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Újsághír: ,,PRÁGA - Hétfőn a prágai Bulovka Kórházban tragikus
körülmények között közt meghalt Bohumil Hrabal, a kortárs cseh irodalom
nagy személyisége. A 83 éves író kórházi szobájának ablakából, az ötödik
emeletről esett ki, amikor az ablakpárkányra szállt madarak elé akart
eleséget szórni. Az írót már hosszabb ideje a kórház ortopédiai osztályán
ápolták.
Hrabal
halála
mély
megdöbbenést
keltett
a
cseh
művésztársadalomban.
Bohumil Hrabal 1914-ben született, s a Károly Egyetem jogi karán
végzett, de a jogon kívül szinte mindennel foglalkozott. Volt vasutas,
biztosítási ügynök, színházi alkalmazott, kereskedelmi utazó, acélgyári
munkás. Első könyve túl negyvenedik életévén, 1956-ban jelent meg, de csak
1962-től számított főhivatású írónak.
Most kevesebb lett a világ. Elment. Úgy, mintha Párizsban bedarálták
volna a méterrudat. Nincs többé etalon. Mintha az utolsó fáig kivágták volna
a kerskói erdőt. Talán nincs, akinek kevésbé kellett volna meghalnia.
Egyszerre ékelődött a múltba, de hogyan, a jelenbe, nagy-nagy kapocs volt
ebben a világban, valaki, aki érdek nélkül tetszett. Most valahonnan nagynagy darabok fognak hiányozni. Menjünk ki a napsütésre, nézzük csak
gyönyörködve a hegyeket, a völgyeket és a folyókat, a madarakat és a játszó
gyerekeket, csukjuk be a szemünket hirtelen. Ilyen sötétség lett most.
Tudott valamit, sok mindent. Nagyon megkapálta ezt a mi
kiskertünket. Csodálkoztunk csak nagyokat, hogy így is lehet. Fél kézzel,
mint ő az életét, kisujjal a gyeplőt a rohanó paripa hátán. Szőrén megülve,
mit neki nyereg, mit neki hegy, völgy, mit neki élet. Vágtat, amerre lát,
amerre akar, helyettünk, gyávák helyett is teszi, föl-alá vágtat egyre, nem
érdekli semmi, a korlátok, a gyeplők, a határok, gyönyörűségesen
nyargalászik. Röpdös csak a világ fölött, virágot szór az alant
csodálkozóknak. Belenget mindenkinek, onnan a vágtató ló csupasz hátáról,
meglehet, ő volt az utolsó szabad ember Európában, az utolsó, akinek az
öntörvényűsége erény volt. Ez a szépséges öntörvényűség esett most ki az
ötödik emeleti ablakon. Mind ott vagyunk alatta. Hidd el, Bohouš, nagyon
nyomsz, ahogy ott fekszel rajtunk. Öt emelet, az nagyon sok.
Ezt a legendát nagyon éles ollóval vágták el, nem lassan, kínosan
tépődve foszlott ketté, mégis, fáj nagyon a hirtelenség, nem tudjuk, más
megoldások kevésbé vagy jobban fájtak volna. A fájdalmat csak az
érzéketlenek kerülhetik meg, fáj nagyon ez az egész história, az esetlegesség,
hogy mi lett volna, ha. Tudjuk szomorúan, a történelem ezt az egyetlen
kérdést nem ismeri. A többi meg úgyis mindegy, ezek után. Az életmű
beteljesedett, talpig gyászban, ám elismerően mondhatjuk: hibátlanul. Nincs,
aki megírná a befejezést úgy, ahogy azt kell. Bizonyos vonatok végleg
elmentek. Magányosan billenti karját a szemafor.

