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című, részében is jónéhányszor találkozunk: általában váratla-
nul felbukkanó, a cselekmény menetét nem vagy csak alig
befolyásoló epizódszereplőkről van szó. A történet ekkor még
javarészt Magyarországon zajlik, s néhány helyi vonatkozású
momentuma témánk szemszögéből is figyelemre méltó. Első-
sorban talán a Magyarországon keresztül című fejezetben
olvasható történet, melyben Chodounský, a telefonista
elmondja a háború elején Szerbiába tartó katonavonat „meg-
próbáltatásait”. Az elbeszélésből az derül ki, hogy a háborús
lelkesedés lázában égő Magyarországon (s Horvátországban
is) a lakosság határtalanul bőkezű volt a hadbavonultak iránt:
„…minden állomáson sült csirkéket dobáltak be nekünk a
vagonba… Kaposfalván a magyarok egész darab disznósülte-
ket hajigáltak be a vagonba, és egy bajtársat úgy kupán vág-
tak egy disznófejjel, hogy ő aztán három vágányon is keresz-
tülkergette az adományozót…” Az önmagáért beszélő törté-
nettel éles ellentétben áll Švejkék szerelvényének budapesti
fogadtatása, amely újfent a lappangó cseh–magyar (s tegyük
hozzá: osztrák–magyar) ellentétek meglétét bizonyítja. Az
élelem vételezése iránt érdeklődő Ságner kapitánynak a kato-
nai pályaudvar parancsnoka mosolyogva és nyomatékkal
hangsúlyozza, hogy „a csehországi ezredekre vonatkozóan”
nincs semmiféle ellátási parancs.

A katonavonatok lelkes fogadtatásáról és szerencsétlen uta-
saik ajnározásáról ekkor már szó sem volt: Švejkéket is csak
a „Hősök fogadtatását szervező egylet” „két rendkívül lenyú-
zott hölgyből” álló küldöttsége fogadta, hogy a harctérre indu-
ló katonákat illatos szájpasztillákkal és „Szatmárbudafalusy
Géza budapesti érsek” „harci imáinak” különlenyomatával
ajándékozza meg. Most már senkinek sem kellett attól tarta-
nia, hogy egy disznófej eltalálja…

A kötet harmadik részében – a Budapesten című fejezetben
– is olvashatunk egy magyar–cseh konfliktusról, amelynek
természetesen Švejk volt az ártatlanul szenvedő főszereplője,
no meg a kistarcsai István házaspár tyúkja, amelyet a derék
katona úgymond eltulajdonított. Mivel azonban az öreg
Vodička ennél az epizódnál már nincs jelen, a félreértések
tisztázódnak, az ellenségeskedés hamar véget ér, s ismét
Švejknek lesz igaza: „Tetszik látni, óberlajtnant úr kérem,
mindent el lehet intézni…

Nem szándékozunk a Švejk valamennyi magyar vonatkozá-
sát leltárba venni, de néhány mozzanatot még feltétlenül
megemlítendőnek vélünk. Közéjük tartozik a transzport tőke-

terebesi (ma: Trebišov, Szlovákia) fogadtatásának az epizód-
ja, melyből kiderül, hogy a katonákat a helyi veteránok egye-
sületének ittas tagjai üdvözölték (ők is csak tévedésből, mert
egy honvéd zászlóaljat vártak), s részegségükben fel se fogták
a tévedést, holott az „üdvrivalgásukra” adott nem épp hízelgő
válasz („Csókoljátok meg a seggünket. Éljen!”) alaposan kijó-
zaníthatta volna őket. Ezt az epizódot követi a homonnai (ma:
Humenné, Szlovákia) állomáson megtörtént atrocitás, amely-
nek csendőrök által letartóztatott magyarországi rutének vol-
tak az áldozatai. „Volt közöttük néhány pópa, tanító és paraszt
az egész környékről… A legtöbbnek be volt verve az orra, a
feje csupa daganat attól a veréstől, amiben a csendőrök köz-
vetlenül az elfogás után részesítették őket.” A továbbiakban
Hašek felidézi az egyik pópa megtáncoltatásának a jelenetét,
s beszámol arról, hogy a 91. gyalogezred törzsvagonjában
milyen épületes vélemények hangzottak el a hazaárulókkal
való bánásmódról. A könyv rokonszenves magyar szereplői-
nek számát gyarapítja az a katona, akit a két lábon járó osto-
baság mintapéldánya, Dub hadnagy próbál megleckéztetni a
Hatvantól a galíciai határ felé című fejezetben. A nála ala-
csonyabb rangúak egzecíroztatásából sportot űző hadnagy
ezúttal (is) pórul jár: a magyar katona még csak nem is tiszte-
leg neki és faképnél hagyja, mi több, gúnyos és megvető gesz-
tusokkal adja a fafejű tiszt tudtára a véleményét.

Noha távolról sem merítettük ki a témát, talán sikerült
elmondanunk, melyek voltak Hašek magyarságképének a fő
elemei, és milyen élmények és tapasztalatok határozták meg e
kép alakulását. Kétségtelen, hogy az íróban őszinte érdeklő-
dés élt a magyarok iránt, s országukat is vonzónak találta.
Elbeszéléseit, karcolatait, életképeit és a Švejket böngészve
számos olyan momentumot fedezhetünk fel, amelyek irántunk
érzett rokonszenvét sejtetik vagy jelzik. Igaz, az érem másik
oldalára pillantva azt kell látnunk, hogy bírálnivalót is talált
bőségesen a dualizmuskori Magyarországon, magyar szerep-
lői között pedig számos olyan akad, akivel nem szívesen vál-
laljuk az atyafiságot. Mindezt azonban aligha vehetjük rossz-
néven tőle, és súlyos tévedés volna valamiféle magyarellenes
elfogultságra gyanakodnunk. Hašeket semmi se jellemezte
olyannyira, mint a könyörtelen, meg nem alkuvó kriticizmus,
az ironizálás és a gúnyolódás kivételes képessége: némi túl-
zással azt mondhatjuk, hogy az egész világot a szatíraíró sze-
mével nézte. Vajon miért lett volna elnéző a magyarokkal
szemben egy olyan ember, aki odahaza, az övéivel szemben
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