
„Nem minden magyar tehet arról, hogy magyar.”
(Jaroslav Hašek: Švejk)

Tényként állapíthatjuk meg, hogy a Magyarországon (is)
ismert és sokak által kedvelt cseh írók kis csapatában Jaroslav
Hašek (1883–1923) afféle örökös tagnak számít. Fölöttébb jó
társaságba került, hiszen Karel Čapekkel, Bohumil Hraballal,
Josef Škvoreckývel és Milan Kunderával osztozik a népsze-
rűségen (s tegyük hozzá: a világhírnéven). Az igényesebb iro-
dalom iránt érdeklődő olvasók jelentős része „kötelességé-
nek“ érezte és érzi, hogy megismerkedjék a Švejkkel, akiben
pedig az író egyéb munkái iránt is kíváncsiság támadt, több
magyar nyelvű kötetnek köszönhetően a novellák és humo-
reszkek zseniális szerzőjét is felfedezhette.1

A világirodalom halhatatlanjává lett bohém mester tehát nem
szorul különösebb bemutatásra, ennélfogva nekünk sem áll
szándékunkban életrajzi adatok sorolásával és az életmű
„bemutatásával” rabolni az olvasó idejét. Írásunk egyetlen
célja, hogy Hašek munkáinak magyar(országi) témáit és motí-
vumait felidézve utánajárjunk, mi keltette fel a Magyarországon
utazgató (vagy ha úgy tetszik: csavargó) író figyelmét és mit
őrzött meg emlékezetében az országról és lakóiról.

Hogyha Hašek imponálóan gazdag életművének magyar
vonatkozásairól esik szó, általában mindenkinek Švejk és
Vodička, az öreg árkász királyhidai kalandja jut eszébe,2

(amely valóban a regény legemlékezetesebb epizódjaihoz tar-
tozik, s írásunk szempontjából kiemelt fontosságú), ugyanak-
kor azonban sajnálatos módon „elfeledteti” azokat a magya-
rokhoz és Magyarországhoz kötődő szereplőket és mozzana-
tokat, amelyek a könyvben szép számmal megtalálhatók – s
akkor még nem is szóltunk az elbeszélések, karcolatok, élet-
képek stb. magyar motívumairól. Mielőtt azonban – a teljes-
ség igénye nélkül – felidéznénk a témakörünkbe tartozó
műveket, fel kell tennünk a kérdést: mennyire ismerhette
Hašek a korabeli Magyar Királyságot?

Talán meglepő, de tény, hogy Hašekben már kamaszkorá-
ban, egészen pontosan az 1899–1902 közötti években érdek-
lődés támadt a magyarok iránt. A fiú ekkor a prágai kereske-
delmi akadémia diákja volt, s miután örökös vándorlási kedv-
vel áldotta/verte meg a sors, a vakáció idejét többnyire az
Osztrák–Magyar Monarchia különböző országrészeinek

bebarangolásával töltötte, s természetesen a Csehországgal
szomszédos Felföldre és Magyarország más régióiba is elju-
tott. Több későbbi írása is tanúsítja, hogy az általa megismert
tájak mély benyomást tettek rá, s az ország lakóival – köztük
a magyarokkal – szerzett tapasztalatai sem lehettek rosszak,
ugyanis Hašek az akadémián a német, a francia és az orosz
mellé a magyar nyelvet is felvette tantárgyai sorába, amely
iránt – mint egyik neves életrajzírója, Gustav Janouch megál-
lapította – „nagyon csekély érdeklődés mutatkozott.”3

A leendő író magyarországi csavargásainak egyébként
Janouch is nagy jelentőséget tulajdonított: „Innen származott
érdeklődése a magyar nyelv iránt, amellyel a prágai kereske-
delmi akadémián úgyszólván senki sem foglalkozott. De ő
már 1900-ban hasznát vette, amikor öccsével, Bohuslavval
bejárta Szlovákiát (azaz a Felföldet, vagy ahogy ma, némileg
vitatható módon mondják: a Felvidéket), majd később a hábo-
rúban és az orosz hadifogságban, amikor sok magyarral került
össze.” Hašek korántsem tökéletes, de egy prágai cseh ember-
nél mindenképpen megbecsülendő magyar nyelvtudása élet-
rajzi tény, amelyet életének több hiteles tanúja, egyebek mel-
lett František Langer és Emil Artur Longen is megerősít.4

Hašek – miként arra Janouch is utal – nemcsak a századfor-
duló idején tett utazásai során került kapcsolatba magyarok-
kal, hanem az első világháború és az oroszországi polgárhá-
ború vérzivataros éveiben is. Halhatatlan regényhőséhez
hasonlóan ő maga is kénytelen volt „derék katonává“ válni:
1915 februárjában vonultatták be a České Budějovice-i 91.
gyalogezredhez (igen, ahhoz, amelyik a Švejkben is szerepel),
s ő és sorstársai is ugyanazon a túlnyomórészt magyarországi
útvonalon utaztak front felé, mint a regénybeli katonák.
Hašeknek a harctéren nem sok alkalma nyílt arra, hogy a
Monarchia magyar katonáival fegyverbarátságot kössön – a
csukaszürke uniformisba bújtatott bohém ugyanis már 1915
szeptemberében az orosz hadifogságot választotta a további
„vitézkedés” helyett, s mint ismeretes, a hadifogolyból végül
a Vörös Hadsereg propagandistája és „politikai munkása” lett.
Pályájának e különös fordulata témánk szempontjából sem
érdektelen, mivel Hašek a hadifogolytáborban és a bolsevikok
harcát támogató internacionalisták között is gyakran találko-
zott magyarokkal (a mára már elfeledett kommunista íróval,
Zalka Mátéval is megismerkedett), s tagja lett a Roham –
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