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A cseh irodalom a szudétanémetekrõl
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A szudétanémetek és különbözõ más cseh-német vagy szlovákiai (volt magyarországi)
német közösségek kollektív jogfosztása és kiûzése – a csehszlovák kérdés Hitler utáni
rendezésének részeként (1945) – a történelmi igazságtétel rangján vonult be a cseh politi-
kai doktrínába („beneši döntések”) és a nemzeti tudatba, s máig ekként tartja magát. 2002.
évi közvélemény-kutatási adatok szerint a lakosság 64%-a gondolja utólag is helyénvaló-
nak a több mint 3 milliós csehországi németség, vele a Szudéták tömbnémetségének meg-
bélyegzését, üldözését és kitoloncolását mint választ a Szövetségesek oldalán utóbb
gyõztes Csehszlovákia hitleri feldarabolására, e régió egykorú elcsatolására. A téma bal-
oldali „antifasiszta” ideológiai átfestése a kommunista diktatúrában mindössze csak a
csehek szájízét vette el, de lényegében fedte a nemzeti felfogást, amely a diktatúra letûn-
tével újra a régi színeiben tündökölt. De azóta, mint már a ’60-as évek reform-kommunis-
ta fejlõdése során is, a szudétanémetség kollaborációjától függetlenül, legalább felmerül-
hetnek kételyek a felfogással kapcsolatosan, különös tekintettel a német kapituláció más-
napján már elszabaduló, „önkéntes” fegyveresek által felvezetett lincs-hullámra, amit az
autochton németek tömegeinek nem sokkal késõbbi kitoloncolása mint már „legalizált”
és szervezett formában bonyolított akció szinte eltakar a cseh köztudatban. Az igazság ke-
resése az utóbbi idõben társadalmi vitát is eredményezett szûkebb értelmiségi körben,
anélkül, hogy a széles közvéleményt megmozgatta volna. A kritikai megközelítés a múlt-
ban is és a rendszerváltás után is alapvetõen az irodalomban jelent meg.

A brémai illetõségû (nyilván nem irodalomtörténész) szerzõ kevéssé rendszerezõ téma-
vázlata kitér az ’50-es évek „osztályharcos”-antifasiszta irodalmi korszakának próbálko-
zásaira: azokra a „telepes” regényekre, amelyek a németektõl kiürített Szudéta-vidék cseh
újratelepítését, „forradalmi” újjáépítését „éneklik” meg. Aszocreál beállítás cinizmusában
a cseh nemzeti felfogás hamis önigazolása jelenik meg, németellenes sztereotípiái túlmu-
tatnak a korszak irodalompolitikai sematizmusán. A szerzõk sorában ott találunk akkori
prominens írókat is, mint Bohumil Øihát vagy Václav Rezáèot. Abizonyos értelemben már
„elhajló” (a sematizmussal szembeforduló) Karel Ptáènik „Mesto na hranici” (’Város a ha-
táron’, 1956) címû regényében annyiban tér el a többiek szemléletétõl, hogy megkérdõje-
lezi – nem az egész büntetõ-akciót magát – hanem az alkalmazott módszerek brutalitását,
utalva a náci Gestapóra. A történelemhamisító telepes-regények kései utóda: Vìra
Sládková „Dítì svobodìnky” (’A szabadság gyermekei’, 1982) címû regénye.

Az ’50-es évek igazságkeresõ, ellenzéki szemléletû, ezért természetesen elnyomott írói-
nak mûvei jelzik az önkritikus megközelítés igényét. Ezek a mûvek persze rendszerint
csak jóval késõbb, a ’60-as évek szabadabb légkörében jelenhettek meg. Jaroslav Durych,
katolikus író a legidõsebb nemzedékbõl, nem érte meg „Boži duha” (’Isten szivárványa’,
1969) címû regénye megjelenését, amely egyfajta allegorizáló ábrázolásmóddal elsõként
végzi el a „holttá vált” vidék „megváltatlan” lelkéért felvállalt keresztényi gyászmunka
ráesõ részét. Jan Patoèka, disszidens filozófus, a késõbbi német kiadás utószavában az
ezeréves cseh–német együttélés megbánásra, egyszersmind megbékélésre intõ rekvieme-
ként méltatja a mûvet. A korszak más alkotásai közvetve kapcsolódnak a témához: a né-
met megszállás alatt kiütközõ cseh kollaborációt vagy a gyáva meghunyászkodást leple- 601



zik le. Ennek bemutatása több esetben a szovjet front közvetlen közelsége által nagy hir-
telen felbátorított prágai felkelés (Májusi Felkelés) témájához fûzõdik, amelynek kereté-
ben a megszállók elleni merész akciók mellett a cseh-németeket érintõ atrocitások is kez-
detüket veszik. Nem véletlen, hogy a felkelést deheroizáló mûvek gyakran késõbbi (1968
utáni) disszidens szerzõk tollából íródnak. Josef Škvorecký „Zbabìlci” (1958, magyarul:
Gyávák) címû regénye, amely még 1949-ben készült el, szarkasztikus gúnnyal illeti a teg-
napi megalkuvó kispolgár „hõsi” alakváltozását, megjelenésekor: az epizódjellegû, korai
olvadás évében, nagy vihart kavarva a keményvonalas körökben. (Más forrásból tudjuk,
hogy az író emigrációja idején tetralógiává fejlesztette a cseh irodalmi stílust is megújító
mûvet, mely életmûve egyik súlypontjában áll. – K. S.) A Májusi Felkelés idézése késõbb
is visszatér több szerzõnél.

E korai kezdemények folytatása gazdagon bontakozik ki a ’60-as évek reformista fej-
lõdése során, illetve az 1968 utáni emigráció szerzõinél. Ota Filip: Cesta ke høbitovu (’A
temetõ utcai kávéház’, 1967) címû regényének oknyomozó története megerõsíti
Škvorecký tanúságának summáját: a cseh-németekkel való áldatlan leszámolás lényegi
eleme, hogy a cseh átlagpolgár – az önkritikát félretéve – általa vesse le, kompenzálja a
megszállás alatt tanúsított konformizmusának szégyenét. Jiøí Gruša regénye, a
„Dotazník” (’Jegyzõkönyv’, 1978) megrázó közelképekben idézi a lincselõ indulatokat.
Más szerzõk (Josef Knap, Vladimír Körner és mások) regényei, elbeszélései a Szudéta-vi-
déken hátramaradt csehek szubjektív vagy valós igényû emlékezetén keresztül közelíte-
nek az egykorú történés vagy az elõzmények részleteihez, egyszersmind az új cseh (sok
esetben lumpen) telepesek viselt dolgait, magatartásformáját vizsgálják. A diktatúra
visszatérésével a témának két évtizeden át, a szamizdaton kívül, természetesen nincs he-
lye Csehszlovákiában, feldolgozása (az NSZK-ban) az üldözöttek emlékeivel is szembe-
sítõ emigráció körülményei között létrejött alkotásokban (a széppróza mellett a publicisz-
tikában is) folytatódik. Egy részüknél a csehországi németség sorsa egyetemes emberi-
történelmi keretekbe ágyazódva hordoz általánosabb jelentést. Alátásmód kibõvül az em-
beri–társadalmi törvények szabad felrúgására indító, korai bolsevista befolyásoltság
kiemelésével. 

Bohumil Hrabal a maga nehéz választásával az emigráció szabadsága és idegensége, il-
letve a cenzúra és otthonmaradás között szinte egyedül jelzi néhány mûvében (bár csak
epizodikusan) a téma hazai jogfolytonosságát („Õfelsége pincére voltam”, 1982; stb.). A
diktatúra végleges összeomlása nyomán a cseh-németekkel szemben elkövetett cselek-
mények önvizsgálata végre a cseh irodalom egységes szólamává erõsödik fel, mind erõ-
teljesebb megformálást nyer valamennyi nemzedék képviselõinél. A téma állandósulása
jelzi: a krízis tovább tart, politikai feloldásra vár. Hosszan sorolhatók a már ismert és to-
vábbi elemekbõl építkezõ mûvek: Daniela Hodrová: Podobojí (’Csatatér’, 1991), Jiøí
Stránský: Zdivoèelá zemì (’Elvadult tartomány’, 1991), Zdenìk Šmíd: Cejch (’Sebhely’,
1992), Pavel Kohout: Hvìzdná hodina vrahù (’Gyilkosok csillagórája’, 1995; ugyanõ: Ta
dlouhá vlna za kýlem – ’Hosszú hullám a hajó mögött’, 2000), Jiøí Kratochvil: Nesmr-
telný pøíbìh (’Halhatatlan történet’, 1997), s nem úgy tûnik, mintha a szerzõk most már ki-
írták volna magukból a témát. Talán legfontosabb a sorban Šmíd családregény szélességû
és mélységû mûve. Kohout elsõként felsorolt regénye egy hivatásos gyilkos (annak ide-
jén valós személy) ténykedését követi nyomon hírhedt különítménye élén. Másik mûve a
Morva-vidéken elszabadult poklot idézi meg. Ugyanitt játszódik Kratochvil regényének
epizódja – a gyalog elhajtott brünni németek halálmenetével. Az irodalom a mérõmûszer
pontosságával jelzi: kezeletlen traumáról van szó, immár nem az áldozatok, hanem az el-
követõk oldalán. Anemzeti öntudat mentálhigiénéje sínyli meg, ha elõbb vagy utóbb nem602
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lesz változás a cseh politikai doktrínán belül bizonyos dogmák feladásával. Ehhez az iro-
dalom szava önmagában aligha elegendõ, még ha oly kitartó és erõteljes is, mint a fenti át-
tekintés szemlélteti.

Komáromi Sándor

Szlovákiai németek, szlovákiai német irodalom ma –
villanófényben

Von Karpatendeutschen und Zipser Schriftstellern – Funkinterview Paul Tischlers in Eperies, Slowakei. =
Südostdeutsche Vierteljahresblätter, 52. Jg. 1/2003, 90–92. p.

Múlt év októberében sugározta az Eperjesi Rádió a Münchenben élõ íróval, Paul
Tischlerrel készült rövid, de velõs interjút, amely szemléletes formában ad hírt a magyar
idõkbõl nagyobb részüknél „cipszer”-ként ismert, 1945 óta már-már névtelen szórvány-
nyá vált szlovákiai németség nehezen éledezõ közösségérõl. „Kárpáti” németek: a szlová-
kiai németség újabb keletû elnevezése. Tischler (1946) az alsó-szepességi (Gründler-
vidéki) Mecenzéfben (Medzev, németül: Metzenseifen) született és nõtt fel, Pozsonyban
germanisztikát tanult. Késõbb Németországba került, de, fõként 1990 óta, gyakori vendé-
ge hazájának. A szerkesztõ-riporter kérdéseire adott válaszában kézzel fogható kép rajzo-
lódik ki az 1945-ös üldöztetés és kitelepítés után visszamaradt szlovákiai németség mai
létfeltételeirõl: mintegy 15 ezres össz-lélekszám, a szervezeti tömörülés egyetlen, sze-
rény idõszaki kiadványa, az Eperjesi Rádió mellett a Kassai Televízió szûk mûsorlehetõ-
sége, ugyanitt a „kisebbségi” klub (Klub národostných menšín) néhány rendezvénye,
szintén Kassán a Rafael Szabó vezette Doinár Kiadó – pénzhiány miatt éppen szünetelõ –
próbálkozása; e szerény vívmányokkal szemben viszont az anyanyelvi iskolázás teljes hi-
ánya. Tischler úgy ítéli meg a helyzetet: az 1990 elõtti némultsághoz képest „nem teljesen
reménytelen”. A talán még lehetséges kibontakozás érdekében, a nyelvhasználat regene-
rálása mellett, meg kellene találni az utat az irodalmi hagyományhoz is, például a maga
idején ismert és népszerû Fr. Lam (1881–1955, Budapesten Lám Frigyesként ismertté vált
kétnyelvû szerzõ – K. S.) helyi ihletésû költészetéhez, máig kiadatlan (!) regényeihez, a
Mecenzéfben ma is eleven „manták” vagy más dialektusok teljesen elfeledett költõihez,
stb. Nehezebb kérdés az irodalmi örökség megújítása. Tischler maga az újraéledõ szlová-
kiai német irodalom pillanatnyilag eléggé magában álló jelensége. 2001-ben Németor-
szágban megjelentetett, helyi élményt feldolgozó kisregénye („Grasgott”) mellett most
dolgozik pozsonyi idõszakának önéletrajzi regényén, s egy történelmi mélységekbe nyú-
ló „Cipszer trilógia” tervét forgatja a fejében. Hozzáfogott egy cipszer irodalomtörténet
megírásához is.

Komáromi Sándor
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