
ONDREJČÁK ESZ TER

ANTON STRAKA 
CSEH SZLO VÁK KUL TÚ RAT TA SÉ 
ÉS „MA GYAR BA RÁ TAI”

Em ber szól jon az em ber hez, sze res se az em bert. Ne he zen
tu dom meg ér te ni azo kat, akik egy nem ze tet gyû löl ni tud nak.
Os to ba po li ti ku so kat, uszí tó új sá go kat le het gyû löl ni, de egy
né pet, a va ló di em bert – so ha. Ha meg is mer jük egy nem zet

szel le mi rep re zen tán sa it, em be ri író it, raj tuk ke resz tül 
meg sze ret jük a nem ze tet.

(KAREL ČAPEK nyi lat ko za ta Nádass Jó zsef leírásában)1

Az 1950-es évek tõl egé szen a ki lenc ve nes évek kö ze pé ig je len tõs szak iro da lom ké -
szült Anton Strakáról, a két vi lág há bo rú kö zött Bu da pes ten is te vé keny ke dõ cseh szlo -
vák kul tú rat ta sé ról. Leg in kább kor tár sai em lé kez tek meg a har min cas évek rõl. Pél dá ul
az Apollo fõ szer kesz tõ je és Straka mun ka tár sa, Gál Ist ván, aki sor ra ad ta ki cik ke it Jó zsef
At ti lá ról, Lukáčról és Strakáról, de Szán tó György, Straka ba rát ja is je len tõs cik ke ket 
je len te tett meg. Õk ket ten vol tak azok, akik Straka em lé két leg erõ seb ben õriz ték 1945-
ben be kö vet ke zett ha lá la után. Több nyi re az Iro dal mi Szem lé be, Nép sza bad ság ba,
Tiszatájba és Fi lo ló gi ai Köz löny be írt cik ke ik mel lett le ve le zé sé nek egy kis há nya dát is
köz re ad ták. Le ve le zést kö zölt to váb bá Patyi Sán dor, Sá ra Pé ter és Sán dor Lász ló is, utób -
bi Straka utol só éve i ben foly ta tott egy évig tar tó le ve le zé sü ket bo csá tot ta közre.2

Iro da lom tör té ne ti szem pont ból min de nek elõtt az egy év vel ké sõb bi Dějiny a ná-
rody és a Ta nul má nyok a csehszlovák–magyar iro dal mi kap cso la tok kö ré bõl cí mû 
kö te tek hu sza dik szá za di iro da lom mal kap cso la tos ta nul má nyai ér de mel nek kü lö nö -
sebb fi gyel met.

Ér de kes az a hall ga tás, ami Straka el tû né sét kö vet te, ez va ló szí nû leg a po li ti kai
lég kör nek volt tu laj do nít ha tó, de az is le het, hogy csa lád tag jai, ba rá tai re mény ked tek,
hát ha vissza tér még hoz zá juk. Meg fi gyel he tõ az is, hogy a ki lenc ve nes évek kö ze pé -
tõl egé szen 2003-ig nem je lent meg egyik kö zép-eu ró pai or szág ban sem je len tõs mû
Strakáról. 2003-ban azon ban, mint ha csak pó tol ni akar nák ezt a hi ányt, a Szlo vá ki ai
Ma gyar Írók Tár sa sá ga ál tal szer ve zett po zso nyi tu do má nyos ta nács ko zá son el hang -
zik Turczel La jos ki vá ló elõ adá sa Anton Straka tel je sebb port ré ja cím mel, amely ben
szé les kö rû te vé keny sé gét mél tat ja; Bu da pes ten pe dig meg ren de zés re ke rül az Anton
Straka 110. év for du ló ja al kal má ból ren de zett kon fe ren cia a Cseh Cent rum ban, ahol
nyolc elõ adó mu tat ja be a szlo vák nem ze ti sé gû, Kas sán szü le tett cseh szlo vák kul tú -
rat ta sé éle tét, mun kás sá gát, je len tõ sé gét. 3 órai kez det tel a Bohemia Ba rá ti Kör, a Zug -
lói Szlo vá kok Ön kor mány za ta, a Cseh Cent rum és a Szlo vák In té zet mun ka tár sai, il -
let ve Csoma Bor bá la és Straka déd uno ká ja, Mar tin Pa lán fel avat ja egy ko ri bu da pes ti
la ká sá nál, az Ame ri kai út 37. szám alat ti vil la fa lá nál el he lye zett em lék táb lát, és ki ad -
ják az egyet len két nyel vû mo nog rá fi át, a Csoma Bor bá la ál tal ké szí tett „Hi dat verj, ne
éket!” cí mû köny vet. 2003-tól min den év ben meg ün nep lik a két vi lág há bo rú kö zöt ti
cseh szlo vák kul tu rá lis at ta sé év for du ló ját Bu da pes ten, az Ame ri kai út 37. szám alat ti
vil lá nál, a „pén tek es ték” szín he lyén.

Ki volt ez a Straka? És mi lyen sze re pet töl tött be a két vi lág há bo rú kö zött a cseh-
szlovák–magyar iro dal mi élet ben? Er re a kér dés re ed dig csak ho má lyos vá laszt ad hat -
tunk. A kor tár sak cik kei né hol pon tat la nok, a ko ra be li szép iro da lom ban fel vá zolt em -
lé ke zé sek, il let ve a csa lád tag ok, ba rá tok vissza em lé ke zé sei nem min dig te kint he tõk dokumentum
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meg bíz ha tó nak. Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ban, a Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um ban, 
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Könyv tá rá ban, a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ban és 
a prá gai Kül ügy mi nisz té ri u mi Le vél tár ban fenn ma radt for rá sok, köny vek és cik kek ke -
ve set árul tak el ed dig ró la. Hi á nyoz tak a ki ra kós já ték utol só, leg je len tõ sebb da rab jai,
így csak hé za gos is me re te ink vol tak ez idá ig te vé keny sé gé rõl.

Most azon ban si ke rült fel ku tat ni Straka fenn ma radt ha gya té kát Prá gá ban, ami nek
di gi ta li zált vál to za ta az MTA Könyv tá ra és In for má ci ós Köz pont ja igaz ga tó já nak,
Monok Ist ván nak és a Straka-örökösöknek, Mar tin Palánnak és Věra Palánovának kö -
szön he tõ en most már az MTA Könyv tá ra tu laj do ná ban van. A kéz ira tos ha gya ték di gi -
ta li zá lá sát (több mint 7000 fel vé tel) a könyv tár mun ka tár sai, Horányi Kár oly és Láng
Klá ra vé gez ték. A ki kül de tést Gál Je nõ, a prá gai Kár oly Egye tem ma gyar ta ná ra se gí tet -
te. A ku ta tó utat Kabdebó Ló ránt pro fesszor, a Mis kol ci Egye tem ta ná ra, a Sza bó Lõ rinc
Ku ta tó hely ve ze tõ je és Kul csár Sza bó Er nõ aka dé mi kus, az EL TE Ma gyar Irodalom– és
Kul tú ra tu do má nyi In té zet igaz ga tó ja tet te lehetõvé.3

Ezen kí vül a bu da pes ti Volkmann ut ca 8. szám alat ti la kás ból, Sza bó Lõ rinc könyv -
tá rá ból meg ma radt le ve lek, könyv be jegy zé sek ke rül tek elõ. Az itt több ség ben le võ ma -
gyar, né met és fran cia köny vek mel lett szlo vák és cseh köl tõk, írók mû vei is nagy szám -
ban for dul nak elõ. Min de nek elõtt Emil B. Lukáč szlo vák köl tõ és František Ha las cseh
köl tõ mun kái. Pél dá ul az Anyó kák (Staré Ženy), ame lyet Anton Straka for dí tá sá ban
1937-ben kö zös vál lal ko zás ban adott ki a Szép Szó Bu da pes ten és az Eugen Prager 
Ki adó Po zsony ban. Ben ne kis nyom ta tott la pon a for dí tó aján lá sa: „Szí ves meg em lé ke -
zés sel és igaz ba rát ság gal ajánl ja Anton Straka.”

Ha las má sik kö te té nek, a Tvářnak cím lap ján szin tén aján lás ol vas ha tó cseh nyel -
ven. Ben ne az Anyó kák gé pelt irata,4 a köl tõ le vél bo rí ték ja és cseh nyel vû kéz ira tos 
le ve le Sza bó Lõ rinc hez. Az aján lás és le vél szö ve gé nek két nyel vû (gé pelt) vál to za ta 
is fenn ma radt a kö tet ben. A cseh le vél ma gyar ra va ló át ül te té sét Straka vé gez te. Az õ
ha gya té ká ban is meg ma radt egy má so la ta. Az aján lás for dí tá sa a kö vet ke zõ: „Sza bó Lõ -
rinc nek a köl tõ nek for rón s em lé ké re egy ta lál ko zás nak a »Poézisben« az õ F. Ha las-a.
Prá ga, dá tum.” A le vél for dí tá sa pe dig: „Igen nagy örö möm van az Ön üd vöz le té bõl s
az Ön for dí tá sa i ból. A köl tõ a köl tõ nek nem kell hogy so kat mond jon ah hoz, hogy meg -
ért sék egy mást. Né ha ez hall ga tás sal job ban megy, mint sza vak kal. Kí ván nám ma gam -
nak, hogy ilyen hall ga tás le gyen kö zöt tünk. Az Ön ver se, ame lyet for dí tás ban el ol vas -
tam, annyit be szélt ne kem Ön rõl, hogy sze re tem Önt. Igen, »homlokodtól fölfelé!« Kül -
döm Ön nek a leg utol só köny ve met. Jöj jön el Prá gá ba s hoz za el a ba rá ta it is és az én
üd vöz le te im nem csak az enyé mek – a töb bi ek ne vé ben is mon dom. Te gye meg ezt!
Szép lesz ez, el me gyünk va la mi me lan ko li kus ván dor lás ra mind az után, ami itt szép
éj jel és nap pal. Gon dol jon majd né ha is mét re ám! Kéz szo rí tás sal az Ön F. Halas-a.”5

A Tvářban he vert to váb bá Straka sa ját ke zû alá írá sá val el lá tott le ve le is Sza bó 
Lõ rinc hez (1933. feb ru ár 24.): „Ked ves Sza bó úr! Mel lé kel ten kül döm vissza Fr. Ha las
le ve lét s a de di kált köny vet a le vél s a de di ká ció ma gyar for dí tá sá val. Meg jegy zem,
hogy Ha las ev vel a ver ses köny vé vel nyer te el a cseh-szlo vák iro dal mi ál la mi dí jat 
a mult év õszén. Nyer sen le for dí tot tam Ha las 3 ver sét eb bõl az uj könyv bõl, ta lán ér -
de kel ni fog ják Önt.6 To váb bá csa to lom a »Slovenské Pohľady« c. szlo vák iro dal mi lap
ezévi el sõ szá mát. A 36. ol da lon ott ta lál ja »Homlokodtól fölfelé« c. ver sé nek igen jól
si ke rült szlo vák for dí tá sát Emil B. Lukáčtól, aki vel bi zo nyá ra ta lál ko zott a PEN club
kong resszu sán Budapesten.”7

Sza bó Lõ rinc 1935. má jus 20-án köl tö zött csa lád já val a ház el sõ eme le té re, két szo -
ba-kony hás la kás ba. Dol go zó szo bá já ban ta lál ha tó köny ve it hosszú évek alatt gyûj töt te
össze. Van, ame lyet vá sár lás út ján szer zett be, de je len tõs az aján dé ko zott, de di ká ci ók -
kal el lá tott mû vek szá ma is. Az itt ta lál ha tó gyûj te mény 1957-ben 5 és fél ezer té tel bõl
állt. Az óta nem gyarapodott.8 Ifj. Sza bó Lõ rinc, a ver sek bõl is mert Ló ci ha lá la után a
Sza bó Lõ rinc-örö kö sök nek, kü lö nö sen Sza bó Lõrincné Blazovits Évá nak kö szön he tõ en
a könyv tár ma ku ta tás cél já ból lá to gat ha tó. Ropolyi La jos, a Sza bó Lõ rinc Ala pít vány
in té zõ bi zott sá gi el nö ke fel ügye le te alá tar to zik a könyv tár és a dol go zó szo ba tár gyi,
szel le mi em lé ke i nek õr zé se. 
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Tri a non után Ma gya ror szá gon hi ány zott a hi va ta los együtt mû kö dés re va ló kész ség
az 1918-ban lét re jött cseh szlo vák ál lam mal. Ezt az idõ sza kot az el zár kó zás és po li ti kai
el len té tek ki éle zõ dé se jel lem zi. Ma gya ror szá gon sé rel mez ték az or szág ha tár ok igaz ság -
ta lan ki je lö lé sét, az au tok ra ti kus Hor thy -rend szer pe dig rossz szem mel néz te a cseh-
szlovák–magyar kul tu rá lis kö ze le dé se ket. Hi ány zott a szlo vák nem ze ti eman ci pá ció el -
fo ga dá sa Cseh szlo vá ki á ban, és erõ söd tek a na ci o na lis ta né ze tek is. A hi va ta los ma gyar
po li ti ka el ítél te a szom szé dos or szág hoz va ló kö ze le dést, és min den ilyen irá nyú kez -
de mé nye zést nem ze ti et len nek nyil vá ní tott. 

A hú szas évek má so dik fe lé tõl a har min cas évek ele jé ig a csehszlovák–magyar 
kö ze le dé si kí sér le tek még in kább be szû kül nek, a két or szág po li ti ká já ra a köl csö nös 
bi zal mat lan ság a jel lem zõ. En nek el le né re 1931 szep tem be ré ben Po zsony ban meg ren -
de zés re ke rül a Sar ló moz ga lom kong resszu sa, mely nek tag jai már to le rán sabb né ze tet
kép vi sel nek. Az Apollo fo lyó irat mel lett ez a moz ga lom a szom széd né pek ba rát sá gá -
nak ki épí té sét szor gal maz za. 1930. no vem ber kö ze pén Mó ricz Zsig mond uta zik Cseh -
szlo vá ki á ba. Elõbb Po zsony ban tart elõ adást a Nyu gat ról és a ma gyar iro da lom ról, majd
Prá gá ban ad elõ nem zet kö zi iro dal mi prob lé mák ról. Ha za ér ke zé se után azon nal tá ma -
dá sok ke reszt tü zé be ke rül. Két év vel ké sõbb meg je le nik Prá gá ban Bohumil Mil ler
Ady-kö te te, 1935-ben pe dig Mirek Elpl vá lo ga tá sa. A po zso nyi és bé csi ma gyar saj tó, 
a Jö võ, a Tûz, a Bé csi Ma gyar Új ság ér dek lõd ni kezd a szom széd né pek iro dal ma iránt, 
a Ko runk ha la dó vi lág né ze tet kép vi sel, az Új szó szer kesz tõ sé gi prog ram ja pe dig már 
a ke let-eu ró pai együtt mû kö dést hir de ti. 

Eb ben a lég kör ben kez di meg mun ká ját Anton Straka cseh szlo vák kul tú rat ta sé 
Bu da pes ten, 1925-ben. Az el sõ csehszlovák–magyar együtt mû kö dés rõl ké szült nyi lat -
ko za tát ma gyar fo lyó irat ban 1931 má ju sá ban je len te ti meg. A Literaturába ezt ír ja:
„Hogy a nem ze tek egy mást meg ért hes sék, elõbb meg kell egy mást ismerniök, s itt a kul -
tú ra a leg fõbb spe ci a li zá ló, de egy szer smind össze kö tõ te rü let. A nem ze tek iro dal má -
ban, ze né jé ben s mû vé sze té ben tük rö zõ dik vissza a né pek lel ke, szí ve, s a szí vek és lel -
kek össze dob ba ná sá ban gyak ran ele gen dõ egy te kin tet, egy kéz szo rí tás. Min dig na gyon
bol dog va gyok, ha köl csö nös kul tu rá lis ak ci ók sze rény mun ka tár sa le he tek s biz ton re -
mé lem, hogy a jö võ mind in kább meg fog ja eze ket a tö rek vé se ket könnyíteni.”9 Eb ben a
szel le mi ség ben vég zi egész éle te so rán „össze kö tõ” mun ká ját.

1932 kö rül meg kez di Karel Čapek prá gai sza lon já nak min tá já ra a „pén tek es ték”
szer ve zé sét, a csehszlovák–magyar kul tu rá lis kö ze le dés leg fon to sabb ese mé nyét. 
A Straka-hagyatékban fenn ma radt „pén tek es ték” no te sze bi zo nyít ja, hogy eze ken az
iro dal mi, mû vé sze ti tea dél után okon, es té ken több mint száz cseh, szlo vák és ma gyar
író, köl tõ, új ság író és mû vész vett részt. Jó zsef At ti la ne vét majd nem min den pén tek
es ti be jegy zés nél ott ta lál juk.

Eze ken a ta lál ko zó kon ve tõ dött fel az a gon do lat, hogy el kel le ne ké szí te ni a cseh
és szlo vák köl tõk an to ló gi á ját ma gyar írók for dí tá sa i ban, még 1932-ben. Ezt a gon do la -
tot az tán tett kö vet te, Straka ve zér le té vel Jó zsef At ti la, Sza bó Lõ rinc, Illyés Gyu la, 
Pa tai Edith, Hor váth Bé la, Kom lós Ala dár és Berzy And rás hoz zá fog tak a mû for dí tá-
s ok hoz. El ké szül tek a leg na gyobb cseh és szlo vák köl tõk vá lo ga tott ver sei, a Horáé,
Smreké, Bezručé, Wolkeré, Vilém Závadáé, Ivan Kraskoé és so kan má so ké. A szlo vák
ver se ket mind Dar vas Já nos for dí tot ta. Így ke rült be 18 cseh és 13 szlo vák köl tõ ver se
az an to ló gi á ba, 8 ma gyar for dí tó mun ká já ban. Az elõ szó meg írá sá ra Straka Sza bó 
Lõ rin cet kér te fel, a be ve ze tés azon ban ki ma radt a kötetbõl.10

A Cseh és szlo vák köl tõk an to ló gi á ja (1936) be tel je sí tet te fel ada tát, az el sõ je len tõs
kez de mé nye zés lett há rom nem zet kö zött, és kö zel hoz ta Horát, Ha last, sok más cseh
és szlo vák köl tõ vel együtt ma gyar kor tár sa i hoz. 

Josef Hora lá to ga tá sa eb ben a kör ben, 1935-ben nagy vissz han got vál tott ki. Er rõl
így ír Straka no vem ber 16-i le ve lé ben Jó zsef At ti lá nak: „Hol nap, pén te ken es te […]
össze jön ná lam a ren des pén te ki tár sa ság – ven dé günk lesz Josef Hora Prá gá ból. Össze
aka rom hoz ni a ma gyar írók kal. Kér lek, jer tek el ti is – már mint Hora ver se i nek a for -
dí tó ja is kell hogy ná lam légy. Em lék szel a ver se i re: »Könyvek az asztalon« és »Szívem
test vé re az idõ.«11 – Kosz to lá nyi és Sza bó Lõ rinc is eljönnek.”12
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Jó zsef At ti la ak ko ri ban a kb. 3 perc es gyaloglásnyira esõ Ko rong ut ca 6. szám alatt
la kott, így kö ze lebb ke rül he tett Strakához. 1932 de cem be ré ben Szán tó Ju dit nak írt 
le ve lé bõl ki de rül, hogy Strakától akart ek kor tájt 60 pen gõs csekk be fi ze tést kér ni ci põ -
re és egyebekre.13 Ja nu ár 28-án már Ba bits nak ír, akit ko ráb ban meg bán tott, és ki sebb
össze get kér a Baumgarten Ala pít vány tól, mert fe le sé gé vel együtt éheznek.14

Jó zsef At ti la min dig is Cseh szlo vá ki á ba sze re tett vol na utaz ni. Strakát ví zum ké rés
mi att ke res te meg, Szán tó Ju dit sze rint 1930 áprilisában.15 Et tõl kezd ve éle tük vé gé ig
tar tó szi lárd és mély ba rát sá got kö töt tek.

A ma gyar köl tõ nek sze re pe volt ab ban is, hogy 1937-ben meg je len he tett Straka 
Ha las Anyó kák cí mû ver sé rõl ké szí tett mû for dí tá sa. A PIM Kéz irat tá ra meg õriz te en nek 
a vers nek a szü le té si mun ká la ta it. A Sza bó Lõ rinc könyv tá rá ban ta lált gé pelt vers ira -
ta itt Jó zsef At ti la és Straka ja ví tá sa i val olvasható.16 Az an to ló gi á ba Ha las ver sei mind -
egyi két Sza bó Lõ rinc for dí tot ta. Ezt a ver set azon ban nem, és Nádass Jó zsef ha lá la elõt ti
te le fon be szél ge té sé bõl tud juk, hogy ké sõbb szem re há nyást tet tek ma guk nak, mi vel egy-
két sort azért meg kel lett vol na vál toz tat ni uk. Straka ere de ti leg Sza bó Lõ rin cet kér te fel 
a for dí tás ra, aki az zal uta sí tot ta el, hogy en nél job bat úgy sem tud na csi nál ni belõle.17

Sza bó Lõ rinc és Korzáti Er zsé bet Straka se gít sé gé vel utaz ta kör be Cseh szlo vá ki át
1933. au gusz tus el sõ két he té ben. Ez a ki rán du ló út volt a leg hosszabb Sza bó Lõ rinc
kül föl di út jai kö zül, és ez volt a leg hosszabb idõ szak is, amit együtt tölt het tek. Jú li us
14-én így ír er rõl Straka: „A fi a tal ma gyar nem ze dék leg na gyobb köl tõ je, Sza bó Lõ rinc
úr út ra ké szü lõ dik a szün idõ ben Cseh szlo vá ki á ba, hogy is mer ked jék a vi szo nyok kal, és
érint ke zés be lép jen cseh szlo vák iro dal mi körökkel.”18

Vékesné Korzáti Er zsé bet cseh szlo vá ki ai úti nap ló ja rész le te sen be szá mol az út ról. 
A Hu szon öt év cí mû ki ad vány ban he lyett ka pott írás el sõ dá tu ma au gusz tus el se je. 
Ek kor száll tak fel a Prá ga fe lé tar tó vo nat ra Bu da pest rõl, és ér kez tek meg Po zsony ba.
Az út „a Vág völ gyét, Stubnyafürdõt, a Tát rát érin tet te, majd be jár ta majd nem a tel jes
Cse hor szá got ke resz tül-ka sul, s a Szász-Cseh Sváj con át Drez dá ba is elvitt.”19 Ez alatt
az idõ alatt Sza bó Lõ rinc fo lya ma tos le ve le zést foly ta tott fe le sé gé vel, így a ki rán du lás
rész le te it ezek bõl a le ve lek bõl is meg is mer het jük.

A Har minc hat év cí mû gyûj te mény ben ol vas ha tó Sza bó Lõ rinc Stubnyafürdõrõl
kül dött le ve le az ak kor Deb re cen ben ven dé ges ke dõ fe le ség, Mi kes Klá ra szá má ra, au -
gusz tus 2-án: „…kb. egy idõ ben ér kez tünk: ma guk Deb re cen be, én hir te len ka nyar ral
ide Stubnyára. Sze ret tem vol na min de nek elõtt Straka dr.-t lát ni, be szél ni va lóm is lett
vol na ve le. De nincs ott hon, pár nap ja ki rán dult csa lá dos tul a Fátrába, min den perc -
ben vár ják ha za. Ha reg ge lig nem jön, me gyek to vább Brünn felé.”20 Blanskóból jel zi 
au gusz tus 4-én, hogy az Óri ás hegy ség be ké szü lõ dik. In nen ír ja fe le sé gé nek: „Na gyon
há lás va gyok Strakának, sze ret nék ve le len ni hir te le né ben – ta lán bú csú zás kor vissza -
me gyek még hozzá.”21

Le ve lei kö zül leg ér de ke sebb az au gusz tus 9-én Prá gá ból kül dött ké pes lap, amely 
a Barrandovi te ra szo kat áb rá zol ja. Ezt a ké pes la pot a kor leg je len tõ sebb szláv köl tõi ír ták
alá; Smrek, Prídavok, Hora, Závada, Ha las, Egon Hostovsky. A he te dik név a Palkovičé.22

Korzáti Er zsé bet úti nap ló já nak leg utol só is mert be jegy zé se Prá gá ba ér ke zé sü ket je -
lö li 9–10-én: „Be is ér tünk pon to san. A Wilson pu.-ra fu tot tunk be és a Hoover úti,
szom szé dos Ho tel Wilsonban száll tunk meg, egy el sõ ren dû szál lo dá ban. Még es te 
sé tál gat tunk a vá ros leg ra gyo góbb pont ján, a Ven cel téren.”23 A Wilson pá lya ud var nál
ta lál ha tó ho telt a kom mu niz mus alatt le rom bol ták, most au tó pá lya áll a he lyén, ne vét
pe dig a pá lya ud var tól nem messze le võ Ho tel Wilson tart ja fenn. A Terasy Barrandov
épü le te, ahol egy kor a ma gyar köl tõ ba rá ta i val uzson ná zott, ro mos ál la pot ban áll Prá -
ga kül vá ro sá nak egyik leg szebb tu ris ta lá to ga tó he lyén.

A nap ló to váb bi ré szei, ame lyek Prá gá ról, a Prá ga kör nyé ki ki rán du lá sok ról,
Pilsenrõl, Karlsbadról, Marienbadról, Chebrõl, a má so dik prá gai tar tóz ko dás ról,
Bodenbachról és Drez dá ról szá mol hat tak be, el vesz tek. Az úti be szá mo ló is me rõ sök -
nek és ba rá tok nak író dott. A há bo rú alatt meg ron gá ló dott, de a ma rad vány fel hasz ná -
lá sá val Sza bó Lõ rinc le dik tál ta szövegét.24 Ezen kí vül ver se i ben is meg örö kí tet te a cseh -
szlo vá ki ai uta zás em lé két. Ide gen cí mû köl te mé nye az Óri ás hegy ség ben lá tot tak ról
szól, amely nek ma gya rá za tát így ad ja meg a köl tõ a Vers és va ló ság ban: „Ez meg cseh -
szlo vá ki ai vers. A Sza bad Nép pár hét tel ez elõtt egy tát rai le vél ben em lí ti, hogy Anton
Straka […] jó ban volt ve lem; idé zi is egy le vél rész le tét hoz zám. […] Ez a Straka ne kem94
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na gyon jó ba rá tom volt, és mi ket ten dol goz tunk együtt a cseh–magyar kultúr-barát-
ságon, és nem azok, aki ket em le get ni szok tak. […] Strakától kap tam ma gam nak és kü -
lön Er zsi ké nek II. osz tá lyú gyors vo na ti sza bad je gyet egy egész hó nap ra az összes cseh
vasútra… […] Én sem mi fé le kö te le zett sé get nem vál lal tam a sza bad je gye kért, egyet len -
egy cikk nek a meg írá sát sem. »Nem baj, ne künk meg éri, hogy Sz. L. egy ál ta lán tud 
a mi va ló sá gos éle tünk rõl és szépségeinkrõl!«” – mond ta Straka.25 A ver set ké sõbb 
Sza bó Lõ rinc a Kü lön bé ke cí mû kö tet be vá lo gat ta be.

Korzáti Er zsé bet ha lá la után, A hu szon ha to dik év szo nett je i nek 18. da rab já ban 
Ho va? cím mel te szi fel a Vil lon-for dí tó a fran cia köl tõ sza va i hoz ha son ló an a kér dést,
ho vá tûnt ked ve se és jó ba rát ja, a hû Straka? A vers ma gya rá za tá ból ki de rül, hogy õ 
fi gyel mez tet te õket an nak ide jén a Macocha bar lang ra.

Strakával Sza bó Lõ rinc és Korzáti Er zsé bet út juk so rán nem ta lál koz tak. Az MTA
Könyv tá rá ban ta lál ha tó au gusz tus 6-i le vél vi szont bi zo nyít ja hû ba rát sá gu kat: „Ked ves
jó Ba rá tom! Rop pan tul saj ná lom, hogy itt nem ta lál koz tunk, de nem is sej tet tem, hogy
er re fogsz utaz ni, hisz a terv más ként szólt! Még ha leg alább elõ re ér te sí tet tél vol na!
Nem is tu dom ki mon da ni, mennyi re örül tem vol na, ha itt együtt töl töt tünk vol na egy -
pár na pot. Juj, de bosszant a do log! An nál in kább meg örül tem ked ves so ra id nak, ame -
lye ket itt hagy tál. Hidd el, ben nem is ugyan az az õszin te, oda adó és mély sé ges ba rát -
ság él, ami lyet a Te ked ves so ra id ból ol vas tam. Na gyon bol dog va gyok, hogy Té ged
bol dog nak lát lak, s hogy Ne ked oly nagy örö möt szerezhettem!”26

Kabdebó Ló ránt 2005. ok tó ber 15-én – a cseh szlo vá ki ai uta zás em lé ké re – a Brünn
mel let ti Macocha sza ka dék nál, a Ho tel Macocha tu ris ta szál ló fa lán le lep lez te Sza bó
Lõ rinc em lék táb lá ját. Az em lék táb la Szilaveczky Ist ván ér sek új vá ri szob rász mû vész 
al ko tá sa, fe ke te in di ai grá nit ból ké szült, amit a Mis kol ci Egye tem, az Anya nyel vi Kon -
fe ren cia és a Cseh- és Mor va or szá gi Ma gya rok Szö vet sé ge ké szít te tett. Je len leg az em -
lék táb la új he lyé re va ló köl töz te té sét vár ja. 

Egy má sik em lék táb la fel ál lí tá sát ter vez zük most a Straka-örökösökkel, Kabdebó
Lóránttal és Gál Je nõ vel együtt Straka egy ko ri prá gai la ká sá nál, a Za Pohořelcem 14.
szám alatt. Ez az em lék táb la Sza bó Lõ rinc és Anton Straka hû ba rát sá gát, il let ve 
a csehszlovák–magyar kul tu rá lis meg bé ké lést szim bo li zál ná.

Korzáti Er zsé bet és Sza bó Lõ rinc le ve le zé sük ben ké sõbb is meg em lí tik a cseh szlo -
vá ki ai uta zást. Sza bó Lõ rinc Déda–Bisztrából ír ja 1935-ben, hogy: „Jó, na gyon jó min -
den. A leg jobb ta lán az, hogy az Óri ás hegy ség re em lé kez tet lépten-nyomon.”27 Korzáti
Er zsé bet pe dig 1933. szep tem ber 24-én, nem sok kal ha za ér ke zé sük után ír ja, hogy „Va -
sár nap d. után én is ma gá ra gon dol tam […]. A ver set is ol vas tam, a Sztrakáját is lát tam
(ké pét az újságban).”28 Ez a vers az Ide gen cí mû, amely a Pes ti Nap ló szep tem ber 24-i
szá má ban je lent meg, és ugyan ez köz li Eduard Beneš ma gyar or szá gi lá to ga tá sa al kal -
má ból azt a ké pet is, ame lyen Straka üd vöz li a cseh szlo vák kül ügy mi nisz tert.

Né meth Lász ló és tár sai 1935-ös ro má ni ai uta zá sát szin tén Straka kez de mé nyez te.
Né meth Lász ló má so dik vi lág há bo rú utá ni szláv iro dal mi érdeklõdése29 a har min cas
évek ele jé re te he tõ, ami kor is Straka tu do mást sze rez ve az író ilyen irá nyú tá jé ko zó dá -
sá ról, fel ke res te õt la ká sá ban, és köny vek kel lát ta el.30

1936 nya rá ra Jó zsef At ti lát hív ja Prá gá ba: „Sok szor el be szél get tünk ró la, hogy 
el jön nél ide, meg néz ni Prá gát és meg is mer ni az it te ni éle tet. […] Költ sé ged be nem ke -
rül ne, ná lam lak nál, mint a Szép Szó szer kesz tõ je vasuti je gyet kap nál s itt csak meg -
len nénk szé pen, sze ré nyen! Ha rá érsz, úgy jú li us kö ze pe tá ján jer el! […] Itt meg be szél -
nénk egyet s mást – köz ben júl. 13-án meg ül nénk a szü le tés na po mat. Az anthológiának
itt hal lat lan si ke re van a cseh szlo vák kö rök ben is! A la pok szé pen ír nak ró la. Ha ked -
ved tart ja, jer el, már csak azért is, hogy az it te ni köl tõk meg is mer je nek té ged – 
a fordítójukat.”31

Jó zsef At ti la 1937-ben a Szép Szó szer kesz tõ sé gé vel együtt ké szü lõ dött Cseh szlo vá -
ki á ba. Az út elõtt azon ban meg be te ge dett. Ok tó ber kö ze pé ig még meg volt a re mény,
hogy a szer kesz tõ ség tag ja i val tud utaz ni, így ne ve is raj ta ma radt a tisz te let je gyen és
prog ram lis tán. Straka hosszú hó na po kon át szer vez te Ná das sal a fel ol va só es te ket, me -
lyek töb bek közt a prá gai Ven cel té ri „Zlaté Husy” kü lön ter mé ben és a Přítomnost
Klub ban va ló sul tak meg.32

A fenn ma radt, Szép Szó szer kesz tõ sé gé tõl szár ma zó, Strakának cím zett le ve lek
nagy részt Jó zsef At ti la sú lyos be teg sé gé rõl, majd ha lá lá ról szól nak. 1937. au gusz tus 18- dokumentum
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án: „…valószínûleg ol vas hat tad a la pok ban, hogy At ti la ide gi leg na gyon rossz ál la pot -
ban most sza na tó ri um ban fek szik. En nek az a kö vet kez mé nye, hogy a ná la le võ Ha las-
for dí tá so dat nem tud juk elõ ven ni. […] Egyéb ként re mé lem, hogy At ti la szept. kö ze pé -
re rend be jön és az ok tó be ri uta zás ban min den bi zonnyal részt ve het.” 1937. de cem ber
5-én: „…bizonyára hal lot tad már a ret te ne tes hírt, At ti la meg halt. Mit szól junk er rõl,
mit be szél jünk. Ha Prá gá ban le szek, majd amit tu dok, sze mé lye sen elmondok.”33

Straka öz ve gye mond ja ké sõbb Szán tó György nek, hogy fér jét na gyon meg vi sel te
At ti la ha lá la. Ép pen ami kor át akar ták hoz ni ba rá ta i val, hogy egy ki csit meg pi hen jen 
a stó szi fürdõben.34 Straka volt az, aki Jó zsef At ti la ha lá la után a prá gai és po zso nyi saj -
tó ba em lé ke zé sek so ka sá gát írat ta. Fej tõ Fe renc de cem ber 22-i le ve le ki fe je zi a ket tõ jük
vi szo nyát: „Na gyon kö szön jük meg ha tó so ra i dat, ame lye ket Jó zsef At ti la ha lá la al kal -
má ból in téz tél hoz zánk. Tud juk, hogy Té ged na gyon sze re tett s min dig a nagy ra be csü -
lés hang ján szólt Ró lad. […] Kö vet ke zõ szá mun kat tel jes egé szé ben Jó zsef At ti la em lé -
ké nek szenteljük.”35

A „pén tek es ték”-en meg for dult a Nyu gat, a Toll, a Szép Szó, a Szá za dok, az Apollo,
Az Est-Lapok, a Literatura szer kesz tõ sé gé nek majd nem összes tag ja. Lukáč, aki szin tén
részt vett egy ilyen pén tek es tén, a leg tel je sebb ké pét ad ja ezek nek az össze jö ve te lek -
nek: „A bu da pes ti Ame ri kai úton van egy szép vil la, a cseh-szlo vák kö vet sé günk saj tó -
at ta sé já nak, Straka ba rá tom nak a la kó he lye. Min den pén te ken össze jön ott a fi a tal Ma -
gyar or szág szel le mi elit je. Öten, tí zen, hú szan, mi kor hogy, de el jön nek. Nincs ott el fo -
gult ság, ám bár nin csen sem mi rá be szé lés egyik rész rõl sem. Szel le mi ta lál ko zó hely s
ahogy né zem az el múlt pén te kek név so rát, nem kis ne vek kel ta lál ko zom ott az egyes
cso por tok ból. At ta sénk sze mé lyes tit ka, mi ként nyer te meg a bi zal mat, mi ként osz lat -
ta el a gya nak vást, amely ve lünk szem ben ott ál ta lá nos […]. Nyílt ság és egyen ér té kû -
ség az egye dü li el vek, a köl té szet és mû vé szet irán ti sze re tet az egye dü li törvény.”36

A kul tú res tek azon ban csak ha mar sze met szúr tak a ma gyar jobb ol da li né ze te ket
val ló hi va tal no kok nak és új ság írók nak. Milotay Ist ván, a Ma gyar ság lap szer kesz tõ je
meg tá mad ta Strakát és kö rét. 1934. áp ri lis 29-én még be je len tik a va sár na pi szám ban
a „szlo vák Ady”, Lukáč ér ke zé sét, má jus el se jén vi szont már ti tok za tos ma gyar tea dél -
után ok nak ne ve zik a pén tek es ti össze jö ve te le ket. A Zilahy szer kesz tet te Ma gyar or -
szág, Sza bó Lõ rinc ak ko ri mun ka he lye meg véd te ugyan az es té ket, és han goz tat ta, hogy
ezek po li ti ka i lag sem le ge sek, csak kul tu rá lis, iro dal mi célt szol gál nak, de a na ci o na lis -
ta esz mék elõ re tö ré sé vel egy idõ ben fo ko za to san nö ve ke dett az õket ért tá ma dá sok gya -
ko ri sá ga is. Meg fi gyel ték õket, így csak ká vé há zak ban tud tak ta lál koz ni, nem so ká ra pe -
dig ezt is be kel lett szün tet ni ük. Strakát vé gül a cseh szlo vák nagy kö vet ség ha za ren del -
te Prá gá ba. Ek kor már tíz éve dol go zott Bu da pes ten.

Prá gá ba va ló vissza ér ke zé sét kö ve tõ en Straka nem ad ja fel ter ve it. Sor ra je len te ti
meg mû for dí tá sa it. Le for dít ja töb bek közt Mó ricz Légy jó mind ha lá lig cí mû re gé nyét és
Bar bá rok cí mû el be szé lé sét, s ne ki lát a Hét kraj cár nak is, amit azon ban be fe jez ni nem
volt le he tõ sé ge. Mû for dí tói mun ka tár sá val, Nádass Jó zsef fel le for dít ja Ivan Olbracht
Suhaj, a be tyár cí mû mû vét és Čapek Dásenkáját is. Az õ for dí tá sá ban je le nik meg Jan
Weiss Ezer eme le tes ház (Dùm o tisíci patrech) cí mû fan tasz ti kus re gé nye is 1929-ben.

Szalatnai Re zsõ az el sõ cseh nyel vû Mó ricz-for dí tást igen je len tõs cse le ke det nek
tar tot ta. A szö ve get el kér te an nak ér de ké ben, hogy re cen zi ót ír jon ró la. Vé le mé nye sze -
rint más úgy sem vál lal koz na az is mer te té sé re Pesten.37 Hogy mi ért nem, azt 1958-ban
az Iro da lom tör té net szá má ra írt cik ké ben is ki fej ti Mó ricz Zsig mond elõ sza va a Légy jó
mind ha lá lig cseh ki adá sá hoz cím mel. Eb ben hi vat ko zik a két vi lág há bo rú kö zöt ti rossz
csehszlovák–magyar vi szony ra. Sze rin te en nek a lég kör nek kö szön he tõ, hogy a cseh
könyv ki adás so ká ig ha nya gol ta Mó ricz re gé nye it, nem vé ve tu do mást ró la. Pe dig Mó -
ric zot ek kor tájt rá gal maz ták és ül döz ték cseh szlo vák ba rá tai, bal ol da li is me ret sé gei mi -
att Ma gya ror szá gon. Így vál lal ta ezt a for dí tói fel ada tot is Straka ma gá ra.

Né hány hó nap pal ké sõbb azt ír ja Szalatnainak, hogy Mó ricz el be szé lé se i bõl gyûj -
te ményt ké szít, és fel ké ri õt a vá lo ga tás hoz. A könyv azon ban a há bo rús kö rül mé nyek
mi att nem je len he tett meg, mind össze egy for dí tás lát nap vi lá got, a Bar bá rok. Prá gá ból
ír ja má jus 16-án Sza bó Lõ rinc nek, hogy en nél szebb no vel lát éle té ben nem ol va sott.
Meg em lí ti Ba bits re gé nyét is, amely rõl egy cég, fel te he tõ en a Storché ér dek lõ dött ek ko -
ri ban, s eh hez ké szí ti a szi nop szist. Jó zsef At ti lá nak má jus 24-i le ve lé ben pe dig ar ról
ír, hogy je len leg egy Márai-regény van for dí tás alatt. Földessy Gyu lá nak 1940. de cem -96

2015/7



ber 20-i le ve lé ben már azt jel zi, hogy pil la nat nyi lag Ba bits re gé nyét és Mó ricz Hét kraj -
cár ját ké szí ti. Ezt Sán dor Lász ló nak is meg ír ta ugyan ezen a na pon. Hoz zá in té zett 
le ve le i ben sok szor ki tér Mó ricz ra és a ma gyar or szá gi cseh nyel vû könyv ki adás ál la po -
tá ra. Úgy lát ja, an nak el le né re, hogy Prá gá ban ren ge teg ma gyar re gényt, ver set for dí tot -
tak le, Ma gya ror szá gon alig je lent meg mû cseh író tól. Vé le mé nye sze rint, ha Práger 
Je nõ nem vál lal ta vol na az ilyen mun kát, nem je lent vol na meg cseh könyv ma gya rul. 

*

Mind ezek alap ján el mond hat juk, hogy Anton Straka ba rá ta i ra, is me rõ se i re igen je -
len tõs ha tást gya ko rolt, lel ke sí tet te, ins pi rál ta õket egy más kul tú rá já nak, nyel vé nek
meg is me ré sé re. Ti pi ku san ide a lis ta em ber volt, aki a köl té szet ben lát ta azt a hi dat,
amely há rom né pet, há rom kul tú rát leg in kább össze köt ni ké pes. A Cseh és szlo vák köl -
tõk an to ló gi á ja mel lett egy nagy Ady-kö tet volt az ál ma. Egy olyan cseh nyel vû an to ló -
gi át akart lét re hoz ni, mely el sõ fe lé ben Ady mû ve it, a má so dik ban a kor je len tõ sebb
ma gyar köl tõ it sze re pel tet te vol na. A PIM Kéz irat tá rá ban meg ma radt pár vers az Ady-
ver sek kö zül, ame lyet dr. Hartl és Straka fordított.38 Hartl nem tu dott ma gya rul, Straka
nyers for dí tá sai után dol go zott.

Az Új ma gyar lí rai an to ló gi á ról (Nová maďarská poésie) meg ma radt a váz lat-fü zet
Straka ha gya té ká ban, és le ve lek so ka sá ga is, leg in kább Sán dor Lász ló hoz és Földessy
Gyu lá hoz cí mez ve. Utób bit ki vá ló Ady-szak ér tõ nek tar tot ta Straka. Kas sák, Ba bits,
Sza bó, Kosz to lá nyi, Weöres, Tóth, Ju hász, Illyés, Gyõry és má sok ne ve it, ver se it tar -
tal maz za ez a fü zet. For dí tó tár sa, dr. Hartl ha gya té ká ban is he ver nek eb bõl az idõ bõl,
az an to ló gia da rab ja i ból fon tos dokumentumok.39 Az el ké szült vers for dí tá sok so ha sem
je len het tek meg.

1940. feb ru ár 8-án Straka nagy Ady-es tet ren de zett a né met el nyo más alatt, ahol 
a Ma gyar ja ko bi nus da lát és Jó zsef At ti la A Du ná nál cí mû köl te mé nyé nek utol só stró -
fá ját ol vas ta fel sa ját for dí tá sá ban. Egy év vel ké sõbb – bal ol da li kap cso la tai mi att – 
há rom év nyi bör tön bün te tés re íté lik, és a bautzeni bör tön be hur col ják. Ek kor tû nik el
ira ta i nak, mun ká i nak nagy ré sze is. Egyik utol só fel jegy zé se hi he tet len em ber sé get su -
gá roz: „Mily ki mond ha tat lan s ta lán ke gyet len sze szé lye a sors nak: a ma gya rok apám
em lék táb lá ját össze tör ték, szlo vák test vé re im re bom bá kat do bál nak, s csend õr sor tü zet
ve zé nyel nek, s én be zár kó zom a lel kem be s Ady »Magyar Ja ko bi nus dalát« for dí tom
cseh nyelvre!!!”40

Bör tön bõl írt le ve lei azt mu tat ják, utol só éve i ben sem szûnt meg az eu ró pai hu ma -
niz mus szel le mé ben gon dol kod ni. 1940-ben Földessy Gyu lá nak ön val lo más sze rû nyi -
lat ko za tot tesz: „So ha sem buk tam karriérre, el is me rés re, meg más ef fé lé re, ezért nem
sze re tem a rek lá mot sem. Nem azért te szem, amit te szek. Jó le sett Mó ricz és Né meth M.
üd vöz le te, szív bõl viszonzom.”41 1943-ban pe dig cseh nyel ven ír ja a bör tön bõl: „Én 
a jö võn kért aka rok él ni, dol goz ni és al kot ni, s az ed dig el vég zett mun kát kí vá nom foly -
tat ni a je len le gi élet for mám meg vál to zá sát kö ve tõ en is.”42

Sza ba du lá sa 1944 ta va szá ra volt vár ha tó. Azon ban a né me tek mint po li ti ka i lag 
gya nús sze mélyt kon cent rá ci ós tá bor ba vi szik. Gross-Rosenbõl ír ja fe le sé gé hez egyik
utol só fenn ma radt le ve lét né met nyel ven, 1945. ja nu ár 7-én. Eb ben meg kö szö ni a gon -
do san cso ma golt en ni va lót, amit ka rá csony ra kül dött a szá má ra, és üd vöz le tét kül di
ba rá ta i nak, csa lád tag ja i nak.

A 2003-ban Bu da pes ten meg ren de zett kon fe ren ci án déd uno ká ja köz ve tí tet te sza va -
it, aki el mond ta, hogy õ ke gyel met nem kért, õ ke gye lem re nem várt. Õ igaz sá got akart.
1942-ben fi á nak, Mi lán nak pe dig ezt ír ja: „Én min dig is egy tölgy vol tam, Milánka, de
nem az er dõ ben él tem, ha nem egy ma gá nyos dom bon áll tam, vil lá mok és vi ha rok
gyak ran ér tek en gem, el ha gyott töl gyet. Meg tar tot tak és tar ta nak vi szont most is gyö ke -
re im, me lyek drá ga szü lõ föl dem hez szí vó san kötõdnek.”43

JEGY ZE TEK
A szer zõ a ta nul mány meg írá sa kor Anton Straka ma gyar or szá gi kap cso la tai cím mel a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia Domus Hungarica ösz tön dí já ban ré sze sült. Kö szö net Si mon At ti la tör té nész nek,
Kál mán C. György kri ti kus nak és Kabdebó Ló ránt iro da lom tör té nész nek a szak mai tá mo ga tá sá ért.

1. A rész le tet a Straka-hagyatékban (a to váb bi ak ban SH) fenn ma radt kéz irat alap ján köz löm. dokumentum
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2. Sán dor Lász ló: Anton Straka ki lenc le ve le 1940-bõl. He li kon 1964/2–3. 256–264. (S. L. a Ko runk fel -
vi dé ki szer kesz tõ je.)
3. Az egy he tes ki kül de tés rõl lásd Kabdebó Ló ránt: Tó ni, a hû cseh. Bu da pes ti ta lál ko zá sok a Straka–
szalonban. Ma gyar Nem zet ma ga zin, 2014. dec. 27., 29.; Bõ ví tett vál to zat: A di gi ta li zált Straka-
hagyaték Bu da pes ten. Magyar-Hon-Lap, 2014. dec. 28. http://mkdsz.hu/content/view/35249/210/ Jav.,
jegyz. el lát ta K. L.: A di gi ta li zált Straka-hagyaték Bu da pes ten. Iro dal mi Szem le Online 2015. jan. 5.
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