
sem volt kíméletes, s amint meglátott egy megfelelő céltáblát,
máris kilőtte a nyilait? Figyelembe kell vennünk azt is, hogy
Hašek ab ovo ellenérzésekkel viseltetett a különböző előkelő-
ségek és „fontos emberek” világa iránt, s ha róluk akart írni,
egy könnyed mozdulattal vitriolba vagy/és epébe mártotta a
tollát, s már rótta is azokat a sorokat, amelyekért az érintet-
tektől sok mindent várhatott, de köszönetet és hálát semmi-
képp. Ez is magyarázza, miért gúnyolódott annyit a magyar-
országi nemeseken és egyéb kisebb-nagyobb uraságokon.

Kifogásolhatnánk persze, hogy nem vett tudomást a Lajtán
innen (is) végbemenő polgárosodás pozitív jelenségeiről, a
gazdasági és kulturális fellendülésről, a liberalizmus térhódí-
tását jelző törvényekről, ez azonban nemcsak terméketlen, de
értelmetlen is volna. Végül is a magyar olvasónak nincs miért
elégedetlenkednie: Hašek a maga módján hosszú évtizedek
óta terjeszti hírünket a nagyvilágban. Érjük be ennyivel.

G. Kovács László
Fotó: Polgár László

Elhangzott a 2008. évi lipnicei Hašek-konferencián
Jaroslav Hašek író (1883–1923) születésének 115. és halálá-
nak 85. évfordulója alkalmából.

JEGYZETEK
1 A Hašek szatírái és humoreszkjei iránt érdeklődő magyar

olvasó jónéhány kötetet fellapozhat – igaz, a régebben kiadott
válogatásokat (A Balaton partján, 1954; Fekete-sárga panop-
tikum, 1956; Az ibolyakék mennykő, 1961; Az elhagyott latri-
nán, 1969; Dekameron, 1975) ma már csak könyvtárakban és
antikváriumokban lelheti fel. A mai olvasó szerencséjére a

magyarországi Cartaphilus könyvkiadó a közelmúltban új,
igényes kivitelezésű sorozatot indított az író kisprózáiból.

2 Az elhíresült fejezet a regény második, A fronton címet
viselő részében olvasható, de csak a botrányos kaland előz-
ményeit és történetét ismerjük meg belőle. A következmé-
nyekről és az ügy „elsimításáról” az Újabb szenvedések című
fejezetből értesülünk.

3 Gustav Janouch (1897–1968) a prágai német irodalom
képviselőjeként vált ismertté. Ma elsősorban két könyve miatt
tartják számon: az általunk is idézett, A nevető bíró című
Hašek-életrajz, valamint a Beszélgetések Kafkával címet
viselő műnek köszönhetően. Ez utóbbi hosszú éveken át a
Kafka-kutatók egyik legfontosabb forrásmunkájának számí-
tott, ma már kevésbé tekintik szavahihetőnek.

4 František Langer (1888–1965) jelentős helyet foglal el a
XX. századi cseh dráma- és prózairodalomban. Alkotói célki-
tűzései révén közel állt Hašekhez: ő is a hétköznapi életet és
az egyszerű emberek világát akarta megörökíteni, érdeklődés-
sel fordult a külvárosok és lakóik felé. A Švejk szerzőjéhez
meglehetősen szoros szálak fűzték – együtt alakították meg
például a Törvényes Keretek Közötti Mérsékelt Haladás Párt-
ját (Strana mírného pokroku v mezích zákona), amelyet bíz-
vást tekinthetünk a cseh politikatörténet legmulatságosabb
blöffjének. Emil Artur Longen (eredeti nevén E. A. Pitterman,
1885–1936) a XX. századi cseh kultúra kivételesen sokoldalú
reprezentánsa volt – színészként, rendezőként is nevet szer-
zett, fiatalkorában a festészet is vonzotta, s tollforgatóként
sem tétlenkedett: számos színművet, több filmforgatókönyvet
és prózai munkát írt. Hašek barátja volt, és jól ismerte a
bohémvilágot. Barátom, Jaroslav Hašek című visszaemléke-
zését mindmáig fontos és megbízható munkaként tartja szá-
mon az irodalomtörténet.

5 Dobossy László (1910–1999), irodalomtörténész, a cseh és
a francia irodalom volt a szakterülete. Magyarul ez ideig csak
ő írt Hašekről monográfiát, igaz, kettőt is: az első, szerény ter-
jedelmű, Hašek címmel kiadott munka 1963-ban, a jóval rész-
letesebb Hašek világa pedig 1970-ben jelent meg. A Hašek
iránt érdeklődő magyar olvasónak jó szívvel ajánlhatjuk az író
pályafutását valószínűleg mindenki másnál jobban ismerő
cseh irodalomtörténész, Radko Pytlík A csavargó liba című,
magyarul 1981-ben megjelent könyvét.
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