenséggel”, pontosan fogalmaz. Álom, 

élet, világ, világmindenség. A Hrabal-vers módszere egyértelm�en szürrealis-

ta, az élet, a világ (a társadalom), a világmindenség elemeit, örvényl� képeit 

a Hrabal-lírában valóban az álom irracionalizmusa, az „action gratuit” tartja 

össze, de ezek az elemek, képek nagyon is a „való világból”, szinte a naturaliz-

mus vízióiból valók. A költ� Hrabal a város nyers szociográfi ájának és csaknem 

trágár testiségének a Nezvalja. Úgy álmodik a világról, mint egy szürrealista 

poéta, de úgy bolyong a testben, mint egy reneszánsz-realista költ�: az ember 

az � látomásaiban a kavargó városi természet, a városi világmindenség közepe. 

Szíve a város szíve.

„Az épület szívében valaki panaszosan felüvöltött.” A fentebb idézett Bam-

bini di Praga 1947 (1964) el�képe az 1950-ben írt „eposz” (Hrabal nevezi így), 

a csaknem ezersoros Bambino di Praga cím� szabad vers, tudatfolyam. Mintha 

a Bambini di Praga cím� prózai történet közepén-mélyén valaki felüvöltene. 

Talán maga a szerz�: nem lehet véletlen, hogy a versnek a címében még egyes 

számban van a „gyermek” (bambino), a kisregény címében viszont már az áll, 

hogy „Prága gyermekei”. A prózai változatban a súly áttev�dik a tablóra, a több-

szerepl�s jelenetekre, de ez nem jelenti azt, hogy a „gyermekek” között nincs 

ott a szöveg prefi gurációjának a „gyermeke”, az alanyi költ� is.

Hrabal 1950-ig szinte már minden kés�bbi témáját megírja, versben vagy 

lírizált prózában. Kés�bb ezeket a témákat újraírja, sosem látott epikai találé-

konysággal, erudícióval, b�séggel motiválja. S  az epikai alakzatokká tágított 

Hrabal-versek lírai h�se, központi fi gurája, alanya az új szövegformációkban 

rendre leköltözik a jelentés alsóbb rétegeibe. Az ért� olvasó azonban érzi, tud-

ja, hogy jelen van.

Ha egészen pontosak akarunk lenni, azt kell mondanunk, hogy Hrabalnak a 

versei és prózai munkái együtt képeznek teljes világot, m�-univerzumot.

Bojtár Endre írja: „Hrabal lejegyz�nek tartja magát. Valóban, végtelen gaz-

dagságban hordja elénk az életb�l ellesett eseményeket, dumákat. Figuráiból 

egyvalami azonban hiányzik: az önértelmezés képessége.”
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Aki összeolvassa a prózaírót a költ�vel, annak számára a versek talán rész-

ben kompenzálják e hiányt.

✱

Az elmondottakból világos, hogy a korai, a lírikus Hrabal minden szürrea-

lizmusa és „totális realizmusa” ellenére is életrajzi költ�. Verszövegei természe-

tesen önfényükben is nagy er�vel ragyognak (ebb�l az „önfényb�l” próbáltunk 

fentebb valamit felvillantani), de maga az életrajz talán újabb megvilágosodá-

sokhoz, a versek rejtettebb jelentéstartományaiba is elvezet bennünket.

A  költ� Hrabal életrajza hozzávet�legesen tehát 1950-ig tart. Az Adagio 

lamentoso cím� nagy, egzisztenciális szabad verse ugyan 1976-ból való, de 

el�képe, a Mrtvomat (Halálautomata?, Hullagép?, a szójáték lefordíthatatlan), 

amelynek az egyik alcíme szitén Adagio lamentoso, 1949-ben íródott.

Mi történt az íróval (költ�vel) 1950-ig? S mely korai írásaiban jelennek meg 

e meghatározó életszakasz helyszínei és életanyaga?

Bohumil Hrabal 1914-ben született, Brünnben, a morva f�városban (s 

amint tudjuk, 1997-ben halt meg), de 1920-ban a szülei Nymburkba költöznek, 

s ez a cseh kisváros lesz az író eszmélkedésének, ifjúkorának a színhelye. Érett-

ségi után jogi karra jeletkezik Prágába, de a német megszállás miatt meg kell 

szakítania tanulmányait. Jegyz�gyakornok lesz Nymburkban, aztán 1942-ben 

a vasútnál talál munkát. (A vasút motívumait lásd a Bambino di Prágában is; s 

azért is, mert természetesen a Szigorúan ellen�rzött vonatok a legemlékeze-

tesebb vasút-témájú Hrabal-opus, de az most nem tartozik vizsgálódásunk kö-

rébe.) Kés�bb egy „drogista” cég ügynöke (vö. Nyár, Elida-kozmetikummokkal 

az egészségért és szépségért), aztán a kladnói kohászati m�vek segédmunká-

sa (A szépséges Poldi), majd visszatér Prágába (ahol is egy erkölcsrend�rségi 

detektívnél és élveteg feleségénél lakik, az albérlet történetét lásd szintén a 

Bambino di Prágában), s erre az id�re esik tragikusan végz�d� nagy szerelme 

a „szép zsidó lánnyal” is (lásd a Színnyomatok cím� szonettciklust). 1958-ig 

egy papír- és hulladékgy�jt� telep dolgozója.

✱

Hrabal életútja önmagában véve nem különösebben érdekes, de az alkotó 

elképeszt� könnyedséggel, költ�i eleganciával csinál ebb�l a szürke, földközeli 

életb�l színes, lebeg� vásznakat.

Pepin bácsiról (kés�bbi epikájának legendás fi gurájáról, tkp. valóságosan 

létez� nagybátyjáról) írja: „…� mindenekel�tt azokra az áradó képekre fi gyelt, 

amelyek a szeme el�tt változtak formákból és színekb�l szavakká, s áradtak, 

egyre csak áradtak, s � sietett utánuk, s kiabálnia kellett, hogy utolérhesse 

�ket, de vessz�ket, pontokat, stílust nem tudott kiabálni, csak szólongatta 

hát a gyönyör� képeket, s még gyönyör�bbekre cserélte �ket. Pepin bácsi 

számára minden szép volt, a háború legszörny�bb képei is olyan gyönyör�-

ségesek voltak, mint a lányok arca.”

S mi nem tudjuk ebben a Pepin bácsiban nem látni �t magát, Hrabalt, aki a 

nagy realisták, naturalisták, avantgardisták, dadaisták könyörtelen leleplezései 

után („az élet nem más, mint…”) újra felfedezi, hogy az élet minden kisszer�-

ségével és borzalmaival együtt is szép, s nem az a kunszt, ha lemeztelenítünk 
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valamit, hanem ha meztelenül is szépnek látjuk, érezzük magunkat és a vilá-

got. Hrabal számára, akárcsak Pepin bácsi számára, egy nemi szerv mindig van 

olyan szép, mint Edison agya.

Olvassuk el a Mintakollekció nincs. Mathias cím� versciklust vagy a Szín-

nyomatok cím� szonettfüzért. Az egyik azt mondja el (err�l a Životopis trochu 

jinak – Életrajz, kicsit másként cím� könyvében maga a szerz� számol be), 

hogy a költ� teherbe esett kedvese elveteti a magzatát, s megtávíratozza a volt 

apajelöltnek (a vers furcsa címe tkp. a távirat szövege), hogy mindketten gyil-

kosok; a másik kompozíció egy szép, hideg és könyörtelen lányról szól, akibe 

a költ� menthetetlenül szerelmes, s ez a szerelmi kapcsolata is tragédiával 

végz�dik.

Err�l szólnak ezek a versek?

Nem, nem err�l szólnak.

Arról szólnak, hogy a zúgó, kavargó, vad nagyvárosi kozmosz, a permanens 

teremtés, nemzés, születés, élet formájaként érzékelt élethalálharc, az élet ré-

szeként felfogott halál: a tragikum is felemel�.

S arról, hogy a vers, a szonett, az alkotás akkor is szép, ha a rútról szól.

Mint Chagall képei, amelyeken a szerelmesek sohasem szépek, de mindig 

repülnek.

Ekszpanzió XV., Gasner János (1955–2009) emlékére, „A kilátó”, Buják, 2003 nyara


