
história vagy a Kákonyi Gyula kalandja című elbeszélések
bizonyítják. (A Kákonyi név a jelek szerint megnyerte az író
tetszését, mert a Švejk Királyhidán játszódó fejezetében ismét
felhasználta.) Hašek nem hallgatta el a cigányok csínytevé-
seit, az életmódjukból fakadó konfliktusokat, de mi sem állt
tőle távolabb, mint az ítélkező moralista szerepe, ellenkező-
leg: ábrázolásmódját leginkább a megértés, sőt a rokonszenv
jellemzi.

A magyar vonatkozású művek között természetese olyano-
kat is találunk, amelyekben szó sincs politikáról, társadalmi
kérdésekről, szabadságvágyról, hanem csak egyszerű lelkű s
rendszerint némileg habókos kisemberek mulatságos, olykor
meseszerű históriáit mondják el (Tragédia a Fertő-tón, Az
életmentő, Babám és a régészet).

Hašek szóban forgó írásait végigolvasva azt tapasztaljuk,
hogy az író leggyakrabban a Felföld tájait és városait idézi fel,
de ahhoz sem fér kétség, hogy a Balaton és környéke s az
Alföld is közel állt hozzá. Bizonyos, hogy többé-kevésbé ott-
honosan mozgott az akkori Magyarországon, s lakóiról, társa-
dalmi-politikai viszonyairól sok mindent tudott, ismeretei
azonban egy komplex és objektív magyarságkép kialakításá-
hoz korántsem voltak elegendőek. A különböző magyar nevek
használatában – nyelvtudásának köszönhetően – meglehető-
sen leleményesnek bizonyult, s az olvasóban alighanem már a
nevek láttán (Majkapár Pista, Káposfalvi István, Kákonyi
Gyula, Habári gazda, Harapássy uram, Szamáry etc.) gyanú
ébred, hogy egy humoristával van dolga.

A magyarokról és Magyarországról érintőlegesen számos
más elbeszélésben is szó esik, de ezekben a magyar motí-
vumnak általában nincs fontosabb szerepe. Az író többször is
gúnnyal és megvetéssel szól az Osztrák–Magyar Monarchiá-
ról, egyébként azonban nem lehet okunk panaszra: a szórvá-
nyosan felbukkanó magyarok nem tartoznak a negatív szerep-
lők közé. Éppúgy vonatkozik ez az Alserbach százados hábo-
rús zárszámadása című novellában csak egy pillanatra feltű-
nő magyar hadifogolyra, mint a Rab oroszlán szlovákokkal,
csehekkel, románokkal, ruténekkel, lengyelekkel és cigá-
nyokkal együtt szolgáló magyar katonáira vagy a Katonai
ismeretterjesztő cikkek a gyermekek olvasókönyvébe címet
viselő szatíra képzeletbeli Miskolci századosára. Említést
érdemel a Hogyan dolgozik a modern diplomata című humo-
reszk, melynek ütődött főszereplője, Tevepúpy Rudolf gróf
harcias, „minél élesebb” nótát szeretne venni a zeneműbolt-
ban, mire az elárusítónő a Rákóczi-indulót ajánlja, mondván,
hogy ez lesz a „legmegfelelőbb”. S Hašeknek a magyarokhoz
való viszonyát illetően legyen szabad még egy adalékot meg-

említenünk: a Milyen vezércikket írnék, ha a kormány lapjá-
nak szerkesztője lennék című, a huszas évek elején született
írásában a szerző immár a IV. Károlyt Magyarországról kiűző
kisantanton gúnyolódik, amit kor- és nemzettársai semmiképp
sem tekinthettek cseh hazafihoz méltó magatartásnak… Való
igaz, Hašek élete végéig javíthatatlan nonkonformista volt.

Fentebb már szó esett róla, hogy a világhírű főmű, a Švejk.
Egy derék katona kalandjai a világháborúban című regény
jóval gazdagabb magyar vonatkozásokban, mint azt első pil-
lantásra hinnénk. Hogyha újraolvasás nélkül nem tudjuk feli-
dézni őket, abban nemcsak emlékezőtehetségünk korlátai a
ludasak, hanem a a mű terjedelme is: a kezünkben lévő, 1978.
évi – Réz Ádám műfordítói invencióját dicsérő – magyar kia-
dás pl. 838 oldalt tesz ki, s mint ismeretes, alakok, esemé-
nyek, történetek százai kavarognak a szó minden értelmében
nagy regényben.

A könyvben megjelenő magyarok iránt érdeklődő olvasó
először a Švejk balszerencsés kalandjai a vonaton című feje-
zetben találkozhat egy hazánk fiával. Figyeljük meg, miképp
mutatja be őt a szerző: „A szenvedésnek egyik ilyen jelöltje,
akit operáció után kiengedtek a hadikórházból, s most vértől
és sártól mocskos egyenruhát viselt, odaült Švejkhez. Elcsi-
gázott, lesoványodott, szomorú ember volt. Letett az asztalra
egy kis csomagot, elővette rongyos erszényét, és megszámol-
ta a pénzét.” A szinte nincstelennek bizonyult magyar katonát
Švejk „kamerád”-nak szólítja és nagyvonalúan megvendégeli
(természetesen sörrel). A sokat szenvedett, családját sirató
magyar „nemzetközi nyelven” előadott történetét („Pif, paf,
puf, három gyerek, nincs ham…”) Švejk együttérzően hall-
gatja, majd így szól: „Csak igyál, te magyar… húzd meg jól!
Ti bezzeg nem így vendégelnétek meg minket…” Csak talál-
gatni lehet, vajon mire utal ez az utolsó mondat. Lehet, hogy
kellemetlen magyarországi emlék(ek) áll(nak) mögötte, s az
sem zárható ki, hogy a Monarchia hadseregének különböző
nemzetiségű katonái közötti feszültségek és ellenségeskedé-
sek ihlették. Ez annál inkább elképzelhető, mert a következő
sorokban Hašek épp arról ír, hogy a háború károsan befolyá-
solta a csehek és a magyarok viszonyát: a magyarok gyávának
tartották a cseh katonákat, amit az utóbbiak természetesen
rossz néven vettek. Az író nem vitatja, hogy a cseh katonák
megadást jelző felemelt karjait illetően „a magyaroknak töké-
letesen igazuk volt”, de – némileg túlozva – hozzáteszi, hogy
„ez a művelet… utóbb egészen általánossá vált… maguknál a
magyaroknál is, amikor már nem tetszett nekik verekedni a
magyar király érdekében.” Ebben az epizódban értesülünk
először a magyar és a cseh katonák között „a becsület védel-
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