
Sturm című magyar–német hadifogoly-lap szerkesztőbizottsá-
gának. Nem tudjuk, hogy ezek a találkozások hagytak-e
benne mélyebb nyomokat és befolyásolták-e a magyarokról
kialakított képét, műveiben ugyanis a hadifogság és a polgár-
háború előtti évek élményei és tapasztalatai tükröződnek.

Hašek rövid élete folyamán kb. ezerkétszáz novellát, karco-
latot, életképet és újságcikket vetett papírra, amelyek közül
monográfusának, Dobossy Lászlónak a megállapítása szerint
több mint félszáz sorolható a magyar vonatkozású írások
közé.5 Említést érdemel, hogy a Magyar Királyságban játszó-
dó történetek némelyikében kizárólag szlovákok szerepelnek:
mi sem természetesebb ennél, hiszen a régi Magyarország
egyik-másik vidékén az író még a XX. század elején is jósze-
rivel csak szlovákokat talált. Emellett éppen ekkortájt volt ter-
jedőben a cseh–szlovák kölcsönösség eszméje, s a cseh köz-
vélemény mind nagyobb érdeklődéssel és együttérzéssel for-
dult a szlovákok felé.

A magyar tárgyú írások felfogásmódjukat, világszemléletü-
ket tekintve nem különböznek Hašek többi alkotásától. A
szerző rokonszenve változatlanul a kisembereké, a társadalom
peremére szorult névteleneké, ellenben a hatalom és a rend
képviselői, a különböző notabilitások ezekben a művekben is
ellenszenves vagy legalábbis groteszk karikatúrákként jelen-
nek meg – kiváltképp érvényes ez a nemesi világ képviselői-
re, akiket Hašek előszeretettel vett célba. Hogyha valaki a
szóban forgó írások alapján próbálna képet alkotni az ország-
ról, arra a következtetésre kellene jutnia, hogy Magyarország
ugyan szép és gazdag, de tele van tökéletesen anakroniszti-
kussá vált, ostoba urakkal, akik legkivált a dologtalanságban,
az ingyenélésben és a basáskodásban „jeleskednek”. Az író
éppoly könyörtelenül teszi csúffá a magyar nemeseket (s álta-
lában a hatóság embereit), mint az osztrák vagy cseh arisz-
tokratákat, bürokratákat, csendőröket és katonatiszteket.
Magyarországon nemcsak az alig fél évszázada letűnt feuda-
lizmus némely tovább élő sajátossága és külsősége irritálta:
szemet szúrt neki a nemzeti kisebbségekkel szemben intole-
ráns nacionalizmus jelensége is, amelyet egy jóérzésű cseh
értelmiségi akkorában aligha hagyhatott szó nélkül. Ő sem tett
lakatot a szájára, miként azt a magyarosítást kifogásoló élet-
képe, A magyar postán vagy a bizarr ötletekben tobzódó, a
budapesti parlamentet s a korabeli magyar nacionalizmust a
valóságosnál sokkal sötétebb színekkel lefestő kegyetlen sza-
tírája, A magyarhoni parlamentből mutatja. A Balaton partján
című, a „magyar tenger” szépségét nála szokatlan líraisággal
és lelkesültséggel felidéző történetből azt tudjuk meg, mivé
lesz az igazságszolgáltatás, ha egy földbirtokos és egy szolga-

bíró poharazgatásba kezd… A nemes (és a huszár) gúnyrajza
bukkan föl a Cigányhistória címet viselő elbeszélésben is,
melyből szomorú következtetéseket vonhatunk le a magyar
nemesség értelmi képességeit illetőleg. E tekintetben Hašek
minden bizonnyal nagyon borúlátó volt: a Képviselőválasztás
Puszta-Magyarádon című elbeszélésében egy olyan nemesu-
rat szerepeltet – Harapássy névvel –, aki azért buktatja meg a
kisváros képviselőjelöltjét, mert az utóbbi képes volt elhinni,
hogy a föld gömbölyű. Ez az írás egyébként Móricz Zsig-
mondétól merőben eltérő módszerekkel, de hatásosan érzé-
kelteti az „Isten háta mögötti” kisvárosok életének lélekölő
egyhangúságát és sivárságát. A sógorságon-komaságon alapu-
ló karrier, a hatalmaskodás és a tisztségre való alkalmatlanság
a céltáblája a Selmecbányai idillnek, amelyben a magyar
nacionalizmus és a szlovákellenesség motívuma is felbukkan:
Halász, a botcsinálta rendőrkapitány azt mondogatja szlovák
származású vendéglátójának, hogy „a tót nem ember”, amire
„Csulen úr… csak irult-pirult és bátortalanul megjegyezte: –
Azért nem egészen úgy van az, kérem…” Természetesen szó
sincs arról, hogy Hašek Magyarországon kizárólag a nemesek
(s általában a kisebb-nagyobb hatalmasságok) ostobaságát,
korlátoltságát, tisztességtelenségét és nacionalizmusát vette
volna észre. Magyar vonatkozású írásainak egy része a sza-
badságvágy és a romantika földjének mutatja a történelmi
Magyarországot – igaz, a rá jellemző groteszk módon, min-
denfajta szentimentalizmus nélkül. A Lajkó című „hangula-
tos” életkép olvasója szinte mellékesen tudomást szerez egy
vérfagyasztó bosszúról, de Hašek oly módon mondatja el a
szereplőkkel a történetet, mintha egy szokványos, hétköznapi
esetről volna szó, amely csak azt bizonyítja, milyen kemé-
nyek és indulatosak ezek a magyar csikósok… A puszta, a
pásztorember, a betyár széles körben ismert (s mi tagadás,
elcsépelt) motívuma nála is többször feltűnik, többek között a
Cigánypoézis szomorkás életképében és a Betyártörténet
című, Badacsony környékén játszódó novellában, amely egy
sokáig érlelt, de végül elmaradt bosszú kapcsán a szegényle-
gények gondolatvilágát, erkölcsi normáit hozza közelebb az
olvasókhoz. (Akiknek a nagy többsége, legyen bár mégoly
erényes, alighanem mindig is érdeklődni fog Cartouche,
Rinaldo Rinaldini, Jesse James vagy éppenséggel Sobri Jóska
és Rózsa Sándor iránt.)

Az elkülönülés, következtetésképp egy viszonylagos füg-
getlenség lehetőségét képviselik a magyar tárgyú írások cigá-
nyai, akik a társadalmi ranglétra legalján élve-tengődve is
módot találnak arra, hogy túljárjanak a különböző rendű-
rangú uraságok eszén, mint azt pl. a Kukoricacsősz, a Cigány-
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