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Bohumil Hrabal Avarázsfuvola című, 1989. január 17-én keltezett elbeszélésében az írótól
megszokott módon kígyóznak szemünk előtt a vég nélküli mellérendelt mondatok, ám
ezúttal az oly kedvelt fanyar humorból inkább csak a keserűséget fejezik ki. Zajos
magány- tökéletes üresség-végső nyugtalanság; öngyilkosság- túz-Jan Palach;
könny-könnygáz; Prága-Vencel tér-1989 januárja - íme, ezekre az asszociációs
láncokra épül Hrabal elbeszélése, amely bemutatja a prágai januári események első két
napját. Az isteneknek valóban el kellett hagyniuk azt az országot és várost, ahol különös
bátorság szükségeltetik ahhoz, hogy valaki egy diák emlékére egy csokor virágot
helyezzen Szent Vencel szobrához. Nincs hozzá bátorsága a hetvenöt éves írónak sem,
csak szava van, de a valóság bebizonyította, hogy a szavakkal kifejezett legnemesebb
gondolat is könnyen félreseperhető.

Föloldhatatlan ellentét feszül a szó és a tett, a fiatalabb és az idősebb nemzedék között,
és ezen az ellentéten keresztül jut el az író az emberi lét etikai és egzisztenciális
kérdéseihez. Szubjektív, metaforikus, szürrealista vallomás ez. Bevezető részében a
fájdalom motívuma domborodik ki, s a halmozódó kilátástalansággal fokozódik a tragikus
életérzés is, mely a bűntudatba torkollik. Talán a halál, az öngyilkosság a kiút? Hrabal
azonban, ahogy azt eddigi művei is mutatják, nem a halál szószólója. A halál és az
öngyilkosság motívuma és az ezzel kapcsolatos asszociációk ismétlődnekugyan a műben,
de amikor az író a saját életére, illetve halálára gondol, tudja, hogy nem fogja magát az
ötödik emeletrőlkivetni, mert hosszú élettel van megáldva (megverve?). Az élet fájdalmát
többször át kell élnie annak, aki egyéni élete mellett nemzetének sorsáért is aggódik.

A tragikus januári események átélésével kapcsolatosak a halál és a tűz képei: az elgázolt
galamb teteme az aszfalton, a lángoló hattyú a németországi tó felett, Salvador Dali lángoló
zsiráfja mind a heideggeri életfelfogás lényegének hordozói, s a költői képek sorát
behelyettesíthetnénk a .Iétezés", a "semmi" és a "szorongás" fogalmaival. Hiszen az ő

gondolatával kezdődikaz elbeszélés fő része is: "az Istenek elhagyták ezt az országot" 
állítja, s ennek bizonyítékául a prágai demonstráció apokaliptikus eseményeit eleveníti
meg: a rendőrségi autókkal bekerített ÓVárosi teret, a vízágyúktól eláztatott embereket, a
könnygáztól síró embereket, Jan Paláeh abszurd és értelmetlen halálát, a törékeny
virágcsokrot a lány kezében. Mindez a bűntudat érzését növeszti elviselhetetlen
mértékűvé az alkotó lelkében, mely csupán maró öniróniával tartható valamelyest
egyensúlyban. Kétségbe vonja a heideggeri tanítás igazságát is, mert a szükségben
megszületnek az új istenek, vagy megpillantjuk végre a saját lelkünkből kitaszított régi
isteneket. A fiatalok segítségével talán visszaállítható a bensőségesebb kapcsolat Istennel,
a legfőbb Jóval: a varázsfuvola, a gyermekkocsi a hit és a remény történelmi szimbólumai,
azé a reménye, melyet a fehérhegyi vereség után fogalmazott meg Comenius, s mely 1968
és 1989 kapcsán vált ismét aktuálissá: "Hiszem, hogy dolgaidnak kormányzása újból a Te
kezedbe adatik vissza, ó Nép ..."
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