
mében” ki-kirobbanó verekedésekről: a Švejkék asztalához
ülő katona elmeséli, „hogy ők hogy elbántak Szegeden a
magyarokkal, s kiverték őket néhány kocsmából. Közben elis-
merően kijelentette, hogy a magyarok is tudnak verekedni, ő
is kapott egy bicskát a hátába…” A „magyar virtus” tehát
megkapta az elismerést…

Nemcsak Švejkről, de a könyv másik híres szereplőjéről,
Marek egyéves önkétesről nehéz volna feltételezni, hogy a
magyarokkal bármilyen okból is ölre menne. A Švejk kaland-
jai Királyhidán címet viselő fejezet elején Marek a nemzetek
összevegyülésének előnyeit fejti ki a derék katonának, s
éppen a magyarokat és a cseheket hozza fel példának a maga
keresetlen módján. Arról elmélkedik, hogy a Magyarországra
vezényelt cseh katonák „összekeverednek a magyarokkal”,
míg „Budějovicébe magyar helyőrség jön, és lesz nagy fajke-
veredés”. Miután megállapítja, hogy a „fajkeveredés” a népek
„degenerálódásának” legjobb ellenszere, így folytatja: „Itt
csupán egyszerű cseréről lesz szó. A cseh katona majd egy
magyar lánnyal fog hálni, a cseh kislány pedig egy magyar
honvédet részesít vendégszeretetében…” Nem feladatunk e
helyt Marek önkéntes víziójának a helyeslése avagy helytele-
nítése, ellenben hangot adhatunk a gyanúnak, hogy Hašek
nem véletlenül említteti hősével a magyarokat.

A Švejk több fejezete is Magyarországon játszódik, de ezek-
ből az országról és lakóiról vajmi keveset tudhatunk meg,
hiszen a szerző figyelme érthető módon a főszereplővel és tár-
saival történtekre összpontosul, ők pedig csaknem minden
idejüket a vonaton és barakjaikban töltik. A nevezetes kalan-
dok színhelyéül szolgáló Királyhidáról például csak annyit
árul el a szerző, hogy a Lajta túlsó oldalán található Bruck an
der Leithával együtt „nem volt más, mint egy hatalmas bor-
délyház”, ahol „ragyogott a kávéházak és vendéglők ablaka,
szólt a nóta, folyt az ivászat”. Švejk Királyhidán kapja a sze-
relmi kalandra vágyó Lukáš főhadnagytól azt a megbízatást,
amely komoly botrányhoz és a cseh–magyar ellentétek fel-
színre kerüléséhez vezetett. A konfliktus kirobbanásához per-
sze nélkülözhetetlen volt Vodička, az árkász és „vén bajkeve-
rő” s javíthatatlan verekedő, aki bősz magyarfalóként maradt
meg az emlékezetünkben. A Kákonyinénak írt „diszkrét val-
lomás” átadásával megbízott Švejket a hozzá csatlakozó
Vodička rántja a bajba. Az öreg árkászt mi sem jellemzi job-
ban, mint hogy a megadott cím felé tartva „másról se beszélt
az egész úton, mint az ő állandó összetűzéseiről a magyarok-
kal, s folyton azt mesélte, hogy hol mindenütt verekszik
velük, hol és mikor voltak már eddig is ilyen verekedései,
máskor pedig mi akadályozta meg a verekedésben”. Vodička

jelszóként hangoztatja: „Te nem ismered a magyarokat…”, s
bár elbeszéléseiből az derül ki, hogy a magyarokkal való
összetűzések rendszerint az ő (és társai) lelkén száradnak,
mégis ő érzi sértettnek magát. „Egyszóval, a magyarok a
begyemben vannak” – jelenti ki Švejknek, aki a maga szelíd
módján így válaszol: „Nem minden magyar tehet arról, hogy
magyar.” Vodička persze visszautasítja ezt a vélekedést:
„Hogyhogy nem tehet… mindegyik tehet róla, marhaság.”
Törvényszerű tehát, hogy az öreg árkász „közreműködésével”
a levélátadásból végül nagy port fölverő verekedés és hadosz-
tálybírósági ügy lesz. Hašek Vodička személyében sikerrel
teszi nevetségessé a nagyszájú, nacionalizmussá sőt soviniz-
mussá torzuló „csehséget”, de azt sem mulasztja el megmu-
tatni, milyen „teljesítményekre” képes a háborús pszichózis
örvényébe került magyar sajtó. A királyhidai botrányról tudó-
sító lapok mérhetetlenül eltúlozzák az eset jelentőségét, „a
magyar lakosság elleni gaztettről”, „vérengzésről”, „Lükás
főhadnagy”, a „hírhedt cseh soviniszta” „garázdálkodásáról”
és hasonló képtelenségekről cikkeznek, s persze nem mulaszt-
ják el az alkalmat a cseh katonák csepülésére. Az író lesújtó
véleménnyel van a Monarchia hadseregének egységességéről
és bajtársiasságáról, persze elsősorban a tisztikar viszonylatá-
ban. A királyhidai üggyel foglalkozó Schröder ezredesnek az
alábbi szavakat adja a szájába: „Kijelentem önnek (t. i. Lukáš
főhadnagynak), hogy sokkal jobban szeretem a cseh katonát,
mint ezt a magyar bandát.” S ezután elmondat vele egy törté-
netet arról, hogy a magyarok Belgrád alatt miként vették tűz
alá a saját (nem magyar) bajtársaikat. Nem meglepő tehát,
hogy Švejk és Vodička végül elkerüli a bírósági tárgyalást.
Még kevésbé meglepő, hogy a tragikomikus kaland egyikük
szemléletmódján sem hagyott nyomot. Az öreg árkász figyel-
mét a vizsgálati fogságban is egy magyar katona kelti föl, aki-
nek a láttán az alábbi sokatmondó kérdéssel fordul a társai-
hoz: „Nem volna kedvetek fölhasítani a pofáját az egyik fülé-
től a másikig?” Švejk sem tagadja meg önmagát, s máris kész
a válasszal: „Eredj már, az egy rendes ember… azért van itt,
mert nem akart berukkolni. Ez a háború ellen van… és azért
csukták le, mert nem akar senkit se megölni…” Švejk józan
és emberséges szavai természetesen egyáltalán nem hatnak
Vodickára, akit emészt a bosszúvágy s azon dühöng, hogy „az
embernek muszáj tettetni magát, és kijelenteni a hadbíró előtt,
hogy egyáltalán nem gyűlöli a magyarokat.” A királyhidai
kaland története valóban nagyszerűen illusztrálja a nemzeti
elfogultságokra és a felsőbbrendűség megnyilvánulásaira
ellenszenvvel tekintő író gondolkodásmódját.
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