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Abstrakt
Táto bakalárska práca analyzuje otázky národnej identity v dielach maďarskej emigrácie
v druhej polovici 20. storočia. Skúma fenomén národa v maďarskom literárnom kontexte
moderných dejín. Vytvára obraz maďarskej literárnej emigrácie na Západe, literárnych centier
a publikačných možností emigrantských autorov v exilových periodikách. V hlavnej časti sa
zameriava na zobrazenie tematiky emigrácie a národa v textoch štyroch reprezentatívnych
exilových autorov, konkrétne Sándora Máraiho, Sándora Lénárda, Györgya Faludyho a Ágoty
Kristóf, čím prispieva k základnému výskumu maďarskej exilovej prózy v českom
akademickom prostredí.

Kľúčové slová: národ, národná identita, emigrácia, Maďarsko, komunizmus, Sándor Márai,
Sándor Lénárd, György Faludy, Ágota Kristóf

Abstract
This bachelor thesis analyses questions of national identity in the works of the Hungarian
emigration in the second half of the 20th century. It examines a phenomenon of a nation in the
Hungarian literary context of the modern time. It creates a picture of the Hungarian literary
emigration in the West, its literary centres and publication opportunities of its writers in the
periodicals of the exile. In the main part it focuses on depiction of the theme of nation and
emigration in the texts of four representative exile writers, specifically of Sándor Márai,
Sandor Lénárd, György Faludy and Ágota Kristóf, by which it contributes to the basic
research of the Hungarian exile prose in the Czech academic environment.
Keywords: nation, national identity, emigration, Hungary, communism, Sándor Márai, Sándor
Lénárd, György Faludy, Ágota Kristóf
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Úvod
Súčasťou každej národnej literatúry, preto i maďarskej, sú tiež tie diela, ktoré
vytvárajú jej autori v prostredí mimo hraníc národného štátu. Zatiaľ čo niektorí spisovatelia
odchádzajú tvoriť do cudzích štátov dobrovoľne, iných k tomu prinútia zmeny pomerov v ich
rodnej krajine, ktoré často vedú aj k obmedzeniu umeleckej slobody. Tento prípad
predstavujú aj maďarskí autori, ktorí opustili Maďarsko kvôli politickej zmene po druhej
svetovej vojne, keď sa krajina premenila na štát boľševického typu fungujúci pod kontrolou
Sovietskeho zväzu. Takáto radikálna spoločenská zmena mala v krajine za následok niekoľko
emigračných vĺn maďarských literátov. Významná životná skúsenosť odchodu z vlasti ďalej
v živote autorov definovala vývoj v ich umeleckej tvorbe, preto sa mnohí z nich rozhodli túto
skutočnosť zobraziť aj vo svojich dielach. Zároveň keďže opúšťali svoju rodnú vlasť
a prichádzali do spoločnosti, kde sa snažili vytvoriť si nový domov, vznikala v nich potreba
reflektovať svoj odchod a vytvoriť tak vlastný obraz národa, ktorý opúšťali, ako aj obraz
spoločnosti, v ktorej sa snažili začať svoj nový život. Nadväzujúc na tento problém je cieľom
tejto práce skúsiť preskúmať koncept národa a národnej identity, ako ho formovali maďarskí
autori v druhej polovici 20. storočia v emigrácii.
V prvej kapitole sa najprv budem snažiť priblížiť pojem národa, ako je definovaný
v relevantných prácach odbornej literatúry, pričom ako hlavné zdroje využijem najmä široko
uznávané teoretické práce historikov Benedicta Andersona Představy o společenství a Arnošta
Gellnera Národy a nacionalismus. Následne nadviažem v uvažovaní o národe na podklade
práce Pétera Rákosa Národní povaha naše a těch druhých a Csabu Gy. Kissa Understanding
Central Europe: Nations and stereotypes tým, ako sa v dôsledku tohto viac či menej
zdieľaného pojmu národa utvára aj kultúrno-spoločenská kategória národnej identity, a čo sa
tento problematický pojem snaží označovať, a tiež ako otvára možnosti pre vytváranie takých
aspektov spoločenského života, akými sú národné stereotypy. Poslednou časťou prvej
kapitoly by som rád analyzoval tému časti historického vývoja maďarského národa, teda to,
akým spôsobom bola maďarská identita formovaná počas svojich novodobých dejín, hlavne
v prvej polovici 20. storočia, s dôrazom na jej kritické prehodnocovanie významnými a
spoločensky angažovanými autormi a intelektuálmi. V tejto podkapitole tak budem svoju
argumentáciu opierať o esejistické texty Gyulu Szekfűho, Lajosa Prohászku, Istvána Bibóa
a Miklósa Mészölya, ale tiež žurnalistické články venované obrazu národa spisovateľa
Endreho Adyho.
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V druhej kapitole práce sa sústredím na tému emigrácie. Po tom, čo na pár príkladoch
z maďarského kontextu vysvetlím to, čo táto zmena jedného, sebe vlastného národného
prostredia za cudzie znamená, zameriam svoju pozornosť na vybrané obdobie, teda druhú
polovicu 20. storočia, a v jej rámci na vlny maďarskej emigrácie. Ako základnú sekundárnu
literatúru využijem dvojdielnu monografiu Gyulu Borbándiho s názvom A magyar emigráció
életrajza 1945–1985. Vďaka nej sa pokúsim zobraziť hlavné migračné vlny maďarských
autorov druhej polovice 20. storočie. Mojím cieľom v tejto kapitole je vytvoriť stručný, no
prehľadný obraz toho, akým spôsobom pokračovali autori vo svojej tvorbe v exilovom
prostredí, kde v západných demokraciách vznikali maďarské literárne centrá a aké publikačné
možnosti

v rámci

časopiseckých

redakcií

sa

týmto

spisovateľom

ponúkali.

Ako

reprezentatívny príklad približujúci exilové časopisecké texty budem pracovať tiež
s elektronickým archívom časopisu Új Látóhatár.
V poslednej kapitole tejto práce, ktorú vnímam ako jej hlavnú časť, sa pokúsim analyzovať
texty štyroch vybraných autorov, a to menovite Sándora Máraiho, Sándora Lénárda,1 Györgya
Faludyho a Ágoty Kristóf. Daných literátov som vybral na základe dostupnosti ich diela
v českých či slovenských prekladoch, čo bolo potrebné pre moje lepšie pochopenie daných
textov, ako aj preto, že ide o autorov, ktorí sa líšia dobou opustenia svojej domoviny. Na
začiatok spisovateľov predstavím formou krátkych biografických medailónov s prihliadnutím
na ich odchod do emigrácie. K ich vytvoreniu mi boli nápomocné tak český Slovník
spisovatelů: Maďarsko vytvorený kolektívom pod vedením Petra Rákosa, ako aj monografia
A magyar emigráns irodalom lexikona, ktorú editoval Csaba Nagy. Následne pristúpim
k vlastnej analýze textov. Keďže jedným z najvýznamnejších exilových maďarských autorov
bol Sándor Márai, k analýze mi v jeho prípade kvantitatívne poslúžilo viac textov ako
u ostatných autorov. Preto využijem pri rozbore Máraiho textov slovenské preklady Denníkov
1. a Denníkov 2., pamäti s názvom Zem, zem!..., ako aj hotový a na tlač pripravovaný český
preklad knihy Chtěl jsem mlčet. U druhého zvoleného autora, Sándora Lénárda, sa zameriam
na české preklady jeho dvoch textov, ktoré vyšli súborne vo zväzku Údolí na konci světa
z prostredia jeho brazílskej emigrácie. V prípade Györgya Faludyho budem analyzovať jeho
autobiografickú prózu vydanú pôvodne v angličtine s názvom My Happy Days In Hell (Moje
šťastné dni v pekle), kde rozpracúva tak tému emigrácie, ako aj uväznenie v komunistickom
pracovnom tábore v Maďarsku. Posledným skúmaným textom je slovenský preklad trilógie
Veľký zošit, Dôkaz a Tretie klamstvo autorky Ágoty Kristóf, ktorá sa žánrovo od ostatných
1

Tiež, hlavne v ostatných európskych jazykoch známy ako Alexander Lenard.
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textov síce výrazne odlišuje, no napriek tomu som ju zaradil práve pre iný typ zobrazenia
skúmanej témy.
V rámci zvolenej metodológie je v tejto časti práce mojím cieľom analyzovať texty na
základe troch širších tematických okruhov. V prvom z nich sa zameriam či a ako je v textoch
osobitne zobrazovaný maďarský národ, resp. nejaké atribúty viažuce sa k maďarskej kultúre
či identite. Druhý tematických okruh bude obsahovať tému emigrácie, teda to, akým
spôsobom autori zobrazili ich odchod z vlasti do nového prostredia, a tiež to, ako vytvárali
obraz novej, cudzej kultúry. Súčasne sa sústredím na to, ako daní predstavitelia exilu
spomínali na rodnú vlasť. Za posledný tematický okruh si volím zobrazenie národa v jeho
spoločensko-politických súvislostiach, kritického prehodnotenia jeho historického vývoja
s akcentom na to, ako autori obsiahli tému maďarského národa, ktorý sa v druhej polovici 20.
storočia ocitol v područí komunistickej diktatúry.
Za cieľ svojej práce považujem analýzu štyroch rozličných typov zobrazenia témy národa
a emigrácie u zvolených autorov. Mojím zámerom pritom nie je vytvoriť štyri komplexné
kategórie, do ktorých by mohli byť pridelené všetky ostatné diela emigrantskej literatúry.
Predovšetkým ide o analýzu textov s cieľom nahliadať na tieto texty zvolených autorov ako
na možné ukážky spôsobu zobrazenia tematiky národa v rámci exilovej literatúry, a tým snáď
pristúpiť k týmto textom v rámci inej literárno-teoretickej perspektívy. Preto prácu vo
všeobecnosti vnímam ako literárnu sondu, ktorá môže vytvárať základy literárneho výskumu
maďarskej emigrantskej literatúry 20. storočia v českom či slovenskom vedeckom uvažovaní.
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1. Národ, národná identita, národné vedomie
1.1. Pojem národ a príklad maďarskej realizácie
V roku 1983 vo svojej knihe Imagined Communities americký historik Benedict
Anderson predstavil nový koncept ako definovať národ, resp. nacionalizmus. Ten totiž
nevysvetľoval v reláciách určitého typu pravicovej politiky, ale skôr sa ho snažil s použitím
etnickej optiky priblížiť k príbuzenským a náboženským štruktúram.2 Preto sa Anderson
prikláňa k zobrazeniu národa ako sociálne vykonštruovaného spoločenstva, aké existuje
v predstavách skupiny ľudí, ktorí sami pociťujú primknutie k tejto skupine. Tento
myšlienkový aspekt definície národa, teda to, že ide o predstavu, abstraktný koncept
v mysliach istého spoločenstva ľudí, zdôrazňuje Anderson ako esenciálnu súčasť definície
národa. Takáto konceptualizácia totiž vysvetľuje fakt, že členovia danej komunity, resp.
národa, sú si vedomí svojho spoločenstva aj napriek tomu, že prevažnú väčšinu jeho členov
nepoznajú a ani nikdy poznať nebudú.3 Ďalším zjavným príkladom, ktorý je obzvlášť
použiteľný s prihliadnutím na tému tejto práce, a teda otázku vnímania národa u maďarských
autorov žijúcich v emigrácii, môžu predstavovať osoby, ktoré napriek tomu, že žijú mimo
svoju rodnú krajinu, naďalej sa hlásia k národnosti svojej vlasti, čím stále veria v určitú mieru
integrácie vlastnej osoby v rodnom spoločenstve.
Anderson svoju definíciu národa ďalej vymedzuje, keď k predstave národa ako spoločenstva
pridáva prívlastky ohraničené a suverénne. Ohraničenosť je daná tým, že každé spoločenstvo
si podľa vlastných kritérií zvolí, kto je, a kto nie je členom, a teda predstavu vytvára
akokoľvek veľká, no s určitosťou ohraničená skupina. Ďalší atribút jeho modernistického
pohľadu na vznik národa ako fenoménu dokazuje, že ide o predstavu zrodenú v osvietenskom
duchu nadväzujúc na myšlienky francúzskej revolúcie, a teda pojmu novej modernej
priemyselnej doby, v ktorej spoločnosť rozhodne odmietla náboženský univerzalizmus
stredoveku spojený s dynastickou vládou odvolávajúcou sa na legitimitu od Boha a vytvorila
tak priestor pre nové vnímanie fungovania spoločnosti. Vzniká pritom predstava národa, ktorý
bude slobodný, a ak aj vedený Bohom, tak jedine priamo bez dynastických prostredníkov,
a teda spoločenstva slobodného. Túto slobodu spoločenstva mala zosobňovať jeho
suverenita.4 Aj tento aspekt možno vztiahnuť k samotnému historickému vývoju, možno
2

ERIKSEN, T. H.: Etnicita a nacionalismus: Antropologické perspektívy, Praha 2012, s. 177.
ANDERSON, B.: Představy o společenství: Úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha, 2008, s. 21–22.
4
Tamtiež, s. 23.
3
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povedať Andersonovým slovníkom, maďarského spoločenstva, ktorého sloboda a suverenita
bola v 19. a rovnako 20. storočí niekoľkokrát významne napadnutá, čoho dôsledkom boli
koniec-koncov aj mohutné vlny emigrácie, o. i. aj maďarskej intelektuálnej a umeleckej elity.
Ďalším, ktorý vysvetľoval pojem národa a jeho vzniku v súlade s modernistickým prístupom
bol Arnošt Gellner. Za jeden z hlavných pilierov vzniku národa určil zoskupenie ľudí, vedené
ako sčasti slobodnou vôľou, tak aj vedúcou autoritou, okolo rovnakej, inštitucionalizovanej
a štandardizovanej vysokej kultúry. Jej nevyhnutnosť je totiž hlavnou podmienkou pre
fungovanie moderného komplexného hospodárstva a následne aj štátu. Štát moderného veku
predsa potreboval to, aby jeho spoločenstvo bolo zjednotené kultúrnou rovnorodosťou, ktorú
by zaisťovala spoločná bazálna úroveň poznania, daná konkrétne gramotnosťou a výchovou
v jednom štandardizovanom jazyku a písme, natoľko potrebnom pre spoločnú komunikáciu.
Jedine

takáto

spoločná

vysoká

kultúra

môže

byť

zárukou

prežitia

jednotlivca

v komplikovanom systéme moderného hospodárstva, typického svojou premenlivosťou
a špecializáciou, na ktoré sú jednotlivci, individuality spoločenstva, schopné reagovať len
v prípade spoločného základu, aký predstavuje práve táto vysoká kultúra.5
Gellner pri svojej explikácii nacionalizmu ďalej nadväzuje myšlienkou, že nacionalizmus pri
svojom rozvoji oživuje alebo vynalieza svoju vlastnú, miestnu vysokú kultúru, ktorej
charakteristickými znakmi je písmo ako aj jej distribúcia prostredníctvom špecialistov, no
pritom ide vždy o kultúru prirodzene spojenú so skorším ľudovým štýlom a dialektom. Takáto
moderná spoločnosť teda viac neľpie na náboženských symboloch, ale glorifikuje samu seba
prostredníctvom slovesnosti a rituálov, ktoré čerpá z ľudovej kultúry, no následne má
tendenciu k ich preštylizovaniu. Rozmach nacionalizmu je postavený práve na symbolike
danej ľudovej kultúry, odvodenej od čulého pôvodného života Volku, teda ľudu. Moderná
spoločnosť sa následne odvoláva na spomínanú ľudovosť argumentujúc, že je to práve ľudová
kultúra, ktorá je v dejinách človeka nespochybniteľne trvalá a večná.6
Ak budeme chcieť aplikovať túto definíciu národa a jeho vzniku na maďarskú spoločnosť,
rovnako sa dostaneme do obdobia modernej doby, do éry oneskorenej, no predsa len pomaly
sa rozvíjajúcej industrializácie počiatku 19. storočia. Keďže za jeden z hlavných atribútov
modernej národnej spoločnosti sme vymedzili šírenie vysokej kultúry, hoci nadväzujúcej na
ľudové formy, no predsa len požadujúcej vyšší druh organizácie a systematizácie, aj

5
6

GELLNER, A.: Národy a nacionalismus, Praha 1993, s. 151–154.
Tamtiež, s. 68–69.
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maďarské šľachtické kruhy, ktoré v tom čase reprezentovali samotnú ideu národa, sa v prvej
polovici 19. storočia, obzvlášť medzi rokmi 1825–1848, teda počas tzv. reformného obdobia,
zasadzovali o pozdvihnutie maďarského spoločenstva cestou rozvoja vysokej kultúry.
Nasledujúc štandardizáciu jazyka procesom jazykovej obnovy vedenej hlavne intelektuálnou
autoritou a výnimočným jazykovedcom Ferencom Kazinczym, sa vysoká kultúra mohla šíriť
vďaka svojím kultúrnym inštitucionálnym konštantám vznikajúcim postupne po celej krajine,
k akým patrili vydavateľská a novinárska činnosť, udržiavanie literárnych salónov
a prednášok, vznikajúce divadlá a operné scény, múzeá, univerzity a akadémie. Napokon k
jedným z pamätných historických gest, viažucich sa v maďarskej spoločnosti k formovaniu
národa a štandardizovaného jazyka bolo aj vystúpenie veľkého reformátora, grófa Istvána
Szechényiho, na uhorskom sneme a jeho konštatovanie, že „národ môže žiť len vo vnútri
svojho jazyka“.7 Pretláčanie štandardizovanej maďarčiny do umenia a literatúry, ale
tiež medzi široké vrstvy obyvateľstva, napokon vyústilo aj do politického úspechu v roku
1844, keď bol maďarský jazyk deklarovaný úradným jazykom Uhorska.8
Podľa významného maďarského historika a politického teoretika 20. storočia, Istvána Bibóa,
sa pre vytvorenie moderného maďarského národa musel tento jazykový nacionalizmus spojiť
so spoločným maďarským historicko-politickým vedomím o dávnej existencii maďarskej
štátnej suverenity.9 Uhorské kráľovstvo však bolo tradične multietnickým útvarom, kde
v prvej polovici 19. storočia začali simultánne s Maďarmi prejavovať svoje národné ambície
aj ostatné nemaďarské spoločenstvá. Maďarská nacionálne cítiaca intelektuálna elita usilujúca
o národnú slobodu vystúpila s revolučnými požiadavkami v marci roku 1848 proti suverénnej
vláde rakúskych Habsburgovcov. Maďari však klamlivo dúfali, že im sloboda prinesie tiež
národnú jednotu v rámci Uhorska. Táto márna domnienka sa nevyplnila a počas bojov proti
viedenskému dvoru sa proti nim postavili aj oddiely nemaďarských národností Uhorska,
konkrétne Chorvátov, Srbov, Rumunov a Slovákov. Táto etnická nejednotnosť a národnostný
egoizmus spolu s prevahou nepriateľských síl priniesli Maďarom v nasledujúcom roku drvivú
porážku.
Maďarsko si síce v roku 1867 vymohlo istú mieru národnej suverenity v rámci rakúskouhorskej monarchie, no maďarská konzervatívna elita, hoci ju oficiálne deklarovala, no
v praxi nenastúpila cestu dostatočnej tolerancie národnostných práv nemaďarských národov
7

DEMMEL, J.: Z Uhra Maďarom, in: Rozštiepená minulosť: Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov,
Budapešť, 2013, s. 53.
8
LENDVAI, P.: Maďari: Víťazstvá a prehry, Bratislava 2011, s. 271.
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na severe a juhu krajiny, čo spôsobovalo veľké národnostné tlaky vo vnútri monarchie až do
vypuknutia prvej svetovej vojny. Jej výsledok priniesol najväčšiu porážku a potupu
v moderných maďarských dejinách, Trianonskú zmluvu, ktorá odtrhla nešetrne od Maďarska
dve tretiny jeho územia, a to aj oblasti obývané etnickými Maďarmi. Reakciou maďarských
vládnych elít

bola

agresívna revizionistická politika pretrvávajúca počas

celého

medzivojnového obdobia, ktorá maďarskú vládu zaslepila honbou za ideou obnovy Veľkého
Uhorska natoľko, že sa pred druhou svetovou vojnou otvorila spolupráci s nacistickým
Nemeckom, za čo ako dar dostala po Viedenskej arbitráži v roku 1939 na krátky čas späť časť
odtrhnuté územia južného Slovenska a časť Sedmohradska. Maďarská vláda nevydržala tlak
zo strany Nemecka a v marci 1944 musela čeliť nacistickej okupácii. Porážkou Hitlera bolo
Maďarsko vnímané ako porazený štát, a preto bolo potrestané odvolaním pripojenia sporných
území.10 Takto sa zakončila prvá veľká kapitola národnej katastrofy v maďarských dejinách
20. storočia. Tá druhá prišla vzápätí s postupnou sovietizáciou maďarskej vlády a napokon aj
ovládnutím celej krajiny, čím sa maďarský národ dostal do područia útlaku zo strany
Sovietskeho zväzu. Tento pre maďarský národ neblahý vývoj sa pokúsilo zvrátiť povstanie
proti sovietskej moci v októbri 1956 a reformná vláda Imreho Nagya, ktorá mala za cieľ
zlepšenie hospodárskych pomerov krajiny a limitovanú demokratizáciu podobnú titovskej
predstave národného komunizmu.11 Jeho brutálne potlačenie a nenaplnenie revolučných
ideálov maďarskej spoločnosti sa stalo ďalšou veľkou porážkou pre maďarské národnú
pamäť.
Keďže si maďarská spoločnosť prechádzala od svojho národného uvedomenia cez mnohé
dejinné útrapy, mnohí intelektuáli sa venovali otázke národnej identity, resp. národnému
charakteru, ktorý by potenciálne vysvetľoval osud maďarského spoločenstva v dejinách. To sa
neobišlo ani bez vzniku množstva stereotypných či autostereotypných obrazov maďarského
národa. To akým spôsobom bola národná identita a národný charakter komentované
a zobrazované u niektorých osobností, ktorí sa danej otázke venovali, bude súčasťou
nasledujúcej analýzy.
1.2. Národná povaha
To, že pojem národa sám o sebe existuje a množstvo vedných disciplín s ním aj
operuje, je zrejmé a nespochybniteľné, a rovnako ja som sa pokúsil v úvode tejto kapitoly
10
11

BIBÓ, s. 177–179.
PRAŽÁK, R.: Maďarsko: Stručná historie států, Praha, 2005, s. 101–103.
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uviesť jeho možnú definíciu a tiež jej praktické užitie v kontexte maďarského historického
príkladu. Avšak skutočnosť, že pojem národa je „len“ predstavou v mysliach ľudí, z neho
vytvára v každodennom živote akýsi abstraktný fakt, ktorý hoci je nespochybniteľný, súčasne
však nie je všeobecne platný, čo znamená, že každý národ, ba dokonca aj každý jedinec si
vytvára vlastnú definíciu toho, čoho je v podstate sám súčasťou. Na pojem národa tak
neodmysliteľne nadväzuje ďalší jav, akým je národná identita, ktorá je v spoločenskom
diškurze formovaná tiež v podobe „národnej povahy“. Tento pojem je však ešte zložitejšie
uchopiteľný, ako mimochodom formuloval významný český hungarista a literárny vedec Petr
Rákos, ktorý píše, že národná povaha je „mlhavým a zašmodrchaným fenoménem právě proto,
že tkví svými kořeny v iracionálnu.“12
Národná povaha sa teda ukazuje byť javom veľmi problematickým. Okrem jej neurčitosti
z hľadiska teoretického uchopenia, v reálnej praxi nejde o stav nemenný, ba práve naopak, má
v sebe totiž vrodenú časovú i priestorovú dynamiku, čo možno vnímať aj v rozkolísanosti
pojmu.13 Prvú z nich predstavuje náhodnosť a neregulárne rozpoloženie na dejinnej osi.
V prípade niektorých dejinných momentov, ako sú často vypäté politicko-spoločenské
situácie, nezriedka dokonca potenciálne ohrozujúce dané spoločenstvo, resp. národ, aj otázky
smerované k národnej povahe sú ďaleko viac frekventované a v spoločnosti exponované.
Jednoduchým príkladom je bezhraničné množstvo textov literátov, historikov či politikov
produkovaných v strednej Európe počas 19. storočia, teda v období konštituovania
moderného národa, ktorí sa snažili pojem uchopiť a pre svoj vlastný národ čo možno
najlepším spôsobom definovať. Otázka národa a národnej identity na druhú stranu nebola pre
stredovekého človeka Európy, a ani dnes nie je pre súčasného človeka žijúceho v globálnom
svete natoľko určujúca. Zároveň sa obraz národnej povahy môže časom premieňať či
deformovať. Kým v období nacionalizácie, teda procesu vytvárania moderného národa, je
jeho obraz ako aj obraz národnej povahy často prikrášlený a idealizovaný, najmä v obdobiach
nasledujúcich, po istých spoločenských traumách, sa do tohto obrazu môže vniesť silný
sebakritický, niekedy až káravý osteň. Druhý aspekt viažuci sa k národnej povahe, a teda jeho
priestorovú dynamiku, zase určuje areál, v ktorom diskusia o nej samotnej prebieha. Tak
napríklad štátoprávny priestor rakúsko-uhorskej monarchie, ktorá dynastickou vládou spájala
v hraniciach jednej krajiny veľké množstvo rôznych etník navzájom súťažiacich o svoje

12
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2001, s. 10.
13
Tamtiež, s. 11.
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národnostné práva, je vzorovým príkladom toho, ako priestor môže ovplyvňovať a tiež
ovplyvňuje úvahy o národnej identite či povahe.
Súčasne pri vytváraní obrazu národnej povahy hrajú významnú rolu sebaklamy a predsudky
ako vždy prítomné činitele, ktoré, ak sú dostatočne silné a frekventované, vytvárajú priestor
pre vznik trvalejšieho výsledku, akým je stereotyp. Kategória stereotypov sa môže zdať na
prvý pohľad nepríjemná, ba čo viac, často máva diskriminačný potenciál a pôsobí tak na
spoločenské vzťahy deštrukčným spôsobom, no v niektorých prípadoch môže stereotyp
disponovať tiež tvorivou funkciou, a tým naopak pôsobiť v konečnom dôsledku pozitívne.
Vzhľadom na to maďarský literárny historik Csaba G. Kiss uvádza, že podľa sociologickej
psychológie vedú stereotypy k vytváraniu vlastného národného obrazu, čo má za následok
posilňovanie kohézie daného spoločenstva.14 Proces tvorby obrazu národa bol napokon
charakteristickým fenoménom národných hnutí strednej Európy v čase romantizmu, keď sa
jednotliví nacionálni ideológovia snažili oživiť množstvo ľudových tradícií, figúr a toposov,
ktoré po ich zakonzervovaní vytvorili stereotypy objavujúce sa v národnom naratíve.
Pritom v priebehu vzniku vlastného národného obrazu pôsobí spolu kombinácia vlastných
ustálených predstáv o sebe, tzv. autostereotypov, ako aj pohľad zvonka, tvarovaný ako obraz
o druhých, teda za pričinenia tzv. heterostereotypov. Národný obraz sa teda vždy vytvára
v kontakte s inou kultúrou. Vymedzenie našej národnej identity, toho čo zosobňuje vlastné
„my“ sa prirodzene konfrontuje s cudzím elementom a kultúrou, teda odporujúcim „oni“.15
Naša optika na zmieňované „my“ a tiež „my ako oni“ vnímané z cudzej perspektívy sa
následne spoločne zachytávajú v kolektívnej pamäti, čím formujú národný obraz ako taký.
Toto konštatovanie rovnako potvrdzuje predkladaná téza Petra Rákosa, podľa ktorej sa
stereotypy dajú považovať za dejinotvorný činiteľ, a preto napriek svojej premenlivosti,
inherentnej subjektívnosti či dokonca falošnosti, vo svojom vplyve na skutky jednotlivcov,
spoločnosť a jej celý vývoj, vykazujú objektívnu dejinnú relevanciu.16
Keďže sa stredná Európa vždy skladala z množstva etnických skupín, ktoré od istého bodu
začali vykazovať znaky národno-emancipačného hnutia, spolu s tým sa vytvárali národné
naratívy, ktorých súčasťou je aj uvažovanie o národnej povahe. Touto skúsenosťou si
prechádzala aj maďarská spoločnosť, a keďže štátno-mocenské ukotvenie maďarského národa
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prechádzalo výraznými zmenami nielen v 19. storočí, ale aj v modernom 20. veku, stretávame
sa aj tu so sebaspytovaním sa po národnej povahe. Napriek tomu, že existuje celé množstvo
beletristických a esejistických druhov textov, ktoré sa k danej problematike vyjadrujú, volím
si na tomto mieste prezentáciu selektívne vybraných, no podľa môjho názoru
reprezentatívnych ukážok obsahujúcich úvahy o maďarskej národnej povahe.
1.3. Defekty maďarskej národnej povahy
Čo sa týka skúmania po rysoch maďarskej povahy je na mieste spomenúť, že
v samotnom maďarskom jazyku je zakotvený výraz „magyarság,“ ktorý nadobúda hneď
minimálne dva významy: jedným z nich je celkové maďarské spoločenstvo, teda celý
maďarský národ bez výnimky štátnej príslušnosti, zatiaľ čo tým druhým je tiež „maďarskosť“,
teda akýsi abstraktný pojem spájajúci všetko, čo je špecificky maďarské, čiže nejakým
spôsobom

viažuce

sa

k národu

Maďarov.17

Zostávajúc

nespochybniteľné, že materinský jazyk Maďarov sa

v lingvistickej

oblasti

je

vyznačuje svojou výraznou

špecifickosťou, natoľko odlišnou od jazykov susedných európskych národov. Preto otázka po
pôvode maďarského jazyka ako aj všeobecne maďarského národa, podstaty jeho existencie
a obrazu jeho povahy bola už od doby národno-emancipačných úsilí vždy v menšej či väčšej
miere prítomná v odborných i laických diskusiách naprieč maďarskou spoločnosťou. Priebeh
maďarského národného hnutia bol okrem iného silne ovplyvnený aj prácami nemeckého
osvietenského filozofa Johanna Gottfrieda von Herdera, najmä dielom s názvom Idey
k filozofii dejín ľudstva (1784-1791), v ktorých autor formuloval predikciu ohľadne
maďarského jazyka, ktorému, práve z dôvodu, že maďarské spoločenstvo je geograficky
vkliesnené medzi mohutné kultúrne oblasti Nemcov a Slovanov, predpovedal v najbližších
dekádach zánik.18
Táto hrozba straty jazyka a možnosť zániku celého národa produkovala rôzne stvárnenia
obrazu maďarského národa, jeho osudu či povahy skrz rozličné literárne stvárnenia maďarskej
romantiky. Tieto autoportréty Maďara sa napokon vyskytujú v mnohých zbierkach národných
básnikov, k akým patria klasici maďarského literárneho kánonu, ako napríklad Mihály
Vörösmarty, Sándor Petőfi či János Arany. Ako uvádza Petr Rákos obraz národnej povahy je
v romantickom kontexte maďarskej literatúry často zobrazovaný tragicky, no so vznešeným
17
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pátosom.19 Ideologicky šlo totiž o obranu národa v čase mocenského útlaku zo strany
viedenského dvora. Jedným z najvýraznejších príkladov obrovskej tragickosti maďarskej
povahy, ktorá pretrváva v spoločnosti dodnes, je samotný text maďarskej hymny, ktorú ako
báseň s názvom Himnusz zložil básnik Ferenc Kölcsey v roku 1823, a v ktorej je uvedené, že
maďarský národ „si už odpykal svoju minulosť aj budúcnosť!“20 Príklad vyjadrenia
osamotenosti a hrozby zániku demonštrujú aj verše Sándora Petőfiho v básni Maďarský národ
– „Požehnania vyše miery, a predsa je osirelý národ tento – neodetý, hladujúci, v skazu
letí.“21 V príkladoch zobrazujúcich národ z obdobia maďarského romantizmu by sa dalo
pokračovať určite aj ďalej, napríklad o národnej symbolike stredoeurópskych hymnusov
vznikajúcich v období romantizmu písal Csaba Gy. Kiss,22 avšak toto obdobie opustím
vzhľadom k ohraničeniu témy tejto práce.
Omnoho príznačnejšie a svojím vyznením bližšie k tu rozpracovanej téme sú texty venované
maďarskej povahe, ktoré pochádzajú už z obdobia po miléniových oslavách (1896), keď sa
maďarský národ nachádzal v inej politicko-spoločenskej situácii. Maďarsko si roku 1867
vymohlo od habsburského rodu tzv. rakúsko-uhorské vyrovnanie, a napriek tomu, že
hospodárstvo krajiny nastúpilo cestu veľkého rozmachu, široké vrstvy maďarskej spoločnosti
naďalej zápasili s rozsiahlou mierou zaostalosti. Maďarská moderna, ktorá naplno rozkvitla
u autorov literárneho časopisu Nyugat (Západ) na samom počiatku 20. storočia sa na otázku
národa a národnej povahy pozerala už oveľa kritickejšie a bez romantického pátosu. Tieto
postoje vo výraznej miere reprezentuje tak poézia, ako aj publicistické články zakladajúceho
člena Nyugatu, Endreho Adyho, ktorý majúc skúsenosti zo života v západnej Európe, silne
vnímal veľkú periférnosť a rozsiahlu zaostalosť maďarskej spoločnosti. Vo svojej
symbolistickej poézii sa Ady často dotýka maďarských regionálnych či historických toposov,
akými sú rozličným spôsobom zobrazené motívy maďarskej veľkej nížiny, tzv. pusty, ako aj
riek Dunaja a Tisy, ale tiež motívov z dávnej mýtizovanej minulosti, ku ktorým patria
zmienky na maďarskú pravlasť kdesi v Ázii, dávny kmeň Skýtov či dokonca biblické figúry
Goga a Magoga. S podobnými motívmi pracuje Ady aj vo svojej ostrej predvojnovej
publicistike, v ktorej silne kritizuje historický vývoj a smerovanie svojho národa.
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Jedným z najzreteľnejších textov Adyho prednyugatovskej publicistiky je článok s názvom
Vráťme sa do Ázie! (v orig. Menjünk vissza Ázsiába!) uverejnený 31. januára v roku 1902
v novinách Budapesti Napló, kde autor s výrazne ironickým štýlom vyhlasuje z dôvodu
zaostalosti a nemorálnosti národnej povahy výzvu k návratu do maďarskej pravlasti.
Maďarský národ pritom opisuje nasledovnými slovami: „Hľadia na nás kultúrne národy.
Vidia našu nespôsobilosť pre pokrok, vidia, že sa ako malý, tu zabudnutý stredovek
rozťahujeme so samojedskou morálkou, otravujeme uprostred Európy, vidia, že sme prázdni a
ľahkí, že ak chceme vykonať niečo veľké, mlátime židov, ak začneme jednať aspoň trochu
rozumne, rýchlo sa ponáhľame nahltať sladkého nápoja tisícročnej vybájenej slávy, vidia, že
sme záhaľčiví a daromní, že parlament, kamenný hrad veľkých obrazov, je nám dobrý len na
to, aby sme sa zdiskreditovali. Čo tomu nastolí koniec, moji milovaní pánski pokrvní
bratia?“23(prel. autor práce) V jeho ostrých slovách je pritom možné postihnúť tiež zjavnú
solidaritu s vlastným národom, jeho bolesť nad zaostalosťou a biedou v spoločnosti a túžbu
vymaniť sa z tohto krízového stavu: „Náš ľud zodrali z duše a zdierajú z neho po troške
všetko ľudské, všetky črty schopné rozvoja. Náš ľud sa stráca, lebo to osud chce, aby sa
stratil. Načo je národná armáda, načo národný štát, prečo existujú veľkí vlastenci? Pre koho?
Pre ľud? Tento ľud z polovice už zabili... Maďarsko tu ale nemôže byť bez maďarského ľudu.
My, nafúkaní, v blahobyte si žijúci preláti, neduživí magnáti, vyrastení a už zdegenerovaní
kapitalisti, štátni vytrvalci, hynieme ako „intelektuálni“ vodcovia s pobláznenými nervami.
Vrstvu ľudu by bolo treba pozdvihnúť na naše miesto, ale dopustili sme to, že ľud vymizol...“24
(prel. autor práce)
Čo sa týka samotnej maďarskej povahy, aj k nej básnik pristupuje s veľmi tvrdými slovami,
čím narúša autostereotypný obraz maďarského hrdinsko-rytierskeho šľachtického národa
s neochvejnou morálkou a odvahou.25 Je potrebné si povšimnúť, že Ady sa nijakým spôsobom
od nešvarov vlastného ľudu nedištancuje, ale s využitím plurálnych štylistických foriem
zahŕňa do obrazu problémového spoločenstva i sám seba. Zároveň možno sledovať, že obsah
jeho vyjadrení o národnej povahe je naplnený hlbokou skepsou: „Sme ľud s idealistickou
dušou. Nakoľko nemáme radi idey, práve natoľko sme v ponímaní života idealistickí a
nepraktickí.“26 – alebo formulované o niečo tvrdším autorským slovníkom – „V tejto napol
barbarskej, celkom bedárskej, neschopnej a nešťastnej malej krajine sa môže urodiť všetko,
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Pšenica, zločin, talent, ryža, tabak, génius. Ale charakter ťažko. Tu by bolo treba začať všetko
odznova...“27(prel. autor práce) Na iných miestach Ady neostáva vo všeobecnej rovine opisu
zlomeného maďarského charakteru, ale vedomý si neschopnosti, s akou dobové politické elity
vedú národ, obracia sa so svojou neohrozenou kritikou práve voči nim, čoho dôkazom sú aj
nasledovné vyjadrenia: „Urputnejší nepriatelia tejto krajiny boli viac ako vo Viedni práve tu
doma... Či to Viedeň spôsobila, že Maďarsko je majetkom niekoľkých desať tisícov ľudí? Či to
chcela Viedeň, aby tu legislatíva a administratíva s nepretržitou neroickosťou zabíjala ľud?
Či to Viedeň nariadila, aby tu bez akýchkoľvek znalostí abecedy, vzdelania, života vyrastali
milióny a milióny ľudí? Či je to príčinou Viedne, že sa tu postavilo samotné posledné útočisko
Ríma? Vykorisťujúce latifundiá, majetky kňazov, zatlačenie západnej kultúry, zdieranie
sedliakov, vysťahovalectvo, degenerácia niekdajšieho silného ľudu, toto všetko je hriechom
Viedne?“28(prel. autor práce) Adyovský kritický osteň zabodnutý do obrazu maďarského
národa nepochybne rezonoval v predvojnovej maďarskej spoločnosti a na jeho odkaz
nadväzovali v uplynulých dekádach mnohí, či už sú to trpko-vtipné eseje Pétera Esterházyho
(napr. český výbor Hrách na zeď, 1999) alebo komické príbehy Jánosa Lackfiho (maď. napr.
Milyenek a magyarok?, 2012), čo potvrdzuje fakt, že jeho myšlienky o povahe maďarskosti
sú reprodukované a používané v aj maďarskej spoločnosti dneška.
V inom kontexte sa už nachádzajú texty vznikajúce v potrianonskom Maďarsku, ktorého
intelektuálne elity, narážajúc na novú geopolitickú situáciu, mali opäť potrebu spytovať sa po
tom, čo je to byť Maďarom, teda čo maďarskosť charakterizuje. Ako uvádza Rákos jednou
z najkomplexnejších medzivojnových analýz skúmajúcich otázku maďarskej povahy je
nepochybne esejisticky koncipovaná kniha filozofa a vysokoškolského pedagóga Lajosa
Prohászku s názvom „Pútnik a vyhnanec“ (v orig. A vándor és a bujdosó). Autor sa usiluje na
podklade kontrastu maďarskej povahy a ďalších európskych mentalít, hlavne tej nemeckej,
definovať, v čom je typická národná povaha Maďarov. Prohászka sa pritom sám dopúšťa
rôznych stereotypne prevzatých prívlastkov, keď sa vyjadruje o maďarskom národe aj
v takomto zmysle: „Bez príbuzných a odkázaný sám na seba, dokonca bez radosti trpený
cudzinec, ktorý počas dlhých rokov v skutočnosti s dojímavým úsilím obracal svoju tvár
smerom na Západ a skúsil byť „dobrým dieťaťom“ Európy, a ktorého navzdory tomu vždy
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odstrkovali, pozerali sa na neho ako na polovičného barbara, nepoznali ho, alebo čo je ešte
horšie: zaznávali.“29(prel. autor práce)
Autor vo svojej analýze následne vyvodzuje, že príčinou nepochopenia a zavrhnutia Maďarov
zo strany Európy je fakt, že ani samotní Maďari sa nedopátrali jednotného obrazu vlastnej
existencie. Sebauvedomovanie Maďarov sa podľa neho vždy odohrávalo cestou, ktorá viedla
k istej jednostrannosti a nekompletnosti obrazu vlastného národa. Tragickosť maďarskej
povahy a tzv. maďarský finitizmus, prezentujúci sa v pocite permanentnej izolácie a feudálnej
zaostalosti, vysvetľuje Prohászka absenciou odvekého tradičného mýtu, ktorý by zosobňoval
univerzálne poslanie tohto národa. Tvorca analýzy predstavuje návrh maďarského mýtického
zárodku v búriacej sa maďarskej postave rane stredovekého pohanského vodcu Koppánya,
ktorého revolučný odkaz nasledovali v histórii mnohé ďalšie postavy maďarských dejín.
Tento charakteristický rys je ale následne prekonaný dokladom o veľkých osobnostiach
maďarského vývoja, ktoré mali svojím prístupom skôr kompromisný než konfrontačný
charakter, za všetkých spomenúc aspoň postavu Istvána Szechényiho či Jánosa Aranya. Preto
autor prichádza k záveru, že dominujúca tragickosť maďarského národného obrazu je v jeho
nejednoznačnosti, čo vedie i v politických dejinách národa k mnohým výchylkám od
kompromisnej pasivity až po vášnivú revolučnosť.30
Ďalším významným počinom v oblasti analýzy maďarského národného obrazu v 30. rokoch
20. storočia bola zbierka esejí s názvom Čo je Maďar? (v orig. Mi a magyar?), ktorá vznikla
na podnet maďarského historika Gyulu Szekfűho, ktorý knihu zostavil z trinástich esejí
popredných maďarských intelektuálov doby, intenzívne sa venujúcich otázke maďarského
národa, a to hlavne literárnych vedcov, historikov a spisovateľov. Príkladom jednej zo
zaradených esejí je i text básnika Mihálya Babitsa, dlhoročného šéfredaktora časopisu
Nyugat. Ten na otázku „Čo je to Maďar?“ odpovedá s intelektuálnou precíznosťou, že
maďarskosť sa nedá chápať iba z pohľadu dávnej slávnej histórie alebo z pohľadu súčasnosti.
Podľa autora na vnímanie a najmožnejšie priblíženie sa k definícii Maďara je potrebné
uchopiť zobrazenie národa ako komplexný obraz prepojený dimenziou času ukotveného tak
v minulosti, ako aj prítomnosti. Maďarskosť teda vníma ako celý súbor obrazov, vlastnou
metaforikou ho približuje k filmu, ktorý je živý v čase. Napriek tomu, že sa snaží cez rôzne
aspekty maďarského života, akými sú krajina, jazyk, veda a umenie prísť na to, čo všetko
vystihuje Maďara, napokon svoj rozbor uzatvára myšlienkou, že Maďar je formovaný ako
29
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západnou kultúrou, tak svojimi východnými pôvodnými rysmi, je komplexnou entitou, ktorú
najlepšie definuje bezprostredný vnútorný pocit v ňom samom.31
Samozrejme, že úvahy o maďarskom národe a povahe pokračovali kontinuálne aj naďalej,
aby som sa však priblížil k časovému vymedzeniu tejto práce, teda vnímaniu maďarského
národa u exilových autorov druhej polovice 20. storočia, je potrebné opustiť umelecké či
publicistické texty vzniknuté pred druhou svetovou vojnou a zamerať sa práve na vývoj
v premýšľaní o maďarskom národe a jeho povahe v rámci textov, ktoré vznikli už práve
s prihliadnutím

na

skúsenosť

boja

demokratických

európskych

hodnôt

s veľkými

ideologickými hnutiami, akými boli v minulom storočí nepochybne politické koncepcie
fašizmu a komunizmu. Na tomto mieste by som svoju analýzu rád oprel o historickosociologickú esej Istvána Bibóa s názvom Deformovaný maďarský naturel, slepá ulička
maďarských dějin (1948) a tiež esejistický text Miklósa Mészölya Vědomí a národní vědomí
(1982).
Predovšetkým Bibó v svojej eseji predkladá úvahu o maďarskej povahe, ktorá minimálne od
revolučných rokov 1848–1849 až po rok 1944 zažila prehlbovanie svojich vnútorných
spoločenských problémov, ktoré mali podľa jeho názoru za následok pokrivenie maďarskej
národnej povahy. Súčasne však treba dodať, že rovnako ako už bolo vyššie zmieňované aj
v súvislosti s Petrom Rákosom a jeho postojom k národnej povahe, ju Bibó odmieta vnímať
ako istý súbor vrodených znakov, nadania či temperamentu. Sám presadzuje názor, že čo sa
týka povahy ako u indivídua, tak u kolektívu, môže byť veľmi bohatá a premenlivá a záleží
len na mnohých aspektoch spoločenského prostredia, vývoja a skúseností, akým smerom sa
táto povaha bude formovať. Za zdravú národnú povahu pritom pokladá takú, ktorá je aktívna
a hlavne schopná adekvátne reagovať na spoločenské výzvy doby.32
Autor toto svoje vnímanie zdravého, resp. chorého naturelu aplikuje na moderné maďarské
dejiny, v ktorých sa podľa jeho vlastných slov dostal maďarský národ, hlavne v dôsledku
neblahého pôsobenia jeho politických elít, do slepej uličky. Boli to obavy a strach
maďarských predstaviteľov, ktoré im zaviazali ruky v procese rozvoja a demokratizácie
krajiny. Už od národno-emancipačného obdobia v Uhorsku totiž silne rezonovala národnostná
otázka, ktorá vytvorila atmosféru strachu pred rozpadom uhorského štátu. Maďarské elity
preto uzavreli kompromis s viedenskou vládou, ktorý však viedol k oslabeniu pokrokových
31
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demokratizačných elít a v rámci celého národa k stagnácii a zakonzervovaniu feudálnostavovských štruktúr v krajine. V spoločenskom vývoji sa z vrstiev meštianstva, inteligencie
a nižšej šľachty nepodarilo vytvoriť silnú domácu buržoáznu vrstvu, ktorá by dokázala
bojovať s archaickým nastavením spoločenského poriadku. Naopak vytvorila sa široká vrstva
tzv. džentry, ktorá spoločenskú stagnáciu ešte viac zakonzervovala. Keďže jediným úspechom
asimilačnej maďarskej politiky bola integrácia a asimilácia nemeckého a židovského
meštianstva, ostatné veľké národnostné masy, najmä slovanské národy monarchie, ktoré boli
skutočným problémom uhorskej heterogenity, zostávali naďalej nepriateľsky naladené voči
privilegovanému postaveniu Maďarov a kvôli diskriminačnej politike sa ich hnev len naďalej
prehlboval.33
Ako rozvádza Bibó ďalej tento politický trend postavený na strachu a klamstvách o rozvoji
maďarského národa nebol napravený ani po prvej svetovej vojny a jeho princípy sa, bohužiaľ,
šablónovite zopakovali. Rozpad historického Uhorska a vznik nástupníckych štátov
v súvislosti s podpísaním devastačnej Trianonskej zmluvy, ktorá nasledovala po turbulentnom
vývoji dvoch revolúcií, demokratickej a následne boľševickej, v konečnom dôsledku
spôsobili, že Maďarsko sa na viac ako dve dekády opäť priklonilo k tradičnej konzervatívnej
politike. Regentská vláda admirála Horthyho presadzovala agresívnu revizionistickú politiku
s cieľom obnovy „Veľkého Uhorska“, pričom nebola schopná riešiť skutočné problémy
spoločnosti, akými bola polofeudálnosť pomerov, kde pretrvávala existencia stavovskej
spoločnosti s prítomnosťou privilegovanej pánskej vrstvy a obrovskej masy „poddaných“ bez
možnosti sociálnej priepustnosti. Národnostná politika sa takisto od obdobia vyrovnania
významne nezrevidovala, a v spoločnosti preto súbežne existovala zaostalá stavovská
maďarská spoločnosť, ako aj nemecko-židovská buržoázna spoločnosť, ktorá kvôli svojej
šikovnosti a úspechu bola maďarskou elitou postupne viac a viac nenávidená. V tomto bode
sa opäť objavuje stereotyp nadradeného pánskeho Maďara, ktorý sa na rozdiel od ostatných
národností považuje za hodnotnejší článok spoločnosti. Táto totálna strata morálnej súdnosti
sa potom naplno prejavila v roku 1944, keď je Maďarsko prinútené vstúpiť po boku Nemecka
do druhej svetovej vojny a následne je s ním aj porazené, čím z pohľadu západných
demokracií stráca svoj potenciálny nárok na bývalé etnicky maďarské územia. Maďarsko tak
podľa Bibóa počas sto rokov vôbec nevyužilo možnosť dostatočnej revízie svojej
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národnostnej a sociálnej politiky, čo prispelo k veľkej deformácii maďarského národa a jeho
zdravej povahy.34
Na povojnový vývoj, keď došlo v Maďarsku po jeho oslobodení sovietskymi vojskami,
a následnú sovietizáciu maďarskej politiky, reaguje tiež významný maďarský spisovateľ
a esejista Miklós Mészöly. Ten svoju tézu stavia na prepojení vlastného súkromného vedomia
a národného vedomia. Podobne ako Bibó poukazuje na viaceré chyby v maďarskej politike
19. a 20. storočia a nadväzuje obdobím socialistického Maďarska. Autor sa domnieva, že tým,
ako maďarská spoločnosť stratila svoje národné ilúzie počas prvej polovice 20. storočia a tiež
revolučného národného vzplanutia behom povstania roku 1956, nasledovala vývoj, keď
porucha kolektívneho národného vedomia začala takisto spôsobovať poruchu v individuálnom
vedomí Maďarov. Tá sa podľa neho začala prejavovať sebeckou podráždenosťou
a ľahostajnosťou k pokroku, čo dospelo k stavu akejsi „konsolidovanej bezvýchodiskovosti“.
Mészöly zdôrazňuje, že v Maďarsku došlo následkom socialistickej transformácie spoločnosti
k nalomeniu národného vedomia, pričom „národný záujem“ bol vymenený za „všeobecný
záujem“ proklamovaný internacionálnym socializmom, komunistickou dogmou vytvorenou
Sovietskym zväzom. Takýmto vývojom Maďari teda prišli o svoj tak veľmi potrebný pocit
politickej zodpovednosti. Na konci svojej eseje môžeme z Mészölyových slov vyčítať
varovanie, že kádárovský socializmus síce priniesol taký materiálny blahobyt, ktorý do tej
doby Maďari nepoznali, no ako sa ukázalo, boli ho napokon ochotní obetovať aj za cenu
hájenia svojich nielen národných, ale i občianskych a ľudských práv a slobôd.35
Týmto výkladom rôznych postojov na tému maďarského národa by som rád nadviazal ďalšou
veľkou témou spojenou s národom, akou je fenomén emigrácie, a to hlavne emigrácie
maďarských spisovateľov druhej polovice 20. storočia. Traumy, ktorými si totiž európsky
kontinent, konkrétne stredná Európa prešla v minulom storočí, boli natoľko určujúce pre jej
národné spoločenstvá, že sa tieto prirodzene dotýkali aj vedomia a národného cítenia
maďarských umeleckých kruhov. Jednou z foriem reakcie a úniku tak pred katastrofou druhej
svetovej vojny, ako aj potom pred povojnovým vývojom a sovietizáciou maďarskej
spoločnosti, bolo u mnohých spisovateľov rozhodnutie opustiť krajinu. Emigrácia
maďarských spisovateľov bola mohutná a udiala sa vo viacerých vlnách, ktoré nasledovali po
významných politických a spoločenských ruptúrach a krízových situáciách. To, akým
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spôsobom pokračovali maďarskí autori vo svojej umeleckej tvorbe v exile na Západe, a ako sa
snažili formovať národné vedomie v cudzine, bude obsahom nasledujúcej kapitoly.
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2. Emigrácia a maďarskí spisovatelia
2. 1. Národ a emigrácia
Je prirodzené, že ľudia akejkoľvek národnosti opúšťajú mnohokrát svoje domovy
a presúvajú sa za hranice svojho štátu, do iných národných celkov či odlišných jazykových
kultúr. Samozrejme, aj u maďarského národa by sa dali vystopovať mnohé migračné vlny,
ktoré sa objavovali v dejinách národa viac či menej pravidelne. Pritom dôvody, prečo si
človek volí radšej cestu vysťahovalectva môžu byť rozličné a vždy je potrebné tento určujúci
krok v živote človeka dobre zvážiť, keďže týmto rozhodnutím nechávame za sebou celý náš
dovtedajší spoločenský kontext, prostredie nášho fyzického i duševného života – našich
blízkych, náš domov, naše mesto, krajinu, vlasť – a dostávame sa do prostredia neznámeho,
cudzieho, bez všetkých tých spletitých liniek, ktoré tvoria života človeka. Ledva prekročíme
hranice deliace cudzinu od rodnej zeme, začne sa v nás ozývať niečo, čo Maďar nazve
jednoduchým slovom „honvágy“, teda túžbou po domove. Pri tejto príležitosti je na mieste
zmieniť verš z roku 1851, ľudovo-národne orientovaného maďarského básnika, Mihálya
Tompu, ktorý sa so svojou všeobecnou platnosťou zachytil v maďarskom kolektívnom
vedomí čoby okrídlené úslovie a znie nasledovne: „Szivet cseréljen az, aki hazát cserél!“,36
teda „Ten, kto vymení vlasť, nech aj srdce vymení!“ Tompa pravdepodobne venoval túto
báseň priateľovi, ktorý emigroval počas tak krízovej situácie, ako bola maďarská revolúcia
v rokoch 1848–1849 a následné perzekúcie páchané na jej účastníkoch.
Je faktom, že pre emigráciu sa človek rozhodne najčastejšie v dobe, keď v jeho vlasti
dochádza k zložitým politicko-spoločenským pomerom, ktoré ohrozujú buď jeho sociálnu
stabilitu alebo, v tom horšom prípade, aj samotný život. Typickým príkladom situácie, keď
mocenský útlak ohrozoval sociálne postavenie človeka, je obdobie na prelome 19. a 20.
storočia, keď sa odohrávala veľká ekonomická emigrácia do Spojených štátov amerických.
Opäť by som si v tejto chvíli pomohol angažovanými slovami barda maďarskej moderny,
Endreho Adyho, ktorý sa neraz vyjadroval aj k tomuto negatívnemu fenoménu uhorských
dejín. Pre denník Budapesti Napló v roku 1906 komentuje priebeh vysťahovalectva s iróniou
seba vlastnou takýmto spôsobom: „Podivuhodne začína rozkvitať kultúra na dne Karpát.
Napríklad sa hovorí, že v Békescsabe slovenskí roľníci nakupujú anglický slovník. Aj v mojej
stolici sa učia jazyku Shakespeara. Jednoducho, žobráci už dnes čítavajú miesto kalendára
36
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a Biblie anglickú gramatiku... Skutočne by sa už niečo malo urobiť s analfabetmi Uhorska. Ak
budú vedieť čítať, oveľa rýchlejšie sa nahovoria na emigráciu. Pretože už vidíme to, že
emigrácia neveľmi bolí pánov krajiny.“37 Na inom mieste zase píše nasledovné – „Sila, ktorá
zaháňa maďarského sedliaka, tá istá ho vyháňa aj z kraja pri Dunaji. Je treba ísť, ísť
kamkoľvek, lebo tu doma je to zlé.“38, – keď poukazuje na nemennosť polofeudálnych
štruktúr v spoločnosti, čo spôsobuje, že zaostalosť je tak u postavenia širokých vrstiev
roľníkov, paholkov a čeľade, ako aj v duchu človeka a literatúre.
Ďalšou notoricky známou vetou z maďarskej literatúry viažucou sa k tematike domova
a emigrácie, a ktorá prenikla do širokého maďarského povedomia, je citát z románu ľudovo
orientovaného Árona Tamásiho, ktorý ako sedmohradský Maďar, zakúsil na krátke obdobie
pocit emigrácie v Amerike v medzivojnovom období. K tejto skúsenosti sa totiž viaže aj jeho
román Ábel Amerikában (Ábel v Amerike, 1934), v ktorom sa Tamásiho hrdina pýta jedného
černocha, prečo sme vôbec na svete a dostáva nasledovnú odpoveď. „Azért vagyunk a
világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”39 – teda – „Preto sme na svete, aby sme v ňom
niekde boli doma.“ Tamásiho hrdina Ábel pritom odchádza z rodnej dediny, kde ho postihla
bieda, aby prešiel rôzne časti sveta, no sklamaný bezobsažným mechanizmom rozvinutej
civilizácie sa napokon plný mravnej sily vracia do svojho rodného sikulského kraja.40
Teraz by som sa ešte rád pristavil pri Petrovi Rákosovi a jeho eseji s príznačným názvom
Emigrovat. Tento text vznikol ako reakcia na okupáciu Československa vojskami Varšavskej
zmluvy v roku 1968. Autor v tejto spoločensky napätej situácii podobne ako množstvo
ďalších občanov nášho bývalého štátu uvažuje nad možnosťou odchodu do cudziny. Rákos si
je vedomý svojho rozhodnutia, jednoznačného vnútorného postoja, no pre uistenie vlastného
svedomia prečo zostať v krajine, cíti potrebu položiť svoje argumenty na papier. Pred
čitateľom odhaľuje svoj osobný životný príbeh, keď potom ako sám prežil koncentračný
tábor, nie je schopný vrátiť sa do rodných Košíc, ale ako nové miesto pre svoj domov si volí
Prahu. Potom, čo teda musel utiecť raz pod tlakom šialenej nacistickej ideológie, a neskôr
kvôli úzkostnému stavu, ktorý mu táto skúsenosť spôsobila, je Rákos v Prahe druhýkrát
postavený pred rozhodnutie emigrovať. Skrz odkazy na rôznych veľkých literátov – od
Mihálya Vörösmartyho, cez Tompu, Adyho, Čapka až po Máraiho – ktorí sa zaoberali
37
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otázkou vlasti a jej opustenia, dospieva k rozhodnutiu zostať v jeho novej vlasti,
Československu, a vytrvať s jeho spoločnosťou v skľučujúcich podmienkach okupácie,
pretože s ňou cíti spolupatričnosť a jeho vlastná situácia nie je existenciálne ohrozená .41
Tento morálny postoj, ktorý si v otázke emigrácie Petr Rákos zachoval, je celkom
pochopiteľný, ba snáď obdivuhodný. Maďarskí spisovatelia stáli pred rovnakou otázkou v 20.
storočí hneď niekoľkokrát. Tí, ktorí mali židovský pôvod a mali to šťastie, že sa rozhodli
včas, ušli pred expanziou nacizmu ešte pred druhou svetovou vojnou. K takýmto autorom
patrili napríklad György Mikes, György Faludy, Ferenc Fejtő,, Pál Tábori, Anna Lesznai
alebo Ferenc Molnár.42 Po vojne opäť v Maďarsku nastala zmena spoločenskej situácie
a krajina bola plazivou sovietizáciou premenená na socialistickú republiku, západný satelit
Sovietskeho zväzu. Nespokojnosť s politickou zmenou, okresávanie umeleckej slobody či
reálna hrozba prenasledovania prinútila mnohých autorov k rozhodnutiu opustiť vlasť a skúsiť
tvoriť v slobodnejších krajinách západnej demokracie. Pokračovať preto budem práve
obrazom literárnych centier a činností autorov, ktorí v tomto čase utiekli na Západ.
2.2. Povojnová maďarská emigrácia
Je faktom, že Maďarsko bolo po vojne oslobodené sovietskou Červenou armádou,
vďaka ktorej skončila nemecká okupácia krajiny, a ktorá rovnako spôsobila pád vlády Strany
šípových krížov Ferenca Szálasiho. Horthyovské maďarské kráľovstvo prestalo existovať
a krajina sa po druhýkrát stala republikou s demokratickým pluralitným zriadením. Politická
elita sa však musela najprv vyrovnať s tými, ktorí spolupracovali v rámci fašistickej ideológie.
S významných spisovateľov, ktorí kolaborovali s týmto režimom bol aj pôvodne
sedmohradský maďarský spisovateľ József Nyírő, ktorý v roku 1945 emigroval do Nemecka
a následne do Španielska.43 Ďalším spisovateľom, ktorý stojí za zmienku z emigračnej vlny,
ktorá prebehla priamo po vojne, je sedmohradský gróf Albert Wass, ktorý podobne ušiel
najprv do Nemecka a odtiaľ do Ameriky, kde pôsobil ako univerzitný profesor a rozhodol sa
teda publikovať aj v angličtine.44 Tu treba dodať, že tesne po vojne neexistovali na Západe tak
významné literárne štruktúry, kde by sa mohli títo a im podobní autori skutočne prezentovať
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a hlavným problém exilových umelcov v tomto čase bola spoločenská integrácia do
západných spoločností.45
Omnoho významnejšia vlna autorov, ktorí emigrovali z povojnového Maďarska sa prejavila
medzi rokmi 1945–1947. K tým najvýznamnejším autorom, ktorí si v tomto období viac či
menej dobrovoľne zvolili exil, patrili Imre Kovács, Sándor Márai, Lajos Zilahy, László Cs.
Szabó a neskôr aj Gyula Gombos a Zoltán Szabó a ďalší.46 Aj u týchto spisovateľov boli prvé
roky v exile naplnené predovšetkým úsilím vžiť sa s novým prostredím a nájsť si nejaké
slušné živobytie, veľmi často i mimo literárnu sféru. Na začiatku 50. rokov totiž existovalo
len veľmi málo inštitúcií, ktoré by mali záujem o prácu maďarských literátov. Jedinou
platformou, ktorá sa črtala ako možná cesta pre lepšie šírenie vlastných myšlienok či tvorby,
bolo rádio, a to najmä maďarská sekcia londýnskeho BBC a Rádia Slobodná Európa.47 Zo
spomenutých autorov, ktorým sa rozhlasové vysielanie stalo hlavným zdrojom obživy, boli
napríklad László Cs. Szabó, Gyula Gombos a Zoltán Szabó, ale k občasným účinkujúcim
patrili tiež Sándor Márai, Ferenc Fejtő či Imre Kovács.48
Čo sa týka samotných publikačných možností, ako už bolo uvedené, emigranti priamo po
roku 1945 nezaznamenali dostatočný priestor pre vlastnú tvorbu v literárnych časopisoch.
Situácia sa však významne zmenila medzi rokmi 1948–1950, keď vznikli hneď štyri nové
literárne periodiká. Všetky pritom väčšinu času svojej existencie bojovali so svojou finančnou
situáciou, preto väčšina prvých čísel vychádzala litografickou reprodukčnou technikou, a až
neskôr vydavatelia prechádzali na ekonomicky náročnejšiu tlačenú formu.49 Prvým
z novovzniknutých časopisov bol parížsky Ahogy lehet (Len čo je možné) benediktína
Sándora Rezeka Romána, ktorý sa sústreďoval na kvalitu textov a dával príležitosť hlavne
mladým autorom.50 Druhým katolícky zameraným časopisom bola Katolikus Szemle
(Katolícka revue) vychádzajúca v Ríme ako iniciatíva Bélu Kovriga a Zsigmonda
Mihalovicsa,

a ktorá

združovala

najmä

v Taliansku

tvoriacich

kňazov

a učiteľov.

Najvýznamnejším autorom, pod ktorého vedením časopis aj vychádzal, bol básnik a učiteľ
Gellért Békés. Za jeho pričinenia a v spolupráci s Patrikom Dalosom vyšiel aj nový maďarský
preklad Biblie, ktorý sa so svojimi 10 vydaniami a 300-tisícovým nákladom stal jedným
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z najväčších výsledkov maďarského katolicizmu na Západe.51 Tretím zo vzniknuvších
časopisov bol Új Magyar Út (Nová maďarská cesta) protestantsky orientovaného Gézu
Soósa, ktorý však toto periodikum formoval ako politické noviny bez ohľadu na
konfesionálnu či politickú orientáciu, takže v ňom vychádzali články tak protestantov, ako aj
katolíkov, ľavicových, stredových i pravicovo orientovaných autorov. Od roku 1950
vychádzal časopis v Mníchove, v roku 1952 sa však presunula redakcia do Washingtonu, kde
vychádzal do mája roku 1956. Sóosovi sa vďaka kontaktom a sile časopisu podarilo
naverbovať celý rad zaujímavých literátov (Albert Wass, Gyula Gombos, Elemér Bakó,
József Molnár, Imre Vámos, József Reményi, a ďalší), ktorí zaručovali, že sa časopis venoval
širokému záberu tém spracovaných kvalitne, a takisto s atraktívnym vzhľadom.52
Štvrtým, a teda posledným, ktorý začal svoje publikovanie v novembri 1950 bol časopis
s názvom Látóhatár (Obzor). Zakladatelia videli zrod tohto literárno-politického časopisu ako
príležitosť pre nové fórum ľudovo orientovaných spisovateľov, ktorí chceli v emigrácii na
Západe šíriť sociálno-demokratické myšlienky a sprostredkovať publikačnú možnosť pre
autorov žijúcich mimo Maďarsko. Periodikum hlásalo príklon k ľudovosti, no zostávalo
otvorené voči všetkým umeleckým snaženiam, smerom a štýlom, a nadväzujúc na odkaz
veľkých literárnych časopisov, akými boli Nyugat, Huszadik Század či Magyar Csillag, čo sa
prejavilo i v publikovaní starších textov napr. Endreho Adyho či Atillu Józsefa, sa snažili
publikovať náročnú tvorbu vysokej kvality. Zodpovedným redaktorom a vydavateľom sa stal
Sándor Borsos a editorom Imre Vámos. Na začiatku s nimi spolupracovali tiež József Molnár,
István Pap, Mihály Gál, Imre Baum a Gyula Borbándi. Prvé číslo vyšlo v litografickej podobe
v Zürichu s nákladom 320 kusov a bolo utajenou akciou, ktorá viacerých maďarských
intelektuálov doma i v zahraničí prekvapila. Ďalšie tri čísla vyšli v Paríži. V roku 1952 sa
niektorí členovia redakcie, konkrétne Imre Vámos a Gyula Borbándi, presťahovali do
Mníchova, čím vznikla vnútorná kríza medzi jej parížskou a mníchovskou časťou, čo viedlo
aj k rôznym zmenám názvu časopisu a vyústilo k jeho konečnému premiestneniu do
Mníchova.53 V roku 1958 potom časopis zmenil svoj názov na Új Látóhatár (Nový obzor).54
Aby som načrtol obraz toho, akým spôsobom sa prispievatelia Obzoru stavali k štátno-právnej
premene ich vlasti na Maďarskú socialistickú republiku, a na otázku národa ako takého,
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spomeniem ako reprezentatívnu vzorku úvodník Imreho Vámosa z prvého čísla časopisu
s názvom „A magyar sors kérdései“ (Otázky maďarského osudu). V tomto článku autor líči
obraz toho, ako politická zmena v krajine odsúdila tisíce Maďarov na život bezdomovca,
keďže ich ruská diktatúra obrala o možnosť slobodnej tvorby. Vámos sa opakovane vracia k
výrazu „maďarského ducha“ (magyar szellem), ktorý je podľa jeho slov dusený domácim
mocenským tlakom. Preto cíti potrebu obhájiť rozhodnutie tých spisovateľov a intelektuálov,
ktorí nemohli viac znášať okliešťovanie slobodnej tvorby a rozhodli sa pre emigráciu.
Zároveň deklaruje, že emigrácia chce zostať v spojení s domácou kultúrou, a že bude
pracovať práve v jej prospech v rámci novovznikajúceho časopisu Obzor. Ten si dáva za cieľ
tak prezentáciu maďarského ducha navonok, ako aj pričinenie sa k postupnému
oslobodzovaniu a demokratizácii maďarskej spoločnosti.55
To, že sa Obzor skutočne stal jedným z najdôležitejších publikačných fór maďarskej
emigrácie dokazuje aj fakt, že sa mu postupne darilo rozširovať okruh svojich prispievateľov.
V prvom čísle publikoval napr. významný konzervatívny autor Lajos Zilahy, v druhom
ľudový spisovateľ a člen Národnej roľníckej strany Imre Kovács, v štvrtom a piatom čísle
uverejnil svoju esej Kelet és Nyugat harca (Boj Západu a Východu) jeden z najvýznamnejších
predstaviteľov maďarskej sociálnej demokracie, sociológ a bývalý minister pre národnostné
menšiny Oszkár Jászi a v piatom čísle roku 1951 sa tiež objavila na stránkach časopisu báseň
medzinárodne presláveného a vydávaného Sándora Máraiho s názvom Halotti beszéd
(Pohrebná reč). K časopiseckej iniciatíve sa pripájali následne i ďalší, napríklad: Pál Auer,
György Kemény, Károly Kerényi, József Reményi, Ferenc Fejtő, Pál Tábori, Anna Lesznai,
Gyula Schöpflin, Miksa Fenyő či Ferenc Nagy.56
Vrátiac sa k vyššie uvedenému, bol to práve obsah básne Pohrebná reč, ktorý vyvolal doma
v Maďarsku prvú veľkú reakciu na text publikovaný v tomto časopise. Už samotný názov
básne odkazuje na prvú maďarsky dochovanú literárnu pamiatku s rovnomenný názvom
pochádzajúcu z konca 12. storočia, čím sa Márai takto pripojuje k celému odkazu dejín
maďarskej literatúry. Na rozdiel od pôvodného textu sa autor sebe osobitým, tvrdým až
nemilosrdným štýlom obracia práve na maďarských spisovateľov, ktorí boli prinútení k
emigrácii práve tak ako on sám. Z jeho veršov, ktorých ukážkou je nasledovné – „Vidíte, moji
bližní, na vlastní oči, co jsme: prach, popel – jen to jsme. / ...Ze všeho už máš jen střepy,
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úlomky, starou suť. Z jména je číselný údaj. Mrtvému doposud vousy rostou. I náš jazyk se
rozpadá bezhlasně, už práchniví drahé slovo, už pod patrem v ústach schne. / ...Čteš dítěti
z Toldiho – „oukej“ ti odpoví. / ...Na šachtě v Ohiu jednoho dne ruce se zvrtnou ti proradně,
klepne krumpáč a z jména tvého čárka ti odpadne. / ...Smiř se stím, že tam nejsi člověk –
třídní nepřítel jsi. Smiř se s tím, že zde nejsi člověk – jen číslo ve vzorci...“57 – môžeme
u Máraiho vycítiť veľkú mieru skepsy a bezútešnosti. Tento nelichotivý a vskutku veľmi
negativistický odkaz, ktorý adresoval svojím spisovateľským kolegom, ako aj umelcom, ktorí
zostali doma a rozhodli sa radšej mlčať v podmienkach neslobody, vyvolal v Budapešti veľké
odmietnutie zo strany autora Árona Tamásiho. Ten Máraiho kritizoval za jeho nepríjemné
slová na adresu Maďarov, ktorým vraj „zlomil krídla nádeje a z ich viery ponechal len
trosky“. Márai v Obzore ďalej reagoval na Tamásiho kritiku, no svoj názor nezmenil, keďže
podľa neho sa nenavráti mier a jednota do maďarskej spoločnosti, pokým Sovieti nevrátia
zajatým národom ich slobodu.58
Je potrebné spomenúť, že okrem časopisov, kde boli publikované texty a články exilových
autorov, zaisťovala publikačnú činnosť ich knižnej tvorby tiež malá skupina vydavateľstiev.
Za všetky je vhodné spomenúť hlavne Amerikai Magyar Kiadó v Kolíne nad Rýnom, rímske
Anonymus Kiadó, Magyar Írók Könyvesháza v Londýne, ďalej Occidental Press fungujúci vo
Washingtone a spočiatku dôležitým bolo tiež Kárpát Kiadó v Buenos Aires. Medzi
najvýznamnejšie tituly vydané na začiatku 50. rokov sa zaradili román Sándora Máraiho Béke
Ithakában (Mier v Ithake, 1952), básnická antológia redigovaná Lászlóm Cs. Szabóom
s názvom Magyar versek Aranytól napjainking (Maďarské básne od Aranya po súčasnosť,
1953), cestopisný denník Györgya Mikesa Egy híján húsz (Dvadsať bez jedného, 1954) ako
aj básnická antológia kolínskeho nakladateľstva s názvom Tíz év versei 1945–1955 (Básne
desaťročia 1945–1955), kde sa ocitli texty autorov, ako napríklad Gellérta Békésa, Ágnes
Márie Csiky, Ferenca Fáyho, Tibora Flóriána, Józsefa Reményiho a ďalších.59
Medzi aktivitami, ktoré autori v cudzine podnikali, boli okrem samotnej publikačnej činnosti
v časopisoch a vysielaní v rádiách, aj prednášky a diskusie s Maďarmi žijúcimi v zahraničí.
Zväčša si autorov pozývali na besedy rôzne študentské či kultúrne spolky, no ich frekvencia
nebola vysoká. Na stretnutiach sa však maďarskí emigranti ani tak nezaujímali o samotnú
tvorbu autorov, ako o ich pohľad na politickú situáciu v Maďarsku, čo svedčilo o tom, že viac
57

MÁRAI, S.: Pohřební řeč; český preklad: GÁL, E. – ŠTROBLOVÁ, J., in: Amicus Revue – Sdružení pro
česko-maďarské porozumění, Roč. 11, č. 1–2, Praha, 2002, s. 48–49.
58
BORBÁNDI, (I.), 1989, s. 259–261.
59
Tamtiež, s. 246.

30

ako politikom verili názorom intelektuálov a umelcov. V rokoch 1951–1952 dokonca
s cieľom rozvoja starostlivosti o hodnoty maďarského kultúrneho života vznikli v Paríži,
Londýne, New Yorku a Montreale spolky s názvom Helikon, no tie napokon nemali dlhú
životnosť. Ďalšou z iniciatív na podporu maďarskej umeleckej tvorby v exile bolo založenie
literárnej ceny Madách-díj (Madáchova cena), ktorú založil Pál Lazár, zámožný Maďar žijúci
v Nemecku. V roku 1951 sa tak prvými laureátmi, ktorým okrem ceny prislúchala i odmena
tisíc mariek, stali Lajos Thury a Viktor Márjás, vtedajší významní novinári. Hoci pre autorov
malo ocenenie veľkú hodnotu z hľadiska toho, že ich úsilie nezostalo nepovšimnuté,
maďarská verejnosť v cudzine na túto cenu vo väčšej miere nereagovala. Vzťahujúc sa
k prezentácii maďarskej literatúry vo svete, vykonal naopak nemalú prácu v rámci
exulantských kruhov spisovateľ Pál Tábori, ktorý sa stal trvalým článkom medzinárodného
PEN klubu, v ktorom sa mu dokonca v roku 1951 podarilo presadiť vytvorenie Centra
exulantských spisovateľov ako súčasť ústredia tejto organizácie v Londýne. K jeho úspešným
podnikom môžeme započítať aj vydanie prvej povojnovej anglicko-jazyčnej antológie
maďarskej literatúry z roku 1954.60
Vo všeobecnosti je však potrebné povedať, že literárny život v exile v 50. rokoch bol
rozvinutý len veľmi málo. Jednotlivé tlačové redakcie i konkrétni spisovatelia zápasili hneď
s niekoľkými problémami. To, čo najviac ťažilo umeleckú tvorbu exulantských autorov boli
existenčné ťažkosti a tiež veľká rozptýlenosť autorov po svete, takže často zakúsili pocity
úzkosti či osamelosti a nevrlosť z nedostatočnej úrovne kultúry maďarskej západnej diaspóry.
Ak aj písali pre redakcie, ich články spočiatku neboli vôbec platené, veď napokon aj redakcie
časopisov sa kvôli nedostatku financií triasli o svoje prežitie.61 Pomery v publikovaní ďalej
ovplyvnila až ďalšia mohutná vlna emigrácie, ktorá nastala po neúspechu maďarského
protikomunistického povstania na jeseň roku 1956.
2.3. Rozvoj exilových štruktúr po roku 1956
Emigrantská vlna po potlačení povstania v novembri roku 1956 bola natoľko mohutná,
že v literárnom živote maďarskej emigrácie spôsobila zakladanie nových umeleckých štruktúr
a orgánov, ktoré by boli schopné v cudzine absorbovať nové umelecké prírastky a pomôcť im
v pokračovaní ich umeleckej činnosti. Jedným z najvýznamnejších počinov, ktoré pozitívne
ovplyvnili rozvoj v exilovej tvorbe bolo založenie Zväzu maďarských spisovateľov
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v zahraničí (Magyar Írók Szövetsége Külföldön) v marci 1957 v Londýne, priamo v centrále
organizácie PEN klubu. Prvé vedenie tohto združenia pozostávalo zo spolupráce štyroch
reprezentantov staršej exulantskej emigrácie (Béla Horváth, Imre Kovács, László Cs. Szabó,
Zoltán Szabó) a troch reprezentantov novej emigrácie sformovanej udalosťami v roku 1956
(György Faludy, Pál Ignotus, György Pálóczi Horváth). Vďaka Palóczi Horváthovi a Ignotovi
mal byť Zväz finančne podporovaný medzinárodnou organizáciou Congress for Cultural
Freedom, ktorého dotovala americká Fordova nadácia a tiež samotná CIA. Vtedajšia americká
politická reprezentácia sa rozhodla takto podporiť Maďarov, ktorí počas svojho
oslobodeneckého boja vzbudili veľkú medzinárodnú solidaritu, a zaviazala sa tak pomôcť pri
vzniku nového tlačeného periodika pre maďarských intelektuálov. Tým sa stalo periodikum
Irodalmi Újság (Literárne noviny), ktoré prevzalo svoj názov po v Maďarsku komunistami
zakázaných novinách, ktoré boli úzko spájané so snažením bývalého reformného premiéra
Imreho Nagya.62
Spomínaný Zväz maďarských spisovateľov v zahraničí si vytýčil niekoľko cieľov svojej
činnosti, ktoré zahŕňali boj za nezávislosť maďarského ľudu, zlepšenie sociálneho postavenia
jeho mestských i vidieckych vrstiev, za slobodu myslenia a prejavu (i v umeleckej tvorbe),
pomoc uväzneným a prenasledovaným autorom, oboznamovanie celého sveta s maďarskou
literatúrou a reprezentáciu záujmov maďarských umelcov vo svete. Na kongrese jeho výboru
taktiež založili vydavateľstvo s názvom Magyar Könyves Céh, ktorý ako svoje prvé tituly
vydal novely Tibora Déryho, esej Istvána Bibóa a básnickú antológiu deviatich básnikov
(Kilenc költő). Vo vnútri Zväzu neskôr nastali osobné spory v politických a literárnych
názoroch Zoltána Szabóa a Pála Ignota, syna slávneho šéfredaktora Nyugatu, ktoré v lete roku
1960 viedli k tomu, že Szabó rezignoval na svoj post generálneho tajomníka. Zároveň museli
členovia Zväzu čeliť každodenným útokom zo strany oficiálnej komunistickej tlače doma
v Maďarsku. Napriek tomu sa podarilo Zväzu, ktorý mobilizoval západnú umeleckú obec
k politickému tlaku, aby oslobodili z väzenia maďarských spisovateľov Tibora Déryho
a Gyulu Háyho.63
Pritom tlačový orgán Zväzu, Literárne noviny, začali vychádzať 15. marca 1957 v Rakúsku,
no kvôli požiadavke ich amerického mecenáša sa natrvalo redakcia presunula do Londýna.
Noviny redigoval György Faludy a súčasťou redakčného tímu boli aj György Pálóczi
Horváth, Tamás Aczél a mladší Miklós Krassó a András Sándor. Pôvodnou predstavou
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Američanov, ktorí noviny financovali, bolo, že periodikum nastúpi líniu obrody v zmysle
národného komunizmu Imreho Nagya, čím by sa mohlo stať zahraničným orgánom domácej
opozície voči komunistickej strane, a tým platformou pre výmenu názorov medzi domácou
opozíciou a maďarskou emigráciou. Takúto orientáciu však redakcia novín zásadne odmietla,
keďže jej šéfredaktor György Faludy, sám silne poznačený osobnou skúsenosťou internácie
v komunistickom väzení, odmietal akýkoľvek dialóg s domácimi komunistami, čo i len
reformného typu. Za cieľ časopisu vytýčil nasledovanie ideí slobody a demokracie a noviny
tak viedol s výrazným antikomunistickým akcentom. Táto jeho neoblomnosť v prístupe
k politickému vyzneniu novín spôsobovala v Zväze nemalé rozbroje, keďže Faludy odmietal
uverejňovať články s ľavicovým vyznením, a napriek všetkému, nepovolil zmeny v svojej
redakčnej stratégii. Problémy v Zväze spôsoboval aj jeho kolega Pál Ignotus, ktorý dokonca
útočil na ľavicové zameranie Nového obzoru, čoho následkom bolo odcudzenie týchto dvoch
dôležitých exulantských formátov. Na začiatku 60. rokov spôsobilo konflikty v Zväze tiež po
zhoršení finančnej situácie presídlenie redakcie do Paríža, kde jeho vedenie prevzala dvojica
Tibor Méray a Endre Enczi.64
Druhým dôležitým tlačovým orgánom maďarskej emigrácie po roku 1956, ktorý je potreba
spomenúť, sa stal časopis s názvom Nemzetőr (Strážca národa), ktorý sa u čitateľstva tešil
snáď najväčšej obľúbenosti spomedzi exulantských tlačovín, čo sa prejavovalo v jeho
mohutnej rozšírenosti. Hoci na počiatku bol vydávaný vo Viedni, rýchlo sa jeho redakcia
presunula do Mníchova. Šéfredaktorom periodika sa stal Tibor Tollas, ktorý začal svoje texty
písať už v domácom väzení v Maďarsku. K nemu sa pripojila časť staršej emigrácie, hlavne
členovia tzv. Spoločenstva maďarských spolubojovníkov (Magyar Harcosok Bajtársi
Közössége), zloženého aj z bývalých vojakov horthyovského Maďarska. Skutočne sa Strážca
národa stal u čitateľstva najvyhľadávanejšou tlačenou platformou, aj z toho dôvodu, že dával
veľký priestor osobným spovediam vojakov, bývalých politických väzňov a bojovníkov za
slobodu. Svojou orientáciou sa hlásil k silnému konzervativizmu, nacionalizmu a zreteľne
artikulovanému nepriateľstvu voči komunizmu, čo sa prejavovalo aj v jeho bojovnom vzťahu
voči ostatnej exulantskej tlači. Jeho silné politické a ideologické vymedzenie však pôsobilo na
úkor kvality jednotlivých článkov. 65
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2.4. Emigrácia v období kádárizmu
Faktom zostáva, že maďarská vlna emigrácie po roku 1956 svojimi aktivitami do
veľkej miery posilnila charakter maďarskej exilovej literatúry a rolí jej literárnych centier.
Vďaka autorom, ktorí pribudli k staršej generácii, sa jednak upevnili existujúce orgány
a inštitúcie, jednak sa zrodila súťaž medzi danými dvoma generáciami exilových
spisovateľov. Poznanie existencie viacerých centier stimulovalo konsolidáciu literárnych
základov, vytvorenie nezávislých fór a rozmach vydávania kníh a literárnej tlače. Názor
prevažnej väčšiny autorov na ich postavenie v literárnej tvorbe tkvel v tom, že maďarskú
literatúru tvoria dve paralelné vetvy, tak domácej, ako v zahraničnej tvorby, ktoré obe pracujú
v rámci jednej sústavy a v záujme spoločnej maďarskej umeleckej spisby.66
Najzreteľnejším príkladom tohto postoja bolo stanovisko redakcie a prispievateľov Nového
obzoru (pred rokom 1958 len Obzor), u ktorého sa nikdy nerozšíril komplex menejcennosti.
Časopis sa dokázal otvorene vyjadrovať voči kritike smerujúcej na jeho autorov z oficiálnych
maďarských pozícií, ale tiež bol ochotný uznať a oceniť všetko hodnotné, čo vznikalo doma,
či

rovnako mimo hraníc Maďarska. Vydobyl si rešpekt nielen v dôsledku vydávania

kvalitných diel, ale tiež svojím charakterným odmietnutím predsudkov a svojou otvorenosťou
v každom smere. Vo svojich redakčných zásadách neurobil ústupok len kvôli získaniu
akejkoľvek morálnej či materiálnej podpory. Takýmto prístupom si, samozrejme, znepriatelil
najmä domácu politickú garnitúru, ktorá na neho útočila počas celej jeho existencie, či už
osočovaním jeho redaktorov a spolupracovníkov, konfiškáciou výtlačkov na hraniciach alebo
prípravou falošných, extrémne pravicových tlačovín s cieľom popliesť maďarské čitateľstvo.
Tieto nekalé praktiky neboli dostatočné účinné na diskreditáciu časopisu, ktorý sa napriek
všetkému tešil nemalej priazni literátov a literárnych vedcov.67
Okrem publikovania textov staršej generácie autorov, zahŕňajúc Gyulu Háyho, Rezsőho
Peéryho, Györgya Faludyho, Tamása Tűza či Tibora Dénesa, tu vydávala svoje prvotiny aj
mladá generácia umelcov (Pál Albert, Sándor András, Tamás Kabdebó, László Márton, Pál
Nagy, János Parancs a ďalší). Medzi úspechy prvých dvadsiatich piatich rokov existencie
časopisu je možné zaradiť udržanie jeho literárnej úrovne, živú kritickú činnosť, podporu
literárnych memoárov, ako aj literárne spracovanie udalostí nedávnej minulosti. Hovoriac
o neúspechoch periodika, by sme mohli spomenúť zlyhanie pri získaní Sándora Máraiho do
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okruhu svojich pravidelných prispievateľov (Márai sa postupne stiahol z publikovania
v periodickej tlači), ďalej v nedostatočnom zaistení si finančných príjmov, čoho následkom
bola aj nemožnosť vytvorenia jediného centrálneho literárneho orgánu, ako aj občas
nedostatok priestoru pre vydávanie textov mladých autorov.68
Tí sa preto od Nového obzoru v roku 1962 odlúčili a vytvorili si vlastný projekt s názvom
Magyar Műhely (Maďarská dielňa). Jeho redaktormi sa stali László Márton, Pál Nagy, Tibor
Papp a János Parancs. Charakteristickými črtami tohto nového časopisu sa stali
experimentálny vkus, záujem o moderné umelecké prúdy a nové formy vyjadrenia
a spracovania. Časopisu bola tiež pripisovaná „modernita“ a písanie textov v kontakte
s výtvarným umením, čím nadväzoval aj na experimentálne dedičstvo Miklósa Szentkuthyho,
Sándora Weöresa a Lajosa Kassáka, o ktorých vydal aj špeciálne čísla. Keďže orientácia jeho
tvorby zaujímala len úzky okruh Maďarov v emigrácii, po roku 1970 sa jeho činnosť výrazne
zredukovala. Zaujímavým aspektom existencie časopisu však bolo to, že ďaleko známejší
a čítanejší než v cudzine bol v Maďarsku, kde si ho čitatelia mohli dokonca i predplatiť a jeho
autori sa zúčastňovali literárnych večerov v Budapešti. Táto nebývalá tolerancia zo strany
komunistickej moci bola spôsobená tým, že redakcia časopisu nastúpila začiatkom 70. rokov
politiku zdržiavania sa akejkoľvek kritiky voči pomerom v kádárovskom Maďarsku
a nezaoberala sa politickými či spoločenskými otázkami. Jej redaktori totiž túžili po tom, aby
sa časopis mohol dostať k čitateľom vo vlasti, po jeho integrácii do domácej maďarskej
literatúry, ako aj po posilnenie domácich experimentálnych a modernistických tendencií. Tým
však, že sa časopis vzdal kritiky maďarského komunistického režimu, prišiel o záujem
a dôveru emigrantského čitateľa. Jeho možnosti prezentácie doma v Maďarsku mu však
takisto nezaručili rozkvet publikačných možností a politická ľubovôľa sa obmedzila len na
falošné nadbiehanie jeho autorom.69
Podobným spôsobom sa v tomto čase zmiernila voči režimu v Maďarsku aj kritika Katolíckej
revue. Tá sa pod vedením jej šéfredaktora, benediktína Gellérta Békésa, vo svojom ostrom
vyjadrovaní voči katolíckej cirkvi v Maďarsku premenila na o niečo väčšie pochopenie pre
maďarských katolíckych hodnostárov. Nie že by sa jeho prispievatelia nekriticky pozerali na
pomery doma, ale ich pohľad sa stal ďaleko triezvejším a vecnejším. Pod vplyvom väčšieho
otvorenia sa redakcie a zvýšenej tolerancie v spoločnosti, sa zlepšil aj jeho beletristický
materiál. Naopak politický záujem a kritika komunistickej vlády v Maďarsku naďalej
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neutíchla na stránkach Literárnych novín presťahovaných do Paríža. Vedenie Tibora Mérayho
k zmierneniu svojej kritiky požadovalo od Maďarska uvoľnenie diktatúry a rozšírenie práv
jedinca. Periodikum sa plynulo snažilo stimulovať kritické pripomienky k domácej situácii
s cieľom zlepšiť tamojšie podmienky. Pritom redakcia neupúšťala od kvality svojich textov
a jej témy vykazovali veľkú aktuálnosť a čitateľský dopyt. K jej pravidelným prispievateľom
v tomto období patrili Gyula Háy, Tamás Aczél, Gyula Schöpflin, György Mikes, László Cs.
Szabó, Ferenc Fejtő a ďalší.70
Zaujímavou iniciatívou maďarskej emigrácie ku koncu 70. rokov bolo založenie
nepravidelného parížskeho projektu s názvom Magyar Füzetek (Maďarské zošity). Šlo
o edíciu s cieľom rozšíriť plody maďarskej samizdatovej literatúry, teda textov demokratickej
opozície Maďarska, medzi čitateľmi na Západe. Medzi autorov, ktorých texty edícia vydala
možno zaradiť Györgya Konráda, Miklósa Harasztiho, Györgya Benca, Jánosa Kisa či Jánosa
Kenediho. Okrem zakázaných umelcov sa venovali tiež vydávaniu textov významných
intelektuálov maďarskej minulosti, či už hovoríme o Istvánovi Bibóovi alebo Oszkárovi
Jászim. Okolo vedúcej dvojice Pétera Kendeho a Istvána Keménya sa zostavil kolektív
pozostávajúci z Istvána Borsodyho, Ferenca Fejtőho, Bélu Királya, Györgya Schöpflina
a Zoltána Szabóa. K zahraničnej distribúcii Maďarských zošitov do veľkej miery prispelo
vydavateľstvo Bibó-Press organizované vo Viedni. Ďalším významnejším počinom sa ukázal
byť v roku 1980 v Chicagu založený časopis Szivárvány (Dúha) pod taktovkou Ferenca
Mózsiho, ktorý dokázal okolo seba sústrediť skupinu kvalitných autorov, ako napríklad
Györgya Faludyho, Győzőho Határa či Tamása Tűza. Iné iniciatívy 70. rokov ako boli Ötagú
Síp (Päťcípa píšťalka) či Tanú (Svedok) zaznamenali len krátku existenciu, pretože si chybne
zvolili redakčnú stratégiu, keď namiesto pôvodných textov tlačili takmer výlučne texty
autorov, ktoré už boli publikované buď v Maďarsku, Rumunsku alebo na Slovensku.71
V kontexte vydavateľstiev priniesli 60. a 70. roky úpadok a zánik pre viacero z nich. V roku
1970 sa rozpadlo významné nakladateľstvo Amerikai Magyar Kiadó, ktoré bolo pôvodne
iniciatívou mecenáša Jeromosa Fenyvessyho. Takisto zanikol Magyar Könyves Céh po tom,
ako ukončil činnosť Zväz maďarských spisovateľov v zahraničí. V Ríme prestal vydávať
Anonymus, v Clevelande Kossuth a v Buenos Aires Kárpát. Naopak v 80. rokoch sa posilnila
pozícia

niektorých

mladších

nakladateľstiev.

Počas

dvadsiatich

rokov

existencie

mníchovského vydavateľa Józsefa Molnára a jeho podniku s názvom Aurora Könyvek vyšlo
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päťdesiat kníh, medzi ktorými by sme našli texty Győzőho Határa, Lászla Cs. Szabóa či
Gyulu Gombosa. V metropole Bavorska sa mohlo tešiť úrode aj vydavateľstvo Griff Kiadó
pod vedením Sándora Újváryho, ktorý vydal o. i. aj diela Sándora Máraiho alebo publikáciu
Tibora Méraya o Imrem Nagyovi. Vo washingtonskom Occidental Press vyšiel jeden zväzok
Máraiho denníkov, a tiež vo Vörösváry-Weller Kiadó v Toronte vytlačili viacero Máraiho
kníh, memoáre tak Miklósa Horthyho, ako aj kardinála Mindszentyho a spomienkové texty
Imreho Kovácsa. Ďalším výrazným nakladateľom sa stal Sándor Püski, ktorý sa usadil v roku
1970 v New Yorku a vo svojom Püski Kiadó vydal mimo iných viacero diel Gyulu Gombosa
a tiež zozbierané verše Györgya Faludyho. Vydávaniu najmä historických prací, ktoré mali
naprávať často pomýlený obraz maďarských dejín v západnej historiografii, sa venoval
Amerikai Magyar Szépmíves Céh, ktorý bol podnikom spisovateľa a profesora Alberta
Wassa.72
Pokiaľ ide o schopnosť maďarských spisovateľov zoskupovať sa do väčších integračných
celkov ako boli jednotlivé redakcie časopisov, tak tu po zániku Zväzu maďarských
spisovateľov v zahraničí v roku 1970 možno spomenúť hlavne Centrum spisovateľov bez
domova (Hontalan Írók Központja) založeného ako súčasť Medzinárodného PEN klubu, kde
v jeho londýnskej sekcii pôsobil Pál Tábori či György Mikes, v nemeckej Géza Werner,
Gyula Háy, Sándor Újváry, francúzskej Tibor Méray, a v americkej Tibor Flórián, Imre
Kovács, alebo István Csicsery-Rónay. Relatívne živou iniciatívou v rokoch 1971–1975 bol aj
Pracovný kolektív maďarských spisovateľov v Nemecku (Németországi Magyar Írók
Munkaközössége), ktorí vytvorili v Kolíne viacerí spisovatelia (Rezső Peéry, Ágnes Mária
Csiky, Sári Ujlaky, Áron Gábor, Tibor Tollas, Gyula Borbándi) s cieľom združovať
maďarských autorov žijúcich v nemecko-jazyčnom prostredí. V Kanade zase vďaka Jánosovi
Miskovi dobre fungovala činnosť Zväzu maďarských spisovateľov v Kanade (Kanadai
Magyar Írók Szövetsége), ktorého súčasťou sa stali autori žijúci v Toronte, Montreale alebo
Ottave. Zväzu sa podarilo vydať niekoľko maďarsko-anglických antológií, obsahujúc texty
Györgya Faludyho, Tamása Tűza, Györgya Vitéza, Ferenca Fáyho a ďalších.73
Hoci maďarské texty vychádzali v rámci viacerých literárnych zoskupení, všeobecne však
možno povedať, že solidárnosť a svornosť medzi pracovnými skupinami založenými okolo
literárnych časopisov bola dosť chabá. Jediným výraznejším integrovaným kolektívom bola
skupina okolo časopisu Nemzetőr vďaka organizačnej šikovnosti Tibora Tollasa a tiež
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spoločného ideologického vymedzenia jeho členov. Autori, ktorí k časopisu náležali,
pociťovali totiž permanentné neporozumenie a odstrčenosť zo strany ostatných literárnych
spoločenstiev vytvorených na Západe. Svojím zreteľne pravicovým, a teda národne
orientovaným stanoviskom, považovali ostatné časopisy (Új Látóhatár, Irodalmi Újság,
Katolikus Szemle, Magyar Műhely) za oportunistické, zjednané s domácim komunistickým
režimom, a preto odcudzené od národnej myšlienky. Autori ako Zoltán Szitnyai, Zoltán
Nyisztor, György Oláh alebo István Milotay sa zhodovali na tom, že ostatné emigrantské
časopisy pracujú na odrodilstve a ich prispievatelia na protinárodnom, ľavicovom komplote.
Ich komplex súvisel hlavne s tým, že mladí autori, ktorí podľa nich aj boli dostatočne národne
a kresťansky cítiaci, sa tomuto hodnotovému základu spreneverovali a v dôsledku veľkej
túžby publikovať sa obracali aj na ľavicovo orientované časopisy. Títo nacionalisticky
zmýšľajúci umelci si uvedomovali svoju chybu v tom, že nedokázali vytvoriť dostatočne
silné, atraktívne centrum pre mladých začínajúcich autorov. V súvislosti s ideologickým
rozdelením môžeme pozorovať, že hoci nacionalisticky orientovaný Nemzetőr bol
u čitateľstva dostatočne populárny, literárna kritika jeho texty neoceňovala, kým texty
ostatných periodík vnímala za umelecky vysoko hodnotné.74
Čo sa týka obľúbenosti titulov a autorov v emigrácii v porevolučnom období, relatívnu
predstavu nám môže sprostredkovať výskum verejnej mienky Tamása Kabdebóa z roku 1976,
ktorý na odpovediach 420 respondentov uviedol nasledujúce zistenia o preferenciách
maďarských čitateľov v cudzine. V poradí najviac čítaných autorov sa za sebou umiestnili:
Sándor Márai, Áron Gábor, József Mindszenty, László Cs. Szabó, Győző Határ, Tamás
Kabdebó a Albert Wass. V odpovedi na otázku, ktorá kniha sa im javiac páčila, boli
najčastejšími odpoveďami tieto: Az embertől keletre (Na východ od človeka) od Árona
Gábora, v ktorom autor spomína na roky strávené v sovietskom zajatí, ďalej Mindszentyho
memoáre, kniha Föld, föld...! (Zem, zem!...) Sándora Máraiho, román Kapa és kasza (Motyka
a kosa) Alberta Wassa a Sírónevető (Smejúc sa cez slzy) Győzőho Határa. Poradie pravidelne
čítaných časopisov vykazovalo Nemzetőr, Irodalmi Úsjág, Új Látóhatár. A napokon
v obľúbenosti autorov po sebe nasledovali: László Cs. Szabó, Sándor Márai, Albert Wass,
Áron Gábor, Győző Határ, Péter halász, Lajos Füry. 75
Touto časťou práce som sa vďaka dvom dielom monografie Gyulu Borbándiho A magyar
emigráció életrajza 1945–1985 snažil stručne zobraziť aspoň základné vývojové tendencie
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maďarskej emigrácie so zameraním na literárne aktivity exilových autorov v západných
demokraciách. V nasledujúcej kapitole sa pokúsim na niekoľkých konkrétnych dielach
vytvorených exilovými autormi postihnúť rôzne žánrové a tematické zobrazenia témy
maďarskej emigrácie a jej vnímania domova a cudziny, resp. rodnej vlasti a cudzej kultúry.
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3. Reprezentácia témy národa v textoch vybraných exilových autorov
3. 1. Predstavenie vybraných autorov
Na začiatku by som rád uviedol zvolených autorov, ktorí vytvorili značnú časť svojho
diela práve v 2. polovici 20. storočia v podmienkach emigrácie, a s touto tvorbou tiež
zaznamenali čitateľský a kritický úspech, čoho následkom boli aj ich časté preklady do iných
európskych jazykov. Chronologicky podľa dátumu narodenia sú to nasledovní: Sándor Márai,
Sándor Lenárd, György Faludy a Ágota Kristóf. Keďže ide o autorov, ktorí vstupovali do
exulantského života v rozličných spoločenských pomeroch, v úvode by som rád v krátkom
medailóne popísal životnú cestu zvolených autorov práve s prihliadnutím na ich odchod
a tvorbu v emigrácii.
Prvým z vybraných autorov je Sándor Márai (1900–1989). Pochádzal z košickej meštianskej
rodiny, obdobie po prvej svetovej vojne strávil na univerzitách v Nemecku, kde sa počas toho,
ako prispieval svojimi článkami do Frankfurter Zeitung rozvinula najmä jeho novinárska
kariéra. Po šesťročnej skúsenosti života v Paríži sa v roku 1928 vrátil do horthyovského
Maďarska, kde strávil nasledovné dve dekády, počas ktorých sa stal uznávaným
budapeštianskym spisovateľom. Po druhej svetovej vojne ho však vývoj politických udalostí,
upevňovanie komunistického režimu a nesloboda v tvorbe prinútili zvoliť si v roku 1948
radšej život v exile. Po krátkom pobyte vo Švajčiarsku sa jeho domovom na štyri roky stalo
južné Taliansko, konkrétne oblasť Neapola. V roku 1952 opúšťa Európu a sťahuje sa do New
Yorku. Dlhším intermezzom v jeho americkom exile je návrat do Európy v rokoch 1967–
1980, strávených prevažne v talianskom Salerne. Posledné roky svojho života prežil
s manželkou v americkom San Diegu. Počas svojho pôsobenia v exile, okrem prispievania
článkov do exilových periodík (napr. Kanadai Magyarság, Kárpát, Látóhatár, Magyar
Híradó, etc.) a vystupovaní v rozhlasových prenosoch Rádia Slobodná Európa, venoval svoj
čas hlavne románovej a autobiografickej spisbe.76;77 Svoje myšlienky o vnímaní maďarského
národa, vrstvách jeho spoločnosti, jeho dejinách i osude prezentoval hlavne v postupne
vydávaných denníkoch a memoároch. Práve z takto ohraničených textov som si pre svoju
prácu vybral preklady týchto reprezentatívnych diel: Denníky 1., Denníky 2., Zem, zem...! a
Chtěl jsem mlčet.
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Druhým autorom je Sándor Lénárd (1910–1972), ktorý študoval medicínu na Viedenskej
univerzite, no nie je známe, či štúdia dokončil. Po rakúskom anšluse sa mu v lete roku 1938
podarilo utiecť do Talianska, kde v Ríme zotrval aj počas druhej svetovej vojny. Behom tohto
ťažkého obdobia, aby sa uživil a vôbec prežil pod tlakom fašistickej diktatúry, poskytoval
zdravotnú starostlivosť, za ktorú na výmenu dostával jedlo a prístrešok. Okrem toho sa
zdokonaľoval vo svetových jazykoch a venoval sa tiež oživeniu používania latinčiny a písaniu
básní, ktoré vydal v nemčine následne v rokoch 1947–1949 v piatich zbierkach. Sám dokonca
publikoval vo viacerých európskych jazykoch, konkrétne nemecky, anglicky, taliansky,
a samozrejme, latinsky. V povojnovom období pracoval ako lekár pre viaceré, najmä
americké vojenské organizácie. Zo strachu pred novým tlakom, ktorý vznikal v Európe medzi
superveľmocami, napokon v roku 1951 emigroval do Brazílie a usadil sa v údolí s názvom
Dona Irma pri meste Blumenau.78 Naďalej sa venuje písaniu, časopisecky prispieval
do exilových periodík ako Kultúra a Magyar Világ v São Paule, či do londýnskeho Irodalmi
Újság.79 V roku 1958 publikuje svoj latinský preklad detskej knižky britského spisovateľa A.
A. Milneho Medvedík Pú, ktorá sa stala veľkým nakladateľským úspechom. Počas obdobia
stráveného v Brazílii praktizuje malú lekársku ambulanciu pre miestne obyvateľstvo, a mimo
to taktiež píše svoje autobiograficky ladené romány, ktoré vychádzajú v 60. rokoch.80 Z nich
som pre svoju analýzu vybral preklady románov Údolí na konci světa a Jeden den
v neviditelném domě, ktoré odrážajú práve jeho život v brazílskom exile.
Tretie analyzované dielo patrí maďarskému básnikovi a spisovateľovi Györgymu Faludymu
(1910–2006). V rokoch 1928–1932 študoval na univerzitách vo Viedni, Berlíne, Paríži
a Grazi. V roku 1937 sa preslávil umelecky vysokohodnotným prekladom básní Françoisa
Villona. Kvôli svojim židovským koreňom opustil v roku 1938 Budapešť a emigroval do
Paríža.81 Po nacistickej okupácii Francúzska sa premiestnil do Maroka, a odtiaľ v roku 1941
do Spojených štátov amerických, kde počas vojny pôsobil ako dôstojník v americkej armáde
a zároveň bol tajomníkom Hnutia za slobodné Maďarsko (Szabad Magyar Mozgalom), pri
ktorom zastával aj editora časopisu Harc (Boj).82 V roku 1946 sa vracia do Maďarska, no na
začiatku 50. rokov je komunistickým režimom internovaný vo väzení v Malej Tarči
(Kistarcsa) a následne v pracovnom tábore v Recske. Aj behom tejto skúsenosti básnicky
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tvorí. Potom čo je v roku 1953 prepustený z väzenia, odchádza v roku 1956 do Londýna.83
Až do roku 1989 ostáva v exile na Západe, kde je redaktorom a prispievateľom mnohých
periodík (napr. Irodalmi Újság, Ötágú Síp, Magyarok Világlapja, etc.).84 Keďže v Maďarsku
bola jeho tvorba zakázaná, vydáva svoje spomienky v roku 1962 v angličtine pod názvom My
Happy Days in Hell, ktorých obsahom sa budem v tejto práci ešte zaoberať.
Poslednou autorkou, ktorej dielo som sa pre túto prácu rozhodol zaradiť, je spisovateľka
Ágota Kristóf (1935–2011). Hoci sa narodila v severovýchodnej obci Csikvánd, neskôr sa
presťahovala s rodičmi do mesta Kőszeg ležiaceho na maďarsko-rakúskej hranici. Strednú
školu študovala na dievčenskom gymnáziu v Szombathelyi, kde začala aj s básnickou
tvorbou. Krátko po maturite, v čase maďarského povstania roku 1956 emigrovala aj s
manželom do Švajčiarska, kde sa usadili v meste Neuchâtel. V nasledujúcich rokoch
pracovala v továrni na výrobu hodiniek alebo ako zubná asistentka a popritom tvorila
v maďarčine hlavne do šuplíka. Niektoré jej texty vyšli v exilových časopisoch (hl. Irodalmi
Újság, Magyar Műhely).85 Najväčší autorský úspech napokon zaznamenala svojou
románovou trilógiou z 80. a 90. rokov, ktorú tvoria tri zväzky, v poradí Veľký zošit, Dôkaz,
Tretie klamstvo. Knihy autorka napísala pôvodne vo francúzštine.
Pri samotnej analýze textov týchto autorov som zvolil taký spôsob práce, pri ktorom som
skúmal tri okruhy otázok. Prvým z nich bol, akým spôsobom vybraní autori nahliadali a písali
o tzv. maďarskosti, teda ako a či vôbec reflektovali typické maďarské zvláštnosti, kultúrne
symboly a motívy, maďarčinu ako materinský jazyk, či čokoľvek, čo sa viaže k Maďarsku
ako takému. K druhému okruhu otázok som zaradil tému emigrácie a túžby po domove. Tu
som sa zameral na aspekty, ktoré sa spájali s tým, čo autori pomenúvali výrazmi ako je vlasť
či domov. Zaujímalo ma tiež, ako sa zakoreňujú v novej, cudzej kultúre, resp. či sú alebo nie
sú schopní prispôsobiť sa a asimilovať s novým prostredím, a do akej miery v ich
textoch prevažuje tiež nostalgia za rodnou krajinou. Tretím a posledným okruhom boli
napokon motívy smerujúce k zobrazeniu národa, pozitívnych či negatívnych momentov jeho
dejinného vývoja. Pretože sa zameriavam na texty spisovateľov, ktorí opustili svoje rodné
spoločenstvo a zvolili si život v emigrácii, tak sa pozerám tiež na to, akou cestou daní autori
zobrazovali maďarskú spoločnosť žijúci doma v represívnom totalitnom režime.
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3.2. Otázka národa u Sándora Máraiho: Emigrant ako permanentný kritik
V prvom rade je potrebné povedať, že pri práci som sa zameral na tie exilové texty
Sándora Máraiho, ktoré majú zreteľne autobiografický charakter, či už ide o denníkové
záznamy alebo memoáre vydané pod názvom Zem, zem!... Preto je zrejmé, že takéto žánrové
ohraničenie daných textov, ktoré je založené na subjektívnej perspektíve osobnej i kolektívnej
histórie, vytváralo pre Máraiho vhodnejší a ľahšie uchopiteľný nástroj k vyobrazeniu témy
národa a jeho osudu, ako keby zvolil žánrovo iné, povedzme, viac beletristické spracovanie.
Okrem toho, tieto texty sú jasným dôkazom toho, že pre Máraiho ako exilového autora je
téma národa a jeho dejinného vývoja dôležitým problémom hodným literárneho spracovania.
Ak sa zameriame na prvý okruh skúmaných otázok, a teda ako Márai zobrazuje špecifiká
maďarského národa, konkrétne jeho všeobecné charakterové rysy, môžeme pozorovať, že
autor Maďarov ako národ pričleňuje do spoločenstva západnej európskej kultúry, pre ktorú sú
typické hodnoty humanizmu a individualizmu. Takýto postoj, do istej miery modelovaný
schematicky, je často zobrazený pri konfrontácii s inou kultúrou. Rozsiahlym príkladom tohto
začlenenia Maďarov do západnej civilizácie je celá prvá časť pamätí Zem, zem!..., v ktorej
Márai popisuje oslobodzovanie Maďarska od nacistickej okupácie sovietskou Červenou
armádou na konci druhej svetovej vojny. Ruský príchod pritom pomenúva ako tretí nájazd
kočovných kmeňov z Východu do Európy. Prvou inváziou boli Arabi v 9. storočí, na ktorých
západná Európa odpovedala renesanciou prehodnocujúcou skostnatené scholastické učenie
stredoveku, druhou bola zase osmanská expanzia na prelome 16. a 17. storočia, ktorá podľa
Máraiho prinútila kresťanstvo k istej revízii ústiacej do reformácie. Tým tretím veľkým
nájazdom mala byť práve táto sovietska armáda a autor sa zamýšľa nad tým, akú reakciu
spôsobí v Európe tentoraz.86 Pri prvotnom pozorovaní Márai zaznamenáva rozdielnosť
ruského charakteru od toho maďarského aj takýmto vonkajším opisom: „Marilo sa mi, že
v tme vidím tú cudziu, ľahostajnú, mladú tvár. Nebola odpudzujúca, iba strašlivo cudzia.“87
Pri svojich úvahách o tom, prečo vníma inakosť ruských vojakov, prichádza k domnienke, že
Rusom je prirodzená ich nevyspytateľnosť. K zaujímavému zvratu a prirovnaniu ruského
k historickému maďarskému charakteru, dochádza pri jeho opise fungovania ruskej armády,
hoci tu môžeme sledovať, že maďarskej spoločnosti na rozdiel od ruskej prisudzuje istý
spoločenský pokrok: „Bolo očividné, že v tejto armáde sa všetko odohrávalo podľa plánu
nejakého veľmi dávneho systému; v systéme, akým sa presúvali, odchádzali, stravovali,
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stavali mosty, rozoberali stany a potom sa okamžite vytratili, akoby na znamenie nejakej
magickej píšťaly, sa prejavovali vojenské skúsenosti Džingischánov, Tatárov, Zlatej Hordy.
Takto nejako viedli vojnu starí Maďari a Huni...“88 Pri takomto zobrazení sa Márai očividne
dopúšťa istej stereotypizácie, keď príchod ruskej armády opisuje ako nájazdy kočovných
barbarov.
Tento stereotypný prístup autor ďalej rozvíja, keď využíva historickú ideológiu typickú pre
obdobie národnej emancipácie 19. storočia, keď nasledujúc naratív predošlých generácií
odkazujúcich na Herderovu veštbu, vníma Rusov ako predstaviteľov veľkej slovanskej masy,
ktorá je hrozbou pre maďarský národ. Takýmto spôsobom si Márai povzdychne nad osudom
svojho národa: „– nedalo sa nepomyslieť si, že táto slovanská, táto „feminínna sila“ pôsobí
na Maďarov osudovo. Tento národ, vo svojej samote opustený medzi národmi sveta, bol by sa
už v slovanskom taviacom kotle dávno rozplynul, keby si zakladateľ ríše, kráľ Štefan, nebol
pred tisíc rokmi vyžiadal od pápeža Silvestra II. vierozvestcov a korunovačné insígnie, ale od
tej Byzancie, ktorá už vtedy bola nasiaknutá slovanským charakterom...“89 Pri ďalšom
vykresľovaní vlastného a cudzieho obrazu národa v optike konfrontácie západnej, a teda aj
maďarskej spoločnosti s východnou, ruskou, sa Márai tiež vyjadruje k tomu, že v Rusku sa na
rozdiel od Západu nerozvinulo individuálne vedomie osobnosti, ale jednotlivec je podmanený
kolektívnym vedomím. Márai takto maďarskú spoločnosť začleňuje do západnej kultúry, pre
ktorú je typický myšlienkový individualizmus a osobnostná invencia. Takýto kontrast
v uvažovaní člena západného európskeho národa a cudzieho východného predstavuje aj
nasledujúca ukážka opisujúca sovietskeho vojaka: „Tento Piotr, Fiodor, Anatol hrdo
zdôrazňovali svoju osobnosť – ale obklopovala ich, ba sálala z nich akási ležérnosť,
neviazanosť, v ktorej osudové vedomie osobnosti nebolo zakotvené tak bezpodmienečne ako
v západnom človeku. Boli síce osobami a jednotlivcami, no v menšej miere ako žgrlošský
nemecký mlynár zo susednej dediny alebo záhradník, ktorý bol čistokrvný Maďar, prišiel síce
z Východu, ale žil tu už tisíc rokov v inom vedomí totožnosti, a preto bol oveľa rozhodnejšie
Jánosom alebo Pištom.“90 Takto Márai vytvára obraz maďarského národa, ktorý je síce
obklopený slovanskými národmi, no je hlavne a očividne ukotvený v rozvinutej časti
západnej Európy.
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To, že maďarský národ integruje do spoločenstva rozvinutých národov západnej civilizácie je
napokon poznať aj z kapitoly, kde spolu so spomienkou na svojho staršieho spisovateľského
kolegu a suseda, Dezsőho Kosztolányiho, rozvíja svoje uvažovanie nad vývojom maďarského
jazyka. Márai tak vytvára historickú niť, v ktorej spočiatku zobrazuje Maďarov ako „jazdecký
národ“, ktorý nehľadal vlasť, ani nové slová, ale jednoducho pastviny.91 Postupne sa však
maďarské spoločenstvo vyvinulo do moderného európskeho národa tým, že spisovateľské
autority počas náruživého čítania diel svetovej literatúry z nej vyberali slová, pomaďarčovali
ich, a tak zdokonaľovali svoju materčinu. Odkazuje pritom na veľkých maďarských literátov
ako boli Berzsenyi, Kazinczy, Arany, Babits, Atilla József či Lőrincz Szabó, ktorí maďarčinu
obohacovali o nové výrazy a pojmy, čím sa podieľali na dotváraní jazyka a národnej identity,
čo Márai nakoniec dokazuje aj nasledovnými slovami: „„Venovali“ sa všetkému, pretože
maďarčinu bolo treba obohatiť nielen nevyhnutnými, ale aj zbytočnými slovami. Vedeli, že
Literatúra sa začína zbytočnosťou. A Literatúrou sa začína národ.“92
Častejšou látkou, ku ktorej sa Márai vo svojich autobiografických textoch opakovane vracia,
je však téma emigrácie a s ňou spojená nostalgia za domovom. S prvými úvahami o možnej
emigrácii sa u autora stretávame už v roku 1945, v konečnej fáze vojny, keď sklamaný
z vývoja maďarskej spoločnosti uvádza vo svojom denníku, že keďže v jeho veku spisovateľ
už nedokáže zmeniť svoju vlasť, cíti potrebu odísť.93 Stratu vlasti pritom vníma hlavne skrz
stratu kontaktu s rodným jazykom: „Každý, kto opúšťa vlasť, odchádza iba z krajiny, lenže ja
ako spisovateľ opúšťam materinský jazyk, čo je pre mňa bližšia a osudovejšia „vlasť“, než
hocičo iné.“94 Na tragické odlúčenie od materčiny okrem svojich denníkoch a memoároch,
spomína aj v už zmienenej básni Pohrebná reč.95 K rozhodnutiu emigrovať ho napokon
primäli viaceré úvahy a pocity. Jednou z nich bolo sklamanie z povojnovej spoločenskej
atmosféry,

ktorá

bola

naďalej

nasýtená

agresívnym

antisemitizmom.96

Druhým,

významnejším dôvodom, bolo, že Maďarsko sa v povojnovom období čoraz viac dostávalo do
područia moci Sovietskeho zväzu, čo sa prejavovalo aj v jeho kultúrnej politike. Na Máraiho
odchode z Maďarska sa preto významnou mierou tiež podpísalo zoštátnenie jeho
vydavateľského domu Révai,97 ako aj rozmáhajúca sa cenzúra,98 kvôli ktorej sa jeho
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publikačné možnosti rapídne zužovali. Postupne sa stával tŕňom v oku vládnucej moci: „Pre
vládnuce ľavicové kruhy demokratického Maďarska som pravicový reakcionár, skrytý fašista
a podobne.“99 Preto sa najprv publikačne odmlčal a začal tvoriť len do šuplíka,100 no súčasne
ako dostával nálepku „buržoázneho spisovateľa“101, ho začala komunistická strana tlačiť do
toho, aby sa stal autorom, ktorý by režim schvaľoval a svojou tvorbou potvrdzoval, čo ho
prinútilo v septembri 1948 k finálnemu rozhodnutiu opustiť krajinu102: „To bol ten čas, keď
som pochopil, že musím z krajiny odísť – a nielen preto, že mi nedovolili slobodne písať,
v prvom rade a oveľa väčšmi preto, že mi nedovolili slobodne mlčať. Ak v tomto režime
spisovateľ nepoprie všetko, do čoho sa kedysi narodil, v čom bol vychovávaný a v čo veril –
svoju spoločenskú vrstvu, kultúru, ducha meštiactva a humanizmu, demokratický variant
spoločenského vývoja –, ak toto všetko nepoprie, buď z neho urobia živú mŕtvolu, alebo – ako
z ruských spisovateľov, ktorí odopreli poslušnosť – mŕtvolu fyzickú.“103 Okrem tohto
politického tlaku na Máraiho umeleckú osobnosť, sa však k odhodlaniu odísť pridružil ešte
jeden prostý dôvod, akým bola túžba po slobodných krajoch západného sveta, ktorú vyjadril
týmito slovami: „V skutočnosti sa teraz vo mne ozvala nie túžba po vlasti, ale túžba po Zemi...
Ovoniavať, ohmatávať, ochutnávať Zem – ovocie i mäso, nasýtiť sa vôňami i farbami, vidieť
oceány a vzdialené pobrežia, kde žijú divosi, ktorí majú bumerangy i chladničky, autá aj
fetiše, totemy i atómové bomby, sú teda strašní a smiešni zároveň – vidieť ich naozaj, nielen
v snoch!... Vidieť to, čo z hliadkovacieho koša na sťažni Kolumbovej lode videl mladý matróz,
keď začal nadránom vzrušene a chrapľavo kričať: „Zem, zem!...““104
Po odchode do emigrácie ale Márai zažíva komplikované prispôsobovanie sa životu
v cudzine. Jedným z počiatočných problémov je práve jazyková odlišnosť, neschopnosť
vyjadriť sa v cudzom jazyku, čo ťažko prežíva aj so svojím adoptívnym synom Jánosom:
„„Nie je tu dobre, nie je. Nerozumiem, čo hovoria.“ Utešujem ho, že v zásade ani ja.“105 –
alebo na inom mieste podobne: „János je aj tu osamotený. Nejde medzi deti, bojí sa. A deti sú
naozaj kruté ako čerstvo vyliahnuté kurence, ktoré nemilosrdne vyštípu spomedzi seba kripľov
– vnímajú Jánosovu jazykovú invaliditu, nevolajú ho, a ak sa k nim priblíži, odoženú ho.“106
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Jazykový neporiadok v synovej hlave ústiaci do nestatočného ovládania materskej maďarčiny
si autor všíma aj po usadení sa v talianskom Neapole: „Precvičoval som s Jánosom maďarské
čítanie a písanie a všimol som si, že keď číta, tak samohlásky už automaticky vyslovuje
s talianskym prízvukom: a číta ako á, e ako é a pod. Je to síce prirodzené, ale dosť
smutné.“107 Svoje vlastné prežívanie absencie blízkosti materčiny pociťuje Márai rovnako
ťažko, priam až osudovo, vskutku totižto vníma, ako veľmi spisovateľ potrebuje k svojej práci
rodný jazyk: „Neverím, že existuje nevľúdnejší osud ako môj. Najbeznádejnejšiu situáciu má
emigrovaný maďarský spisovateľ v zahraničí... Emigrovaný hudobník alebo maliar oslovujú
svet medzinárodne zrozumiteľným jazykom. Spisovateľ však vždy hovorí len vlastným,
nezrozumiteľným jazykom, darmo ho prekladajú. To je najväčšia hluchota, to je osud.“108 Vo
svojom názore ohľadom nevyhnutnej potreby kontaktu s rodnou rečou je Márai viditeľne
konzistentný. A hoci je si vedomý toho, že možnosť prejsť v tvorivom písaní do iného jazyka
existuje, odmieta vo svojej tvorbe akúkoľvek jazykovú asimiláciu a počas celého svojho
života v emigrácii ostáva verný písaniu v maďarčine. V roku 1967 sa už vo svojom
americkom exile k otázke jazyka vyjadruje stále s rovnako vyznievajúcou obraznosťou:
„Pravda, spisovateľ sa naozaj dokáže úplne a bezvýhradne vyjadriť iba v rodnom jazyku. Do
emigrácie si ho vezme so sebou ako dajakú tajnú zmluvu, ktorá je zmyslom jeho života,
a preto ju musí do cudziny prepašovať v podšívke kabáta... Pravda je aj to, že v cudzine si
veľa spisovateľov nedokáže zachovať materinský jazyk – to magické vedomie, čo si so sebou
priniesli –, lebo v malom gete emigrantov sa jazyk mnohých spisovateľov prispôsobí jazyku
geta...“109 K otázke zachovania si jazyka sa Márai dostáva aj v dôsledku kritiky zo strany
domácej maďarskej spisovateľskej obce, z ktorej argumentom niektorých, prečo zostali
v Maďarsku a neemigrovali, bola práve neochota stratiť priamy kontakt s rodnou rečou,
a preto sa radšej rozhodli tvoriť doma, aj keď možno slovníkom, ktorý do istej miery
formovala komunistická ideológia. Títo na adresu exilových autorov vyslovovali názor, že
spisovateľ v exile stráca organický jazykový materiál materčiny, čím sa jeho tvorba
znekvalitňuje. Na podobné názory však Márai reagoval britkým postojom, keď priznáva: „V
cudzine je ťažké uchovať si rodný jazyk v jeho zamatovej celistvosti, lebo s ním nežijete
v osudovom spojení. Lenže „ľud“ vie aj to, že spisovateľ, čo zostal doma v tyranii, pripomína
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chladného papagája, stane sa z neho cvičený bruchovravec aktuálnej komunistickej literárnej
taktiky.“110
Okrem problému absencie jazyka Márai vyjadruje svoju túžbu po domove na mnohých
miestach aj ďalšími spôsobmi. Niekedy sa všeobecne vyjadruje ku konceptu domoviny, ktorý
svojim exilom stratil. Príznačne o tom svedčí nasledujúca ukážka, keď sa Márai snaží citovo
odpútať od rodnej krajiny, nepripúšťajúc si nepríjemné pocity, no hneď vzápätí využíva veľmi
patetický štýl k popisu svojho vnútorného bolestného prežívania v cudzine: „Nemám
nostalgickú „túžbu po domove“. Akurát, že „neexistujem“. Vstávam, líham si, čítam. Bez
domoviny sa dá žiť. Ibaže to nie je ozajstný život.“111 V prvom roku jeho exilu pritom
môžeme sledovať aké aspekty domoviny mu chýbajú obzvlášť. Je to hlavne geografický
priestor a atmosféra Budapešti ako kultúrneho mesta, v ktorom sa v medzivojnovom období
zakotvil a autorsky presadil, a v ktorom vždy mohol pociťovať bezprostrednú blízkosť
maďarskej literatúry: „Ak sa ešte vrátim, chcem byť iba spisovateľom, žiť v budínskych
krčmičkách a kaviarňach peštianskych predmestí, čítať knihy starých autorov a písať si do
notesa, čo mi práve napadne. Bolo by veľké šťastie, ak by som sa na konci života mohol ešte
stať maďarským spisovateľom.“112 V podobnom duchu referuje na kultúrnosť priestoru
hlavného mesta Maďarska v súvislosti s literatúrou aj takto: „Čo bolo doma vlastne dobré?
Predsa len Arany, Vörösmarty. Občas Babits a Kosztolányi, kým žil;... Starobudínske
krčmičky, večere z papierovej tácky na krčmovom stole s nožíkom v ruke, voda a platany
kúpeľov Lukács; kaviareň Centrál – kým ešte Centrál existoval, bola aj literatúra...“113
V rámci spomienok na mesto sa tiež často odkazuje konkrétne na lokalitu svojho
predvojnového bývania, jeho okolie, ako aj ľudí, ktorých tam osobne stretával: „Za úsvitu
jasne vidím postavy zo štvrti Krisztina; pána Patzeka – lekárnika, Janiho Knyaziczkého –
elektrikára, Demetera Kadnára – obchodníka s koloniálnym tovarom a ešte veľmi veľa
podobných postáv...“114 Túžba po bývalom domove, sa objavuje tak silno, že preniká až do
jeho povedomia a je súčasťou jeho snov: „Spím hlboko. Nad ránom sa strhnem zo sna. Vidím
bordové závesy bytu v Ulici Mikó. Počujem štebot vtákov v teplom lístí gaštanov pod naším
oknom. Vidím knihy na policiach. Otcovo pipatórium. Už dávno som to všetko nevidel.“ 115 Ku
geografickému priestoru Maďarska sa opäť vracia, keď okrem mesta tiež spomína na krásu
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rodnej krajiny. Hoci je Márai vo všeobecnosti zviazaný s priestorom mesta a obrazom
meštianstva, v exile je jeho túžba po domove natoľko silná, že sa uchyľuje aj k odkazom na
prírodné obrazy svojej domoviny: „Iba v nej (myslené v maďarskej vlasti, pozn. aut.) sú
skutočné lesy, iba v nej, a to nie je falošná, chorobná sentimentalita, ale realita... Ak sa ešte
raz vrátim domov, chcem bývať na Švábskom vrchu vysoko nad mestom, v lese.“116 Takýmto
spôsobom Márai teda modeluje v cudzine obrázok svojho niekdajšieho domova. Množstvo
spomienok na Maďarsko, a najmä na jej hlavné mesto, sú zreteľným dôkazom nostalgických
pocitov po minulosti strávenej doma v Maďarsku.
Na rozdiel od idealizácie maďarskej krajiny sa obraz cudziny u Máraiho výrazne líši. Prvé
štyri roky prežité v Taliansku autor opisuje relatívne vyvážene, keď spomienky na domov
striedajú obrazy Talianska, ktoré prirástlo Máraimu k srdci, čo možno vysvetliť jeho
nadšením pre bohaté tradície európskej kultúry. Už krátko po príchode do svojho nového
domova v Taliansku totiž popisuje svoj ústretový pocit k mestu takto: „Žijeme tu tri týždne.
Neapol mi už nie je cudzí. Nebol mi cudzí od prvej chvíle...“117 Hoci vníma veľkú chudobu,
špinu, ľahtikársky spôsob života, pristupuje k všetkému veľmi zhovievavo, miestami až
nadšene. Vytvára pritom stereotypický obraz talianskej povahy: „Iba talianskosť, tá
prekypujúca hmota má nejakú hodnotu. A sú optimisti, lebo slnko svieti a more nevyschlo.
Žije v nich optimizmus ich podnebia.“118 Podobne keď sa vracia po týždni na cestách do
Neapola, hodnotí ho už ako svoje mesto a cíti sa byť jeho prirodzenou súčasťou: „Vrátiť sa
„domov“ do Neapola – to je veľmi zvláštny pocit. Bývam tu len mesiac, no cítim sa ako starý
Neapolčan. Už ma tu viaže zopár spomienok, suverénne sa pohybujem po uliciach,
v rosticcerii postávajú okolo mňa známi ľudia, keď postojačky jeme horúcu pizzu so
syrom...“119
Márai však už od roku 1949, hlavne kvôli nedostatku finančných prostriedkov a s cieľom
ekonomickej stabilizácie svojej rodiny, zvažuje odchod do Ameriky.120 Tento krok vníma ako
riziko, ktoré môže znamenať rozlúčenie sa s kariérou spisovateľa a prechod k nejakej
manuálnej práci.121 V roku 1952 napokon skutočne odchádza do Spojených štátov
amerických. O Amerike však vytvára diametrálne odlišný obraz než ten, ktorý vytvoril
o Taliansku. Tu sa cudzosť krajiny, spoločnosti a kultúry prejavuje naplno a Márai tento svoj
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nový domov sprvoti s odporom odmieta. New York, svoje nové pôsobisko, opisuje ako
priestor veľmi nevľúdny a vníma ho voči svojej osobe cudzo: „V New Yorku je čosi
nebezpečné... Možno je to ohyzdnosť mesta. Tie nehostinné ulice, tá permanentná, gigantická
Rákocziho ulica! Nevľúdnosť ulíc je skutočne nebezpečná. Človek sa tu strháva, obzerá na
všetky strany, hľadá nejaký strom, ľudskú tvár, niečo ľudské, nejakú krásu.“122 Opäť, aj
v tomto prípade, sa autor dopúšťa stereotypného spôsobu zobrazovania skutočnosti. Obraz
mesta, ako aj Američanov je na týchto miestach vytváraný značne negatívnymi prívlastkami:
„...New York je na nevydržanie. Ťažkopádnosť ľudí, netrebnosť systému, predstieraná
uponáhľanosť. Ľudia sú škaredí, najmä ľudia s charakteristicky americkými tvárami – títo
spuchnutí Yankeeovia s nízkym čelom sú takí škaredí... Všade škaredosť; škaredé domy,
škaredé okná, až to štípe oči. Všade zúfalý, surový hlad po peniazoch, čo prevalcuje všetko.
Zodratí, vyžití, zmučení ľudia.“123 Jeho negatívny pocit k tomuto americkému mestu narastá
natoľko, že na istý čas spôsobuje tiež stagnáciu a nevôľu v umeleckej tvorbe.124 Problém totiž
tkvie v tom, že Márai sa hlási k svojej európskej, resp. maďarskej identite, ktorá je staršia
a má väčšie historické tradície ako tá americká. To dokazuje porovnávaním New Yorku
s rodnými Košicami. Znova sa na tomto mieste ale dopúšťa istého kultúrneho klišé
a stereotypného názoru: „Ak si pomyslím, že som sa narodil v meste, kde už tristo rokov pred
objavením Ameriky postavili jeden z najkrajších európskych gotických chrámov, a neskôr, keď
tu ešte sídlili iba Indiáni a medvedíky čistotné, moji predkovia, nemeckí prisťahovalci, okolo
gotického chrámu pestovali čulý spoločenský život, vytvárali právny systém a literatúru...“125
Spočiatku je jeho kritika voči americkej spoločnosti skutočne tvrdá a krutá, keď v súvislosti
s americkou spoločnosťou hovorí o nedostatku kultúrnosti, oddanosti jedine monotónnej
lopote, ktorá vytvára vykorisťovateľskú spoločnosť zameranú na peniaze. Podobne sa
vyjadruje voči novej americkej dramatickej produkcii, ktorá je plná motívov peňazí
a skrytých agresívnych ľudských pudov.126 Tento kritický a útočný tón v zobrazovaní
Ameriky sa mení až po prvej návšteve amerických južanských miest, špeciálne kalifornského
San Diega, kde sa napokon s manželkou Lolou v roku 1980 aj usádza. Denníkový záznam
o jeho prvej návšteve má takúto podobu: „San Diego ma od prvej chvíle upokojí a rozveselí.
Prvýkrát som v Amerike spokojný. Mesto nie je veľké – má asi pol milióna obyvateľov – a je
prehľadné, akoby narysované pravítkom... z usadlostí vyrástlo veľkomesto so širokými
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bulvármi, peknými elegantnými rezidenčnými štvrťami... Je to prvé americké mesto, kde je
akosi všetko blízko, takmer na dosah, a človeku to padne veľmi dobre... Na ulici
a v obchodoch prvýkrát stretávam naozaj zdvorilých a usmievavých ľudí. Prvý raz mám
v Amerike pocit, že by sa tu dalo dobre žiť.“127 Na uvedených príkladoch miest si teda
môžeme povšimnúť, že Márai sa v emigrácii cíti dobre práve na takých miestach, ktoré
rozlohou a svojím živým koloritom pripomínajú stredoeurópske veľké mestá, v ktorých prežil
časť života v domovine, akými boli Košice a neskôr Budapešť. Práve im podobné sú taliansky
Neapol, ako aj americké San Diego.
Na tomto mieste by som však už prešiel k poslednému okruhu otázok, ktoré zaujímali moju
pozornosť, a to je pohľad autora v exile na domácu spoločnosť, na jej historicko-politický
vývoj, ktorý autora prinútil k tomu, aby opustil svoju vlasť. Márai sa tejto téme široko venuje
vo všetkých analyzovaných dielach, teda v denníkoch, pamätiach Zem, zem!..., ako aj
v posmrtne vydanom diele, ktoré v češtine vyjde pod názvom Chtěl jsem mlčet. V otázke
dejinného vývoja národa by som rád upozornil na dve vetvy Máraiho uvažovania. Jedna sa
viaže ku kritickému pohľadu na vnútorný spoločensko-politický vývoj národa, ktorý bol
spojený priamo s druhou vetvou, ktorú predstavuje fakt, že tento vnútorný vývoj oslabil
„maďarského ducha“ natoľko, že bol následne omnoho zraniteľnejší voči nedemokratickým
ideológiám.
Čo sa týka vývoja maďarskej spoločnosti, ktorý považuje za deštrukčný pre národ, sa Márai
vracia do medzivojnového obdobia horthyovského režimu. V období po prvej svetovej vojne
totiž Maďarskom podľa autora otriasli dve udalosti: prvou bola krutosť Trianonskej mierovej
zmluvy a druhou bola skúsenosť boľševického teroru Maďarskej republiky rád v roku 1919.
Tieto dve rany pre maďarský politický vývoj totiž znamenali príklon k fašizácii maďarskej
spoločnosti, a to hlavne jej meštianskej elity, ktorá sa začala silne prejavovať svojimi
revizionistickými a antisemitskými tendenciami.128 Paralelným problémom ale bola
skutočnosť, že maďarská spoločnosť zostávala stále svojím charakterom polofeudálnym
systémom, keďže v krajine neprebehla pozemková reforma a väčšinu pôdy vlastnili
veľkostatkári,

v ktorých

područí

bolo

1,5

milióna

nevzdelaných

roľníkov

s

takmer poddanským postavením. Tento veľký sociálny problém však vládnuce kruhy
prekrývali

rôznymi

falošnými

národnými

a kresťanskými

heslami.129
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podmienkach sa preto nemohol dostatočne rozvinúť demokratický odkaz Károlyiho astrovej
revolúcie z roku 1918, ktorá mala potenciál uskutočniť potrebnú sociálnu reformu. Strach
a odpor, ktorý vyvolal nasledujúci boľševický prevrat, dával vláde plné právo pretláčať
nacionalistickú politiku. Márai uvádza, že následný nacistický anšlus Rakúska znamenal pre
maďarské meštianske vrstvy, ktorým nešlo o pozdvihnutie národa, ale o vlastný zisk,
možnosť

koristníckeho

zabratia

majetkov

úspešných

židovských

podnikateľov

a obchodníkov.130 Pre neschopnosť vyriešiť sociálne rozdiely a nevraživosť v spoločnosti sa
Maďarsko tým pádom pridalo na stranu nacistického Nemecka.
Márai odkazuje na tento škodlivý vývoj aj po vojne, keď pociťuje, že maďarská meštianska
vrstva, do ktorej sám patril, zanikla. Autor v súvislosti s meštianstvom hovorí o „spoločnosti
karikatúry“. Naznačuje tak, že to, čo meštianstvo v medzivojnovom období reprezentovalo,
bolo len falošnou predstavou demokratickosti a kultúrnosti národa.131 Sám si je vedomý, že
bol a zostal súčasťou takejto karikatúry jednej vrstvy, no sám pre seba si nevysvetľuje
meštianstvo ako jednoduché spoločenské zaradenie, typické pre dobovú ekonomickú
a pseudointelektuálnu elitu, ale ako poslanie tvoriť kultúru a budovať vzdelanostnú
spoločnosť, čo meštianska vrstva v dejinách západnej civilizácie skutočne konala.132 Preto po
skončení druhej svetovej vojny, pociťuje úľavu nad tým, že táto falošná meštianska vrstva
Maďarska, ktorá toto poslanie nenapĺňala, viac neexistuje.133 Na inom mieste nachádzame
dôkaz toho, že Márai si uvedomuje, že jeho vrstva nedokázala podnietiť transformáciu
národa, ktorý preto podľahol aj povojnovej invázii komunistickej ideológie: „...hierarchické
„panské Maďarsko“ sme chceli nahradiť ľudským Maďarskom. To všetko sme chceli, ale
neboli sme dosť silní a dôslední, aby sme svoje úmysly uskutočnili. A jedného dňa sa v krajine
objavila Červená armáda a komunisti, ktorí sa zoradili v jej pätách, začali kolonizovať
krajinu, pričom sľubovali, že uskutočnia všetko, v čo sme verili, no na realizáciu čoho sme my
– liberáli, humanisti, demokrati – nemali dostatok síl ani odvahy.“134 V prvých rokoch
boľševizácie krajiny tak došlo k tomu, že komunistická vedúca sila preberala atribúty pánskej
spoločnosti Horthyho regentského kráľovstva: „Napríklad začali chodiť na poľovačky...
maďarský čitateľ spozornel, lebo táto super-baroková poľovačka znamenala, že Nová trieda
si prisvojuje územie. A táto Nová trieda napodobňovala privilégiá Starej triedy s úzkostlivou
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a dôležitkárskou obradnosťou. Napríklad tykanie... Zmysel tykania spočíval v tom, že ten, kto
tyká, a komu sa tyká, patria k privilegovanej vrstve...“135
O tom, akým rozkladným spôsobom komunistická ideológia pôsobila na maďarský národ sa
autor vo svojich úvahách v exile často vracia. Svoju neschopnosť zmierenia sa
s komunistickým videním sveta opisuje aj nasledovne: „Akokoľvek sa však skúmam, v tejto
ideológii a jej metódach nenachádzam nič hodné nasledovania: namiesto jedného druhu
poddanstva priniesli iný druh, namiesto socializmu etatizmus, ktorý menšina spoločnosti
udržiava v chode pomocou policajného a vojenského teroru, popiera právo jedinca na
slobodu...; nuž a dialektický materializmus práve dnes, keď už vieme, že hmota nie je nič iné
ako zhustená energia, pôsobí na mňa skôr ako sprostosť, než ako ucelený myšlienkový
systém...“136 Boľševizáciu krajiny vníma spisovateľ v zmysle systematického ničenia
maďarského charakteru národa, ktorý je tak pretváraný na sovietsku podobu národne
indiferentného spoločenstva: „Boľševici robia doma všetko pre to, aby zničili sebavedomie
Maďarov, ich národnú existenciu, ústavu, pamiatky minulosti, a aby maďarská spoločnosť
zhorela v boľševickom kotle do tla.“137 Pri svojom popise premeny Maďarska na satelit
sovietskeho Ruska zahŕňa do svojich denných záznamov aj rôzne praktiky a politiku, ktoré
spoločnosť v tomto smere pretvárali. Márai tak kriticky pristupuje k fenoménom, akými boli
zoštátnenie pôdy a kolektivizácia,138 politické procesy,139 či deportácie inteligencie na nútené
práce.140 Osud maďarského národa uvrhnutého do područia komunistickej totality prirovnáva
takýmto spôsobom k dejinnému osudu talianskych Etruskov: „Z Maďarska nezostane jedného
dňa nič, len zopár hlinených džbánov a ľudových výšiviek vo viedenskom múzeu.“141 Kritické
vyjadrenia možno sledovať v jeho textoch aj po neúspechu maďarského povstania roku 1956,
keď situáciu hodnotí skepticky a so stratou nádeje: „Čo sa dnes doma deje? Nič. Absolútna
apatia. Ľudia majú dostatok jedla a teroru; všetko ostatné je hmlisté a beztvaré. Jedlo zjedia
a o teror sa nikto nestará.“142 Ostrosť vo výraze sa však u spisovateľa nemení ani v období
kádárizmu, keď sa politický útlak aj voči umeleckej obci výrazne obmedzil. Jeho slová v roku
1974 zaznievajú s rovnakým kritickým tónom nasledovne: „„Vlasť nie je iba krajina, ale aj
predstava o minulosti, spoločná nádej na vývoj budúcnosti i posúdenie prítomnosti – a to už
135
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neexistuje. Národ sa vydal na cestu k biologickej samovražde; väčšina inteligencie, vrátane
spisovateľov a básnikov, je slabá a bezcharakterná... Táto cesta je jednoduchá – ľahostajnosť,
rezignácia, rozmáhajúca sa podlosť, osud biedne platených sluhov, zrada.“143
Hoci som sa na predchádzajúcich príkladoch a ich analýze snažil zobraziť Máraiho prístup
k zobrazovaniu národa žijúceho v totalite čo možno najširšie, som si vedomý toho, že ide
o reprezentatívny prehľad myšlienok, pretože jeho autobiografické texty obsahujú ďaleko viac
odtieňov a rôznych tematických a motivických liniek. Avšak touto literárnou sondou som sa
pokúsil prezentovať postoj autora v rámci zvolenej tematiky v jeho spisbe vytvorenej v exile.
Jednoznačne možno povedať, že jeho štýl je silne angažovaný a možno v ňom vnímať
novinárske štylistické postupy, ktoré si za roky poctivej žurnalistiky Márai dobre osvojil tak
v zahraničí, ako aj v Maďarsku. Tento spôsob uchopenia témy vo forme denníkov a pamätí
mu dovoľuje zaznamenať veľké množstvo detailov z pohnutých dejín maďarského národa
v 20. storočí. Pre zvolený spôsob zobrazovania skutočnosti je pritom typická ako vecná
a faktická snaha o objektívne informovanie o maďarskom národe v období medzivojnového
fašizujúceho, ale aj povojnového komunistického Maďarska, tak aj subjektivita v podaní
vlastných kritických názorov na tieto skutočnosti, ktoré formovali v daných obdobiach
maďarskú spoločnosť.
3. 3. Otázka národa u Sándora Lénárda: Emigrant ako asimilovaný nostalgik
Druhým exilovým autorom, ktoré texty som podrobil v rámci danej témy svojej
analýze, je Sándor Lenárd. V jeho vlastným životom inšpirovanom románe Údolí na konci
světa a nadväzujúcom zväzku s názvom Jeden den v neviditelném domě nás rozprávač,
totožný s autorom, privádza do Brazílie, kde Lénárd emigroval v roku 1951, a kde sa rozhodol
plniť ďalej svoje poslanie lekára. Lénárd pred čitateľa predkladá obraz štátu Santa Catarina,
a jeho údolia Donna Irma, v ktorom nás svojím anekdotickým štýlom rozprávania informuje
o miestnej krajine, rozličných spoločenstvách a kultúrach, a hlavne príbehoch obyvateľov
tohto „konca sveta“.
Prvý skúmaný okruh otázok, teda ako autor vytvára obraz maďarskosti, je možné na základe
textu nahliadať hlavne v konfrontácii s cudzou kultúrou, do ktorej autor, resp. protagonista
svojou emigráciou vstupuje. Keďže Lénárd sa okrem svojej lekárskej profesie zaoberal tiež
klasickou filológiou, básnictvom a prekladom, a to najmä latinských textov, toto všetko sa
143

MÁRAI, S.: Denníky 2., 2012. s. 306.

54

odráža aj v jeho zobrazení svojho rozprávača. Ten je síce nepochybne národnosťou Maďar,
no ďaleko viac, ako identitou národa, je prestúpený európskou kultúrnou tradíciou. Preto ak
hľadáme v texte referencie na jeho maďarskosť, nájdeme ich relatívne málo. Tou
najvýznamnejšou je zmienka o maďarskom kastovom spôsobe života. Lénárd poukazuje na
to, že Maďari vo svete pociťujú veľkú spolupatričnosť, a je tomu tak i v brazílskom São
Paule. Vo svojich komunitách v emigrácii totiž podľa autora vytvárali tieto spoločenstvá
rovnaké kasty v Brazílii ako tomu bolo v rodnom Maďarsku: „Malý maďarský svět v São
Paulu je maličké, možná trochu méně křivé zrcadlo toho starého domácího. Je v něm malý
aristokratický kruh... Jsou tam plukovníci, generálové, které je možné oslovit jen velkomožný
pane... Je tu skupina šípovců...“144 Pritom autor pripomína, že tieto kasty zdedili
z maďarského domáceho priestoru rovnaké návyky, medzi ktoré patria aj vzájomné
animozity: „Řád vyžaduje, aby se kasty navzájem nenáviděly... Šípovci neodpustili židům, že
vyvraždili jejich příbuzné. Židé neodpustí nic. Pokřtení židé neodpustí ostatním, že nepřijali
křesťanství – a sami sobě, že ho přijali tak pozdě.“145 Tieto slová opisujúce rozpoltenosť
maďarského národa však nie sú v Lénárdovom pojatí tak kritické a mravokárne ako
u Máraiho, naopak štylizácia textu je naplnená nadsádzkou a humorom. Toho príkladom je
napokon aj nasledovná ukážka, viažuca sa k jednému z tradičných fenoménov maďarskej
mestskej kultúry: „Bojové kliky a kasty odloží zbraně v maďarské cukrárně. Doboše
a indiánky probouzejí svaté, dobrotivé city. Počestného Maďara se zmocní zbožnost při
pohledu na makový rohlík, jehož je neochvějným přívržencem.“146
Na maďarskú národnú identitu autor nahliada podobne ako Márai tiež skrz maďarský jazyk.
Autor odkazuje na jedinečnosť maďarčiny v kontraste s inými európskymi jazykmi, ktorú so
sebe vlastným vtipom komentuje aj v súvislosti s prekladateľskou praxou: „Do maďarštiny je
možné přeložit všechno, z maďarštiny takřka nic.“147 Okrem toho Lénárd používa motív
rodného jazyka tiež v kontakte s témou emigrácie. Na vlastnom príklade usudzuje, a to hlavne
v životných podmienkach brazílskej džungle, ako veľmi ako maďarský exulant potrebuje
každodenne čítať vo svojej materinskej reči: „Maďarský jazyk je jako hudební nástroj: kdo na
něm chce hrát, musí den co den cvičit!“148 Na inom mieste zase zmieňuje, ako je na základe
jazyka možné oddeliť od seba jednotlivé maďarské emigračné vlny, akoby šlo o geologické
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nánosy pôdneho profilu.149 Jazyk autor usúvzťažňuje taktiež v sieti národnej literatúry, pričom
jej spisovateľov pomenúva jednou veľkou rodinou. Autor uvádza tiež svoje čítanie literárnych
štúdií Ferenca Furóa, podľa ktorých s ironickým odstupom súdi, že dejiny maďarskej
literatúry sa vždy mýlili a názory na kvalitu národnej literatúry sa rôznili. Takýmto spôsobom
zobrazuje nejednotnosť literárnych vedcov pri výklade maďarského literárneho kánonu:
„Madách má hluboké myšlenky, jeho styl je těžkopádný? Kdepak! Jeho myšlenky jsou
povrchní, styl je oslňující.“150
Na základe spôsobu uvažovania autora o sebe samom však môžeme do väčšej miery sledovať,
že maďarská identita je u Lénárda prekrytá silnejšou vrstvou európskej identity, ku ktorej sa
autor výrazne hlási. Tá sa v texte prejavuje tak v častej implementácii cudzích jazykových
prvkov, najčastejšie latinčiny, ako aj odkazmi na európskych filozofov, literátov či hudobných
skladateľov, čo nám evokuje jeho prísnu zviazanosť s odkazom európskej kultúry.151 Tohto
najfrekventovanejším príkladom sú slová venované antickému rímskemu básnikovi Horatiovi,
ktorému sa Lénárd ako klasický filológ vynikajúco ovládajúci latinčinu intenzívne venoval.152
Pritom európskej civilizácii autor pripisuje vonkajšiu rozdielnosť spôsobenú rozdelenými
národmi a odlišnými jazykmi, ktoré však zdieľajú spoločné dejiny a jednotnú kultúru.
Národná identita sa tak podľa autora v Európe počas dejín rôzne prispôsobovala a organicky
menila, čoho dôkazom sú aj identity niektorých významných osobností, okrem iného aj
z maďarskej kultúry: „Čtoucí Evropa sedéla ve společné knihovně, Evropané vyprávěli
legendy ve všech jazycích stejně, jakoby do nich sestoupil Duch svatý. Jazyk, tento v minulém
století tak přeceňovaný plot, nezměnil společnou duševní konstrukci. Lidé se během dvou tří
generací snadno změnili z Dána v Němce jako Moltke, z Chorváta, Srba, Slováka, Rumuna
v Maďara jako Babits, Petőfi nebo Atilla József...“153
Výraznou témou v Lénárdovom diele je aj otázka emigrácie, nostalgie za európskou
domovinou, ako aj hľadanie, resp. vytváranie nového domova uprostred brazílskeho vidieka.
Tak známy fenomén Maďarov v exile, túžba za domovom, sa prejavuje u Lénárda
spomienkami na európsku kultúru: „„Kde jsou jedny housle, to už je Evropa,“ četl jsem
jednou. Dodal bych: blaženost doby Kantovy a Bachovy, Vivaldiho a Mozartovy nalézám tam,
kde stojí klavír, tam kde zazní stará, západní, vícehlasá hudba... Touha po domově... mizí
149
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mezi píšťalami varhan.“154 Okrem hudby sa obracia taktiež na európsku literatúru, vrátane tej
maďarskej. O nej prehovára v súvislosti s vlastnou skromnou domácou knižnicou, ktorú tvorí
talianska kuchárka, anglický výtlačok Medvedíka Pú, ale tiež zväzok básní Endreho
Adyho.155 Naproti svojej malej knižnici autor zmieňuje maďarskú komunitu v Brazílii, ktorá
s veľkou vášňou zhromažďuje knihy maďarských autorov, a to najmä velikánov Nyugatu.156
Pri zmienke o maďarskej menšine v Brazílii, sa autor dostáva aj k veľkému problému, akým
je jazyková asimilácia na nové prostredie a zároveň snaha udržať si pôvodný materský jazyk:
„Člověk se může naučit cizí jazyk do poslední slovní hříčky, do posledního odkazu, citace.
Může si vzít domorodku, může ji mít velmi rád. Pak bude definitivně schizofrenní,
s rozštěpenou duší, budou to dvě osobnosti, naučí se jedním okem plakat a druhým se
smát...Nebo se do cizího světa nevpraví: stahuje se víc do sebe, postaví si stěnu z knih, potom
na něj padne zádumčivost, oněmí, ztuhne.“157
Pri vytváraní obrazu nostalgie za domovom Lénárd využíva taktiež motív počasia, keď
porovnáva nemennú brazílsku krajinu plnú banánovníkov s premieňajúcimi sa ročnými
obdobiami Európy.158 Ako profesionálny lekár prirodzene ešte výraznejšie túto tému
umocňuje prirovnávaním smútku za rodnou krajinou k chorobe postihujúcej ľudskú psychiku.
Na takéto uchopenie problému každého emigranta nakoniec poukazuje aj zveličene pôsobiaca
otázka s autorovou subjektívnou odpoveď: „Není možné zemřít na touhu po domově? Já
myslím, že je.“159 Ďalšie zobrazenie tejto nostalgie a zároveň snaženia emigranta bojovať
s týmito nepríjemnými pocitmi je skrz kompenzáciu jedlom, čo je motív, ktorý Lénárd
s obľubou a v humornej forme často využíva. Tak napríklad, pri postupnom prispôsobovaní sa
vidieckemu životu, ktorý je spojené s pestovaním rastlín, sa Lénárd priznáva k tomu, že do
vlastnej záhrady si sadí nielen budapeštianske marhule,160 ale tiež tak obyčajnú európsku
plodinou akou je hrach, čím graduje komicko-sentimentálny charakter Lénárdovho
rozprávania: „Bude z něj nejen polévka: z jeho páry se vznese ztracený svět a mezi první
a poslední lžíci povolí touha po domově, rozplyne se úzkost poutníka, který i ve snu ví, že ať
jde jakýmkoli směrem, domů nikdy nedorazí.“161 Vyjadrenie založené na jemnom humore sa v
rámci spojeného motívu jedla a témy domova objavuje tiež na inom mieste, keď autor opisuje
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svoju domácnosť, ktorú navštevuje postava pani Kleinovej, autorovej gazdinej: „Stala se
mistryní škvarkových pogáčů, a když můj anděl strážný dopraví po nebeských cestách do mé
skrýše papriku, vykouzlí na můj stůl kuře na paprice a skopový perkelt, což vytvoří kolem
kuchyňského

stolu

jakousi

exteritoriální

diplomatickou

atmosféru.“162

Dokladom

o nepochybnom záujme o národné kuchyne je napokon i ďalšia Lénárdova kniha s názvom
Rímska kuchyňa, označovaná ako jediná antifašistická kuchárka (pôv. nemecky Die Römische
Küche, 1963; maď. A római konyha, 1986).
Paralelne s témou nostalgie sa prirodzene autor venuje opisu prostredia, do ktorého vstupuje,
a ktorého kultúra je značne odlišná a pre maďarského lekára a spisovateľa zvyknutého na
európske pomery aj úplne nová. Lénárd nám údolie Donny Irmy predstavuje ako sprievodca,
ktorý pozorne vníma príbehy miestnych domorodcov a zaznamenáva ich, čím vytvára pre
čitateľa mozaiku zloženú z rôznych anekdotických príbehov, ktoré sa špecificky viažu
k miestnej, cudzej kultúre a sú výrazné svojou exotickosťou. Kultúrna odlišnosť sa najviac
prejavuje v príbehoch miestnych ľudí, ktoré sú spojené s lekárskou praxou, ktorú začne
vykonávať v tam zriadenej ambulancii. Lénárd napríklad opisuje veľkú početnosť narodených
detí, o ktoré sa však obyvatelia často nie sú schopní postarať, no svoju nedostatočnosť neberú
nijako tragicky, skôr ako každodennú prirodzenosť ich života. Miestny kolorit a atmosféru
rozprávania doplňujú štylisticky aj typicky domorodé slová, ktoré Lénárd vkladá do textu na
jeho ozvláštnenie: „„Jednou v houští žila caboclo žena, zlá čarodějnice. Nechtěla vychovávat
děti, a vždycky když porodila děcko, rozdělala oheň a dítě do něj hodila,“ tak začíná
příběh.“163 Ľahostajnosť voči cene života či laickosť v znalostiach medicíny, ktorá pôsobí na
Lénárda absurdne, sú často zobrazené formou vtipných historiek, ktoré sa lekárovi podarilo
zdokumentovať. Nasledujúca ukážka potvrdzuje nezmyselné uvažovanie brazílskych
domorodcov, keď sa lekár snaží zistiť od syna svojej pacientky, prečo neprišla na kontrolu
liečeného vredu: „„Co je s matkou? Proč nepřijde?“ „Už není třeba. Ten vřed sice ještě
pořád bolí, ještě je otevřený, ale už nezapáchá.““164 Lénárd tiež zmieňuje, že v oblasti
medicíny v tejto časti sveta naďalej aj v 20. storočí veria miestni na účinky rôznych
magických slov a zariekavania.165 Na druhú stranu, ich znalosť liečiv bežne dostupných
v Európe, je často veľmi laická, avšak na ich liečebné účinky veria s rovnakou mierou
zbožnosti. Citácia sa vzťahuje k pôrodnej babe, ktorá v údolí konkuruje svojou prácou
162
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Lénárdovi: „... naučila se ješťe jedno kouzelné slovo. „Bencelin.“ Švec ho napíše na okraj
novin a autobus z lékárny v Tanente Gregoriu přiveze penicilín. Děti dostanou „bencelin“
proti stovce druhů chřipky: proti vnější a vnitřní, proti rychlé a pomalé a proti té, „která sedí
ve žláze a pokazí chuť k jídlu“. Bencelin posiluje, tvoří krev, a když nepomůže, je jisté, že
nemoc poslal nějaký zlý kouzelník.“166 Rozdielnosť prostredia od svojho európskeho domova
autor zobrazuje i na množstve iných príkladov nesúvisiacich s lekárstvom, akými sú napríklad
nízka gramotnosť, absencia telefónnych sietí či pošty,167 alebo aj takých miestnych
spoločenských nešvárov, akými sú vysoká kriminalita a korupcia.168
Napriek tejto veľkej zaostalosti brazílskeho prostredia, ktorú Lénárd vo svojich dvoch
románoch z emigrácie vôbec neskrýva, z jeho štylizácie a spôsobu rozprávania je zrejmé
veľké pochopenie pre cudzie kultúry a náklonnosť k miestnemu spoločenstvu. Čo sa týka jeho
prispôsobovania sa novému prostrediu v cudzine, môžeme v knihách sledovať postupný vývoj
jeho asimilácie. Prvá kniha, Údolí na konci světa, je venovaná hlavne zobrazeniu nového
prostredia, krajiny, zvykov a kultúry spoločenstva, ktorá hoci bola svojimi dejinami v styku
s európskym prisťahovalectvom, predsa len si zachovala vo veľkej miere svoju autenticitu
a exotickosť. V tomto románe prevažujú anekdotické obrázky jednotlivých osudov miestnych
ľudí, ktoré sú silne v kontraste s dovtedajšou Lénárdovou európskou skúsenosťou. Naopak,
druhý román, Jeden den v neviditelném domě, je viac sústredený na vnútorné prežívania
autora, ktorý sa už značne asimiloval v cudzom prostredí, čoho dôkazom je popis jeho
vlastného domu, ktorý si v brazílskom údolí postavil, a aktivít, ktoré každodenne ako súčasť
tohto spoločenstva vykonáva. Môžeme registrovať, že vnímanie jeho života v cudzom
prostredí sám zobrazuje zmierlivým spôsobom ako prirodzenú súčasť životného osudu, a hoci
sa objavujú spomienky na Európu a zriedkavejšie aj na Maďarsko, nijakým výrazným
spôsobom sa nevyjadruje k dobovým politickým reáliám komunistického režimu, ktorý
ovládol jeho rodnú domovinu.
3. 4. Otázka národa u Györgyho Faludyho: Emigrant ako radikálny bojovník za slobodu
Téma národa a emigrácie je v knihe György Faludyho Moje šťastné dni v pekle169 od
predošlého textu zobrazená odlišným spôsobom. Čo však Faludyho knihu spája
s analyzovanými textami Máraiho a Lénárda, je to, že rovnako ide o autobiografický text,
166
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pričom žánrovým vymedzením sa približuje kategórii beletrizovanej autobiografie či
pamätiam. Kniha je rozdelená do piatich rozsiahlejších častí, prvé dve z nich – Francúzsko a
Afrika – sú plne zasadené do prostredia emigrácie počas druhej svetovej vojny. Tretia časť
s názvom USA a ľudová demokracia je prechodnou časťou, keď sledujeme autorov návrat
z exilu a jeho privykanie si pomerom novej povojnovej republiky. Posledné dve časti –
Uväznenie a Pracovný tábor – zase vytvárajú obraz väzenského prostredia 50. rokov
v komunistickom Maďarsku, ktoré zakúsil autor sám na vlastnej koži. Toto kompozičné
rozdelenie knihy mi tiež pomohlo pri analýze toho, akým spôsobom Faludy vo svojom diele
pracuje s témou národa a emigrácie. Berúc do úvahy základné okruhy mojich otázok v tejto
práci, je nutné poznamenať, že autor nevenoval toľko pozornosti zobrazeniu špecifickosti
národa, resp. národnej identity ako predošlí analyzovaní autori, avšak na druhú stranu, v diele
výrazne pojednáva o svojej emigrácii na Západe počas vojnového konfliktu a v ďalšej časti sa
tiež významne zameriava na zobrazenie prerodu maďarskej povojnovej spoločnosti,
uchvátenie vládnej moci v krajine komunistickou stranou a jej totalitné praktiky voči
obyvateľstvu a obzvlášť voči inteligencii.
Už na začiatku pamätí Faludy predostiera otázku vlastnej emigrácie, keď predstavuje celý rad
osobných i spoločenských dôvodov, prečo sa rozhodol po mníchovskej konferencii roku 1938
opustiť domovskú krajinu. K tým najdôležitejším patril jeho humanistický protifašistický
postoj, ktorý ho viedol k odmietnutiu zapojiť sa do vojny v rámci maďarskej armády po boku
hitlerovského Nemecka, v ktorom videl hrozbu pre osud maďarskej vlasti: „Vedel som, že ak
by Hitler vyhral vojnu, Maďarsko by zmizlo z mapy sveta a po niekoľkých desaťročiach by
maďarčinou hovorili jedine maďarskí otroci nemeckých statkárov, ktorí by si v temnote
maštale po dlhej celodennej práci narovnávali svoje ubolené kosti.“170(prel. autor práce)
Ďalším určujúcim dôvodom bol tiež fakt, že po tom, čo prebehol rakúsky anšlus a maďarská
spoločnosť podliehala tendenciám fašizácie, ho začali vládne kruhy kvôli jeho protifašisticky
ladenej poézii prenasledovať a dokonca mu hroziť uväznením. K tomu sa pridala túžba po
dobrodružstve ako aj vôľa odísť do Paríža, kultúrneho centra vtedajšej Európy.171
Vo francúzskom exile sa Faludy stretáva s ďalšími emigrantmi maďarskej inteligencie, hlavne
s Lászlóm Fényesom, sociálno-demokratickým novinárom a politikom, ktorý bol nútený
emigrovať do Paríža potom, čo sa na strane socialistov v roku 1934 vo Viedni zúčastnil
občianskeho konfliktu medzi socialistami a fašistami. Francúzsko sa však onedlho po
170
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vypuknutí vojny samo dostáva pod nacistickým tlakom do vlastnej politickej destabilizácie,
ktorá má dôsledky aj vo vzťahu voči imigrantom. Faludy túto situáciu dvojitého exilu,
z Maďarska a tiež z francúzskej spoločnosti, opisuje nasledovne: „Keď po vypuknutí vojny
vzrástol všeobecný odpor voči cudzincom, ja a moji emigrantskí priatelia sme voči tomu ostali
úplne ľahostajní. Pretrvávajúce urážky nás vyštvali na okraj spoločnosti a vedeli sme, že je
zbytočné pripomínať Francúzom, že my všetci sa nachádzame na rovnakej lodi.“172(prel.
autor práce) Faludy sa v Paríži ďalej stretáva s dvoma ďalšími exulantmi, historikom Ernőm
Lorsym a komunisticky orientovaným básnikom Endrem „Bandim“ Havasom, s ktorými
Faludy strávil značnú časť svojho exilu, a s ktorými viedol rozhovory o ideológiách, ktoré
v tom čase bujneli v Európe, ako aj Maďarsku. Faludy pritom odkazujúc na svoje
protifašistické básne vyjadruje zreteľne svoj vnútorný postoj tiež voči komunistickej
ideológii: „Ten, kto odmieta fašizmus musí a priori odmietať tiež komunizmus a ak to ešte
nepochopil, po nejakom čase na to musí prísť...“173 (prel. autor práce)
Pred okupáciou Francúzska nacistickou armádou Faludy s priateľmi uniká ďalej do marockej
Casablancy. V tejto časti knihy anekdotickým štýlom pokračuje v zobrazovaní cesty svojej
emigrácie, konkrétne novej skúsenosti pomerov v arabskom svete. Dostáva sa tak do kontaktu
s cudzou, mimoeurópskou kultúrou, ktorú zosobňuje bohatosť vôní, chutí, farieb arabského
tržného obchodu, ale tiež ľahkovážny prístup k smrti, ktorú domorodci berú ako prirodzenú
súčasť svojich životov.174 Faludy vytvára komplexný obraz krajiny a jej spoločnosti, siahajúci
od prirovnania ku krajine z Tisíc a jednej noci175 až po drastickú skúsenosť s deťmi ako
pouličnými vrahmi.176 Čo sa týka jeho maďarskej identity, v texte v tejto časti nenájdeme
takmer žiadne odkazy, snáď len jednu anekdotu, v ktorej Faludy pri stretnutí so sudánskymi
kupcami recituje báseň Jánosa Aranya s názvom Slávik (Fülemüle), ktorú básnik vo svojej
dobe napísal ako britkú satiru na skorumpované uhorské súdnictvo, čím Faludy dáva
hrabivým kupcom skrz literatúru mravnú lekciu.177 Ak sa však zameriame na autorove pocity
čoby emigranta ukrývajúceho sa pred vojnou v africkej exotike, môžeme sledovať, že napriek
relatívnemu pocitu uspokojenia pri blahobyte a dostatku, ktorý sa mu v Maroku dostávalo
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vďaka štedrej podpore iných migrantov a tiež priateľstve s niektorými domorodcami, naďalej
rovnako pociťoval strach o osud Európy a neistotu budúcnosti.178
Ďalší vývoj v uvažovaní o emigrácii a cudzom prostredí možno sledovať vo Faludyho knihe
po tom, čo sa Faludy v roku 1941 dostáva po získaní víz do amerického New Yorku.
V novom prostredí na základe svojich skúseností autor porovnáva západnú civilizáciu s jej
exotickým orientálnym náprotivkom. Faludy, pre ktorého bol charakteristický vypätý
individualizmus, filozofická intelektuálnosť a hedonistický prístup k životu sa na tomto
mieste dobrovoľne pridružuje práve ku kultúre arabskej Afriky.179 Faludy sa totiž
predovšetkým ako básnik vyznáva zo svojej ľútosti nad tým, že sa narodil do technickej
civilizácie, ktorá limitovala jeho rozsah emocionality a predstavivosti. V Maroku totiž zakúsil
ešte starý svet, ktorý nebol zasiahnutý technologickým vývojom, a preto dovoľoval väčšie
užívanie si života bez stresu a pravidiel, ktoré so sebou prinášal pokrok.180 Najviac však autor
vyzdvihol starú orientálnu kultúru pre to, že to bol svet, kde nemal povinnosť byť
v spoločnosti akokoľvek politicky či morálne zaangažovaný: „V Maroku som neutratil žiadne
nadšenie pre moju krajinu, ani pre víťazstvo Spojencov, ani pre žiaden iný dôvod, a v mojom
stave bezradnosti som odmietol nahradiť nedostatok činov obetavým počúvaním vysielania
západného rozhlasu alebo rozhovormi o politike v kaviarni – nahradiť môj kategorický
imperatív požadujúci buď skutok alebo nič. Takto som aspoň mohol žiť spôsobom, akým som
chcel: pozoroval som svet, písal básne a trávil dni sladkou záhaľkou.“181 (prel. autor práce)
Svoj počiatočné predsudky a odpor k rýchlej, technickej a odľudštenej Amerike však po
piatich rokoch, v momente odchodu, Faludy výrazne prehodnocuje. Potom čo do veľkej miery
spoznal tamojšiu krajinu a spoločnosť, prejavuje pri jej opúšťaní pocity nostalgie. Americkú
spoločnosť dokonca v istom ohľade uprednostňuje pred svojou domácou maďarskou: „Musel
som si uvedomiť, že keďže som bol schopný písať básne len v maďarčine, väzba k mojej
vlastnej krajine bola primárne otázkou jazyka, ale uvedomil som si aj to, že som považoval
tento národ za lepší, úprimnejší a vo svojej jednoduchosti tiež humánnejší než môj
vlastný.“182 (prel. autor práce)
Pri svojom odchode z Ameriky však Faludy sumarizuje aktivity, ktoré vykonal na podporu
slobody Maďarska počas vojny. V krátkosti opisuje svoje pôsobenie v redakcii vojnového
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periodika Harc (Boj), spoločné diplomatické úsilie v rámci organizácie Free Hungary
Movement, kde spolu s ním pôsobili László Fényes, právnik a politik Rusztem Vámbéry či
bývalý maďarský premiér gróf Mihály Károlyi. V texte Faludy uvádza, že tieto osobnosti
maďarského exilu udržiavali významné kontakty aj s vtedajším československým exilom,
najmä s Janom Masarykom a Milanom Hodžom, pričom spolu plánovali povojnový projekt
Dunajskej konfederácie.183 Faludy sa priznáva k tomu, že síce písal články pre spomínané
noviny, avšak stále ho mrzela skutočnosť, že šlo o politický list, v ktorom sa nemohol
presláviť na poli maďarskej literatúry, po čom ako básnik veľmi túžil. Táto túžba sa premietla
aj do jeho rozhodnutia vrátiť sa, no tu by som rád spomenul práve rozhovor, ktorý v tejto veci
viedol György Faludy s profesorom Vámbérym. Ten sa básnika totiž snažil odhovoriť od
príliš rýchleho návratu do povojnového Maďarska, v ktorom situácia nebola ešte vôbec
stabilizovaná. Vámbéry na tomto mieste využíva v súvislosti s maďarskou politickou
situáciou metaforu dverí, ktoré síce je možné otvoriť zvonku, no nie je isté, že to bude možné
urobiť aj zvnútra.184 Faludy sa však prirovnáva ku Kolumbovi, ktorý túži po uznaní a sláve a
reaguje celým radom dôvodov, pre ktoré sa rozhodol tak rýchlo do vlasti vrátiť.185 Okrem
samoľúbej pýchy a vôle využiť možnosť, keď sa jeho diela môžu opäť vydávať v krajine po
páde Horthyho a Szálasiho vlády, Faludy uvádza tiež veľkú spätosť so svojím rodným
jazykom, čo možno vnímať ako jeden z atribútov jeho nostalgie za domovom. Faludy takto
pripomína moment, keď ako vojak americkej armády vysvetľoval svojmu americkému
kamarátovi, v čom spočíva pre neho ako básnika rozdiel v jazyku: „Vysvetlil som mu, že keď
som vyslovil slovo „wood“, znamenalo to pre neho (amerického vojaka, pozn. aut.) okolitý,
hustý, tmavozelený les so zvláštne tvarovanými, prepletenými stromami...; zatiaľ čo, keď som
vyslovil maďarské slovo pre les, „erdő“, videl som riedko rastúce, štíhle mladé stromy
matranských kopcov s úlomkami modrej oblohy medzi ich konármi s výhonkami divých jahôd
a trsmi trávy pri zemi.“186 (prel. autor práce)
Po návrate do Európy sa však Faludyho nadšenie pre cestu domov mení v strach a návrat
prirovnáva k ceste do Danteho pekla, v čom môžeme vidieť odkaz na samotný názov
knihy.187 Problém boľševizácie strednej Európy opisuje už pri rozhovore s rezignovaným
Janom Masarykom v Prahe. Svoje sklamanie z českého vývoja udalostí spojeného tiež
s povojnovým nespravodlivým odsunom menšín prirovnáva k agresívnej politike Horthyho
183
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vlády, proti ktorej Faludy sám otvorene vystupoval.188 Po tom, čo sa dostane do Maďarska,
autor opisuje svoje pozorovanie zmeny v krajine od demokracie ku totalitnému režimu.
Faludy píše o návštevách svojich starých kamarátov, ktorí mu vysvetľujú, prečo sami vstúpili
do komunistickej strany. Základným obrazom, na ktorom autor rozpracúva tému degradácie
spoločnosti a obmedzenie slobody je zobrazenie postupnej deštrukcie a prenasledovania
členov Maďarskej sociálno-demokratickej strany a redakcie jej novín Népszava, do ktorých
písal aj sám Faludy.189 Po jeho odmietnutí vstúpiť do komunistickej strany a písať pre
stranícku tlač, sa rozbieha proces jeho tajného prenasledovania. V snahe ukryť sa pred
agentmi tajnej polície trávi čas aj v obci Dunaharaszti, blízko hlavného mesta. Je príznačné,
že už v zlom psychickom rozpoložení začne v tejto lokalite, počas kúpania sa v Dunaji,
premýšľať o maďarskej spoločnosti a jej dejinách. V texte autor artikuluje svoju lásku
k rodnej krajine, pričom pri opise národnej hrdosti Faludy využíva nadnesený spôsob
vyjadrenia hraničiaci s patetickosťou: „Toto bola maďarská krajina, pôvodná, starodávna,
nefalšovaná: nie krajina Horthyho, ani Františka Jozefa, ale tá tisícročná, arpádovská; tá tri
a pol tisícročná, tá patriaca dobe bronzovej a kamennej.“190 (prel. autor práce) Svoj obraz
o krajine, na druhú stranu, v ďalšom texte vyvažuje porovnaním jej dvoch častí, ktoré
rozdeľuje Dunaj – rozvinutého a kultúrneho Zadunajska charakteristického svojím citom pre
vzdelanie a výchovu, a zaostalej nevzdelanej nížiny. Faludy prichádza k záveru, že krajine sa
aj napriek snahám o rozvoj a demokratizáciu, ktoré podnikal gróf Szechényi, a ktorých
zosobnením bolo postavenie mostu spájajúceho tieto dve časti zeme, toto úsilie nepodarilo
naplniť: „Dve polovice krajiny zostali nepriateľské a nekompatibilné, britský liberalizmus sa
nikdy neprevalil cez ten kolísavý most, a ani cez tie ďalšie masívnejšie, a krajina sama ako
celok, namiesto toho, aby bola mostom spájajúcim Východ so Západom, čo bolo plánom
nášho prvého kráľa, ktorý ju zakladal, sa stala len odrazovým mostíkom Východu na
Západ.“191 (prel. autor práce)
Potom, čo Faludy odmietne v rozhovore so svojím kamarátom z emigrácie, utajeným členom
komunistickej strany, Bandim Havasom, podieľať sa na zostavení protiklerikálnej antológie,
sa sám ocitá v komunistickom väzení, v cele neslávne známej budovy maďarskej tajnej
polície ÁVO na Andrássyho triede č. 60. Pri výsluchu sa dozvedá sedem vykonštruovaných
dôvodov, pre ktoré mal byť uväznený, ku ktorým medzi inými patrili tieto: agentúrna činnosť
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pre americkú tajnú políciu, organizácia ozbrojeného povstania s cieľom zvrhnúť ľudovú
republiku, sabotážne akcie a všeobecná nenávisť k maďarskému ľudu.192 Počas svojho
väznenia odmieta spolupracovať a čas v cele trávi hlavne skladaním a memorovaním
vlastných básní. Zároveň sa rozhodne nechať svoje svedectvo pre budúce generácie a svet,
keď s použitím vlastnej krvi napíš správu „Arthur Koestler mal pravdu“,193 ktorou odkazoval
na román Tma o polednách tohto staršieho emigrantského maďarského spisovateľa, ktorý
vyšiel v roku 1940,194 a ktorá rovnako ako táto, tiež v exile neskôr vydaná Faludyho kniha,
pojednávala o praktikách komunistického väznenia.
Keďže Faludy vo väzení nie je ochotný spolupracovať, dostáva sa nakoniec do
komunistického pracovného tábora v Recske na severovýchode Maďarska. Tu, aj napriek
hrozným životným podmienkam, zahŕňajúcim hlad, ťažkú prácu a bitky od príslušníkov
maďarskej komunistickej polície, aj vďaka spolupatričnosti a úprimnému kamarátstvu
ostatných väzňov, zotrváva neoblomne vo svojom postoji proti komunistickej ideológii.
Faludy sebe a svojim priateľom pomáha aj tým, že rozpráva často o svojich zážitkoch
z emigrácie na Západe, ktorý pre nich predstavuje symbol slobody.195 Spoločné priateľstvo
medzi väzňami Faludyho privádza k myšlienke o sebe ako súčasti maďarskej spoločnosti. Vo
vzťahu k tematike národa je tak významným momentom v poslednej časti knihy ten, keď sa
u autora oslabuje pocit radikálneho subjektivizmu a v svojom uvažovaní pripojuje svoju
osobnosť k celkovému utrpeniu národa vo vnútri komunistickej diktatúry: „Tento fenomén
bol v tábore menej prekvapivý pre ostatných než pre mňa, ktorý som patril, rovnako pred aj
po mojej emigrácii, k radikálnej, sociálnodemokratickej elite plávajúcej proti prúdu – proti
feudálnym a fašistickým tendenciám väčšiny – a ktorý sa teraz pokladal za súčasť národnej
jednoty, v ktorej som sa nemusel vzdať ničoho z mojich pôvodných myšlienok. A táto jednota
národa sa nezastavovala na plote tábora... Verili sme, že táto vzájomnosť obsiahla celú
krajinu a nebola platná len pre prítomnosť, ale aj pre vzdialenú budúcnosť. V prípade mojej
záhuby, by moji spoluväzni niesli pamiatku na moje meno do každej dediny tejto krajiny; a ak
aj by sme aj všetci zahynuli, našiel by sa pamätný pomník nad zrúteným lomom, ktorý by
niesol mená nás všetkých. Toto bolo to najviac, v čo mohol dúfať človek, ktorý sa nikdy netúžil
stať hrdinom.“196 (prel. autor práce)
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Na základe tejto analýzy Faludyho autobiografickej prózy, je viditeľné, že autorov štýl
zobrazenia národa a národnej otázky bol silne definovaný jeho osobným prežitím tak druhej
svetovej vojny v emigrácii, ako aj zločinov páchaných komunistickou diktatúrou. Síce sa
György Faludy ako básnik a intelektuál vyznačoval svojím radikálnym individualizmom,
v stave ohrozenia národa sa dokázal prejaviť tiež ako angažovaný vlastenec, ktorému na
osude maďarského národa silne záleží. Hoci v samotnom texte nenachádzame mnoho miest,
na ktorých by explicitne uvažoval o maďarskosti a maďarskom národe, jednou z hlavných
myšlienok a vôbec intencií pre napísanie tejto prózy bola vôľa opísať skúsenosť maďarského
spisovateľa ako predstaviteľa svojho národa počas ťažkých dejinných momentov, keď sa
národ ocitol v ohrození, ktoré spôsobila politická nadvláda cudzej moci spolu s domácou
vládou.
3. 5. Otázka národa u Ágoty Kristóf: Emigrant ako človek bez domova
Posledným analyzovaným autorom, ktorý emigroval z Maďarska a tvoril v zahraničí je
Ágota Kristóf. O autorke a jej emigrácii je potrebné zmieniť niekoľko faktov. Podobne ako
György Faludy patrí k veľkej emigračnej vlne, ktorá nasledovala po neúspechu revolúcie roku
1956. Je predstaviteľkou typu emigranta, ktorý sa v svojej tvorbe jazykovo asimiloval, a teda
miesto rodnej maďarčiny začala Kristóf používať adoptovanú francúzštinu, ktorej nedokonalé
ovládanie pôsobilo tiež na invenciu jazyka, ktorý sa objavuje v jej prózach a vyznačuje sa
veľkou strohosťou a chudobnosťou výpovede. Napriek tomu, že v jej tvorbe došlo k tejto
jazykovej asimilácii, ako uviedla v jednom rozhovore, sama seba považovala za súčasť
maďarskej literatúry,197 čo dokazuje aj fakt, že v trilógii hoci skryte, no predsa, ako literárny
priestor využíva krajinu a historicko-spoločenskú situáciu svojej vlasti, Maďarska. Na tomto
diele je preto vidieť, že hoci Kristóf nepracuje primárne s témou národa, ako základ pre
fabulu svojho príbehu si napriek tomu vyberá svoj vlastný zážitok, tak z detstva prežitého
počas vojny v Maďarsku, ako aj z mladosti počas nástupu komunistického režimu. Okrem
zobrazenia praktík takejto diktatúry, je jedným z hlavných motívov príbehu tiež emigrácia
jedného z bratov z krajiny ovládanej totalitnou mocou, preto možno povedať, že Kristóf,
podobne ako Faludy, zobrazuje maďarský národ vystavený životu v neslobode, aj keď Kristóf
vo svojom spôsobe zobrazenia nepoužíva tak ako predošlí autori formu denníkov či pamätí,
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ale volí si románový žáner, ktorý však má zreteľný autobiografický základ v autorkinom
živote.
Ako už bolo zmienené, v Kristófovej trilógii nachádzame ako silný tematický prvok fakt
emigrácie človeka z komunistickej diktatúry do demokratického Západu, ktorý je zobrazený
odchodom jedného z chlapov do cudziny na úplnom konci prvej časti trilógie, vo Veľkom
zošite.198 V druhej časti románu je dej takmer úplne okrem poslednej kapitoly fixovaný na
postavu jedného z bratov, Lucasa, ktorý zostal žiť v domovskej krajine, preto v nej
nenachádzame mnoho odkazov na nejakú formu túžby po domove, možno ak len zmienku
epizodickej postavy, muža bývajúceho oproti Lucasovi, ktorý trpí nespavosťou, a pri
rozhovore s Lucasom odhalí, že režim zabil jeho manželku kvôli znárodneniu jej textilných
fabrík. Kristófovej nostalgiu za rodnou krajinou môžeme nájsť v spomienke tohto muža na
svoju ženu: „Tvrdila, že nikde na svete nie sú západy slnka také úžasné ako v tomto meste,
nikde inde neboli farby také žiarivé a pekné.“199
Výraznejšia tematizácia emigrácie a cudzieho prostredia sa objavuje až pri návrate brata
Clausa do vlasti, keď okrem iného kriticky popisuje cudziu spoločnosť, v ktorej sa po
odchode ocitol, pričom vyjadruje tiež všeobecné pocity emigranta núteného opustiť vlasť: „Je
to spoločnosť založená na peniazoch. Nie je tam miesto pre otázky, týkajúce sa života. Tridsať
rokov som žil v smrteľnej samote.“200 V tretej časti trilógie sa v rámci naratívnej hry, ktorou
Kristófova čitateľa mätie a týmto zdanlivo iracionálnym zvratom v príbehu tiež odráža
zobrazovanú diktatúru, opäť stretávame s odkazom na adaptáciu v cudzine. Nové prostredie
slobodnej demokratickej krajiny, zjavne symbolizujúcej Rakúsko, zobrazuje Kristóf
slušnosťou a prívetivým správaním postáv, s ktorými sa Claus ako študent stretáva pri nástupe
do nového internátu. Zároveň sa tu objavuje motív jazykovej asimilácie v novom prostredí.
Claus, ktorý sa chce v novom prostredí presadiť ako spisovateľ, je totiž obrazom vlastnej
Kristófovej skúsenosti: „Rád sa naučím správne písať vaším jazykom, ale to mi stačí.“201
Počas návratu do vlasti si však silne uvedomuje svoj jazykový pôvod, ktorého sa v cudzine,
opäť podobne ako autorka, musel vzdať: „Spýtam sa muža, či by sme mohli na chvíľu zastaviť
pred kníhkupectvom na Hlavnom námestí, ale nechápavo na mňa hľadí a ja si uvedomím, že
som hovoril svojou starou materčinou, jazykom tejto krajiny.“202 Nostalgia za domovom sa
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v Kristófovej románe nepochybne spája do veľkej miery s rozdelením rodín, čo bolo častým
fenoménom spôsobeným emigráciou a nemožnosťou cestovať za hranice východného bloku.
Roky strávené v odlúčení však znamenali tiež pretrhnutie rodinných väzieb a Kristóf
problematizuje v rámci tematiky návratu neschopnosť tieto väzby napraviť.203
Druhou veľkou témou, ktorú nachádzame v Kristófovej próze sa dotýka môjho tretieho
okruhu otázok, ktorého súčasťou je aj obraz národa žijúceho v totalitne riadenej spoločnosti.
Touto témou je román silne nasýtený, keď v podstate celá neschopnosť a neúspech
akýchkoľvek citových, rodinných i partnerských väzieb, končí tragicky, čo je spôsobené
nemožnosťou normálneho a slušného života v prostredí nemorálneho a slobody človeka
utláčajúceho štátu. Kristóf podáva, a to najmä v druhom diely trilógie, verný obraz života
maďarského národa, ktorý prechádza procesom boľševizácie. Všeobecná zmena a strata
života domácej spoločnosti je zobrazovaná skrz obraz pohraničného mesta, ktorého atmosféra
sa po boľševizácii krajiny radikálne mení. Kníhkupec Viktor opisuje situáciu nasledovne:
„Obchody nejdú. Pred vojnou to šlo. Bolo to veľa škôl... Študenti sa po večeroch prechádzali
po uliciach, zabávali sa... Pozrite sa na ulicu teraz. Sú tam len deti a starci. Zopár
robotníkov, zopár vinohradníkov. Z tohto mesta sa vytratila mládež... Naše mesto je mŕtve,
prázdne. Hraničná oblasť uzatvorená, zabudnutá.“204 Iným motívom, cez ktorý možno
sledovať obmedzenie národnej maďarskej identity je zmienka o tom, ako sa maďarský
hymnus stal zakázanou piesňou: „Zrazu sa veľký a silný muž bez nohy vyzývavo postaví do
stredu miestnosti... a začne spievať jednu zakázanú pieseň... Pri posledných veršoch piesne
mužovi tečú po tvári slzy: „Tento ľud si už odpykal minulosť aj budúcnosť.““205
Okrem tohto všeobecného obrazu mesta, zobrazuje Kristóf život národa v totalite hlavne skrz
svoje postavy. Jedným z najviditeľnejších príkladov osudov jednotlivcov, na ktorých sa
totalitná moc prejavila je postava Clary. Sama je totiž knihovníčkou, ktorá zachraňuje vo
svojom dome knihy pred ich deštrukciou nariadenou komunistickou vládou. „..Nemôžem
pripustiť, aby ich Oni všetky zničili... Prečítajte si, čo chcete, ale buďte opatrný. Hrozí mi
deportácia...“206 Clarin osobný príbeh sa však odvíja od toho, ako komunistický režim
popravil jej manžela. Kristóf na jej príbehu poukazuje na krutosť režimu, pre ktorý boli
charakteristické nespravodlivé odsúdenia a vraždy páchané na občanoch vlastnej krajiny: „O
tretej ráno som pozerala cez okno a videla som ich: Oni vešali Thomasa na fasáde domu
203
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oproti... A teraz Oni vravia, že to bol len omyl. Thomasova vražda, moja choroba, moje biele
vlasy, to všetko bol len omyl. Tak nech mi Oni vrátia Thomasa, živého, s úsmevom na
tvári.“207 Clarin osud je následne spečatený odchod do hlavného mesta, počas toho, ako sa
maďarský národ počas revolúcie vzbúril proti sovietskej nadvláde. Obraz revolúcie národa
v roku 1956, ktorú zažila aj autorka vo svojej vlasti, projektuje v prehovore postavy Petra,
nesmelého a vo svojej podstate láskavého tajomníka strany v mestečku.: „V našej krajine sa
pripravuje prevrat. Kontrarevolúcia. Začalo sa to intelektuálmi. Písali veci, o ktorých sa
písať nemalo. Pokračovalo to študentmi... Situácia sa vyhrotila, keď sa k študentom pridali
robotníci, a dokonca aj časť armády. Včera večer vojaci rozdali zbrane nepríčetným osobám.
V hlavnom meste po sebe ľudia strieľajú a nepokoje sa práve presúvajú na vidiek a medzi
roľnícku triedu.“208 Neúspech povstania, teda vymanenia sa národa spod nadvlády
Sovietskeho zväzu, ako aj nasledovné perzekúcie na povstalcoch, Kristóf zobrazuje so sebe
vlastným strohým konštatovaním zbaveným pátosu: „Ešte vládne odboj, boje štrajky,
zriedkavé nie je ani zatýkanie, zatváranie do väzníc, neobjasnené zmiznutia osôb, popravy...
O niekoľko mesiacov zavládne ticho, pokoj a poriadok.“209
Na tomto rozbore som sa teda pokúsil zobraziť, akým spôsobom Ágota Kristóf modeluje
otázku národa a emigrácie vo svojej trilógii. Hoci sa príbeh vyznačuje svojím zahmleným
bezčasovým a nejasným priestorovým vymedzením, z motívov sujetu zrejme vyplýva, že
autorka odkazuje na svoju autobiografickú skúsenosť v čase ohrozenia svojej vlasti, či už to
bolo počas jej detstva v období druhej svetovej vojny, alebo neskôr v čase boľševizácie
krajiny a spoločnosti, ktorá prichádzala o svoje demokratické slobody. Kristóf na rozdiel od
predošlých analyzovaných autorov síce využíva žáner románu, teda fikcie, kde nemožno
priamo nasledovať jej myšlienky súvisiace s jej maďarskou identitou a uvažovaním nad
národnom ako takým, avšak z príbehu vyvstáva na základe modelovaného sujetu a osudu
postáv zreteľný obraz, ktorý o svojej rodnej spoločnosti a nutnosti emigrovať autorka podáva.
Obraz osudu národa je pritom skrz postavy nazeraný ako tragický, všetky postavy, či už
hlavné alebo epizodické, totiž vstupujú do konfliktu s vládnou totalitnou mocou, ktorá v ich
životoch spôsobuje osobné utrpenie, na konci ktorého nie sú schopní či už vrátiť sa do svojho
starého domova alebo vytvoriť si niekde v slobodnej spoločnosti nový šťastný domov.
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Záver
Spoločensko-kultúrna kategória národa v minulosti bola a v súčasnosti stále je
aktuálnou a stále živou súčasťou života človeka, a preto tiež prestupuje do života literatúry,
čoho dôkazom je rozdeľovanie kánonu svetovej umeleckej literatúry do národných
podskupín. Hoci národná téma dosahovala najväčšieho rozmachu v období konštituovania
národov, teda v maďarskom prípade v období 19. storočia, nasledujúca doba naplnená tak
hrôzostrašnými udalosťami, akými boli dve svetové vojny, sa stala časom, keď
novoustanovené národné štáty súperili o mocenské postavenie vo svete. To prinieslo veľké
množstvo zmien tak na mape, ako aj v spoločenstvách, ktorých jednotlivci museli vnímanie
svojej národnej identity a vôbec uvažovanie nad vlastným, ale aj cudzím národom a kultúrou
často prehodnocovať či meniť. Takéto reflexie nad otázkou národa sa nepochybne týkali aj
veľkého počtu spisovateľov, ktorí sa kvôli spoločensko-politickým zmenám rozhodli opustiť
svoje domovy a vymeniť tak vlasť za život v cudzine. Keďže dôvodom ich úteku bola
negatívna skúsenosť politickej zmeny v domovine vedúca k obmedzovaniu práv a slobôd
jednotlivca a celého radu rôznych perzekúcií, prirodzene niektorí autori v prostredí emigrácie
cítili potrebu vypovedať svoju skúsenosť alebo zahrnúť do svojho diela nazeranie na vlastný
národ, jeho identitu a zmeny, ktoré formovali jeho spoločnosť v dejinách.
Inak tomu nebolo ani v maďarskej spoločnosti v období po druhej svetovej vojne, ktoré
znamenalo v Maďarsku hlavne prevzatie moci stranou založenej na komunistickej ideológii,
ktorej nedemokratické a často aj nehumánne pôsobenie na životy domácej inteligencie
a umeleckej obce, spôsobilo viaceré vlny emigrácie maďarských autorov na Západ. V druhej
časti svojej práce som sa pokúsil načrtnúť prehľad aktivít a umeleckých príležitostí, ktoré sa
exulantským autorom dostávalo v rámci práce pre maďarské exilové časopisy. K tým
najvýraznejším a najdlhšie trvajúcim spoluprácam patrili redakcie periodík Katolikus Szemle,
Új Látóhatár, Irodalmi Újság, Nemzetőr a Magyar Műhely. Keďže existujúce noviny
a časopisy mali rôznorodú politickú či umeleckú orientáciu, exiloví autori rôzneho
hodnotového vymedzenia si mohli nájsť fórum, ktoré im vyhovovalo. Kým prvé povojnové
emigračné vlny trpeli na nedostatok publikačných možností a veľmi chudobnú sieť exilových
štruktúr, emigračná vlna po roku 1956 spôsobila nárast takýchto literárnych centier a tiež ich
lepšie financovanie, aj vďaka podpore západných demokracií, ktoré súcitili s osudom
maďarských autorov po neúspechu povstania v roku 1956. Napriek tomu je však potrebné
povedať, že exilové redakcie od začiatku až do konca studenej vojny vždy viac či menej trpeli
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na nedostatok finančných prostriedkov, čo obmedzovalo plody ich tvorby. Ďalším problémom
bola nesúdržnosť a roztrieštenosť množstva redakcií, ktoré sa delili ako o finančnú podporu
zvonku, tak aj o priazeň maďarských čitateľov na Západe. Navzdory týmto nepriaznivým
aspektom pre exilové redakcie a vydavateľstvá sa autori aj v obmedzených publikačných
možnostiach v emigrácii snažili tvoriť hodnotné články a umelecké diela, pričom jedným
z výrazným tém bol práve život v emigrácii v kontraste s osudom maďarského národa
v domovine.
V tretej analyzačnej časti mojej práce som si vybral ako reprezentatívne vzorky štyroch
exilových autorov, každého s inou exilovou skúsenosťou. Z analýzy textov je zrejmé, že
autorov v ich tvorbe a zobrazení tematiky národa ovplyvnilo niekoľko faktorov. Prvým z nich
bolo jednoznačne obdobie, v ktorom Maďarsko opustili, a teda čo bolo dôvodom ich odchodu
do emigrácie. Inú situáciu totiž možno pozorovať v prípade prvých dvoch autorov, Sándora
Máraiho a Sándora Lénárda. Márai opustil Maďarsko v roku 1948, čo síce bolo už v období
silnej boľševizácie krajiny, no ešte pred vyhlásením Maďarskej ľudovej republiky a totálneho
ovládnutia moci komunistickou stranou. V prípade Lénárda bola situácia iná, keďže
v emigrácii sa nachádzal počas celej druhej svetovej vojny a po nej sa rozhodol opustiť
Európu a zakoreniť v novom prostredí Brazílie. Diametrálne odlišná bola skúsenosť ďalších
dvoch autorov, ktorí patrili k emigračnej vlne po roku 1956. Zatiaľ čo György Faludy opustil
Maďarsko potom, čo sám na vlastnej koži zakúsil nespravodlivé odsúdenie a drastické
podmienky komunistického pracovného tábora, Ágota Kristóf ako reprezentantka mladšej
autorskej generácie opúšťala Maďarsko ešte pred rozvojom svojej umeleckej tvorby. Keďže
umelecké vyjadrovanie a autorský štýl, ak aj skúsenosť každého z vybraných autorov
v domácom prostredí a aj v cudzine bola odlišná, taktiež v ich diele nachádzame zobrazenie
témy národa uchopené iným spôsobom.
Podľa analyzovaných okruhov otázok, ktoré som si zvolil za cieľ tejto práce, je možné
z analyzovaných textoch Sándora Máraiho, čo sa týka maďarského národa, povedať, že autor
Maďarov vníma ako samozrejmú súčasť západnej civilizácie, ktorá sa vyznačuje
individualizmom a vysokou kultúrou typickou pre vyspelé národy. Tento obraz maďarskej
identity Márai modeluje spôsobom obsahujúcim stereotypné vyjadrenia, keď dáva maďarskú
povahu do kontrastu s ruskou, resp. slovanskou identitou, ku ktorej pričleňuje negatívne
povahové rysy, akými sú zaostalosť, nepredvídateľnosť, neschopnosť individuálneho konania
a invencie či kultúrna barbarskosť. V druhom skúmanom tematickom okruhu, teda pri
zobrazení stavu emigrácie a nostalgie za vlasťou, Márai zaujíma nezmieriteľný postoj
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k takejto pozícii spisovateľa, čo sa odzrkadľuje na tom, že za najväčšiu stratu v emigrácii
pociťuje absenciu svojej materčiny, ktorú považuje za svoju skutočnú vlasť, a ktorej sa
odmieta v umeleckom jazyku v emigrácii vzdať, a preto naďalej tvorí v maďarčine. Okrem
jazyka sa jeho smútok za Maďarskom prejavuje v častých odkazoch na maďarskú literatúru,
ako aj v spomienkach na rodnú krajinu, a to hlavne na mestá, v ktorých strávil značnú časť
svojho života, teda na rodné Košice a tiež Budapešť, kde ako autor umelecky dozrel.
Kontrastne v textoch pôsobia jeho myšlienky a úvahy o cudzej kultúre, do ktorej po emigrácii
vstupuje. Aj tu sa objavujú stereotypné obrazy, či už tie pozitívne v zobrazovaní talianskej,
neapolskej spoločnosti, alebo negatívne pri zobrazení Ameriky. V oblasti tretej zvolenej témy,
a teda toho ako autor zobrazuje maďarský národ v komunistickej diktatúre, je zrejmé, že
Márai za politický vývoj vo vlasti neviní len okupáciu cudzou veľmocou. Vo svojich knihách
sa opakovane obracia k maďarským dejinám a obzvlášť k vývoju v meštianskej spoločenskej
vrstvy, z ktorej sám pochádzal. V tejto veci autor nastavuje maďarskému národu zrkadlo
silnej kritiky, keď medzivojnovú maďarskú spoločnosť označuje za karikatúru. Hlavný
problém vidí v zlyhaní vlastnej vrstvy meštianstva, ktorá nedokázala národ a jeho vládnucich
predstaviteľov dostatočne kultivovať v smere demokratizácie spoločnosti, čo malo za
následok jej veľkú zaostalosť a spoločenskú nerovnosť, ktoré podmienili aj následný politický
vývoj, keď takáto slabá spoločnosť prešla z fašistických tendencií počas vojny ku akceptácii
komunistickej vlády v povojnovom období. Hoci sa Márai ostro vyjadruje aj voči cudzej
nadvláde a komunistickej vláde, ktoré spôsobili škody v zmysle zoštátnenia a kolektivizácie
pôdy, organizovaní politických procesov, obmedzovaní osobnej slobody a všeobecnej
perzekúcií obyvateľstva, rovnako kriticky sa vyjadruje na adresu maďarskej spoločnosti, resp.
národa, ktorý podľa neho svojou ľahostajnosťou a rezignáciou takýto politický vývoj dopustil.
Preto možno o Máraim uvažovať ako o type exilového autora, ktorý síce nepochybne
Maďarsko a jeho spoločnosť miluje, no ostáva nezmieriteľným kritikom tohto národa.
Vo vybraných textoch Sándora Lénárda môžeme pri zobrazovaní národa podobne ako
u Máraiho, hoci nie v tak explicitnej forme, postrehnúť, že maďarský národ vníma ako súčasť
západnej kultúry. Je to preto, že autor zobrazuje Európu ako jeden organický celok, ktorý síce
pozostáva z rôznych národov, no tie sa počas dejín výrazne premiešali, čoho sám napokon bol
aj svedkom ako vojnový emigrant v Taliansku. Preto u Lénárda nenájdeme tak striktné
vymedzenie maďarskej identity ako u Máraiho. Odkazy na maďarskú kultúru sa premiešavajú
s tými európskymi a spolu tvoria obraz o jednej civilizácii, ktorá má bohaté kultúrne dejiny a
umenie. Najvýraznejšími motívmi viažucimi sa k maďarskej kultúre sú s jeho jemným
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humorom štylizované úvahy o spolupatričnosti emigrantských Maďarov vo svete alebo
rozpomienky na maďarskú kuchyňu. V tematike domova tiež nasleduje Máraiho v uvažovaní
o rodnom jazyku. Absenciu materčiny a problém jazykovej asimilácie symbolizuje metaforou
rozštiepenej duše. Na rozdiel od Máraiho je však viditeľný posun v tom, že asimiláciu vníma
ako prirodzený proces, ktorý sa v knihách ukazuje vkladaním obratov z iných svetových
jazykov, latinčiny, ale aj miestnych domorodých jazykových výrazov do textu, čím dotvára
autentický obraz cudzej kultúry. Ako lekár problematizuje túžbu za domovom tiež ako
fenomén, ktorý môže mať reálny vplyv na psychický stav človeka. Na tento smútok
s humorom odporúča opäť raz maďarskú kuchyňu. Pri zobrazovaní svojej adoptívnej krajiny
a kultúry najčastejšie využíva anekdotické príbehy z lekárskej praxe. Cudziu kultúru síce
vníma neprikrášlene a javy ako zaostalosť, negramotnosť, poverčivosť a vieru v mágiu
pomenúva priamo, avšak jeho spôsob uchopenia danej témy nie je mravokárny, ale pristupuje
k tejto exotickej menej rozvinutej spoločnosti s humánnym pochopením. K udalostiam
v rodnom Maďarsku, premene domácej krajiny na socialistickú republiku takmer
nekomentuje a za svoj nový domov, ktorý ho primárne zaujíma, považuje brazílsky vidiek.
Pre túto postupnú, no jednoznačne dokončenú asimiláciu, je možné Lénárda ako exilového
spisovateľa typologický označiť ako asimilovaného nostalgika, ktorý sa v spomienkach síce
vracia k svojmu rodnému prostrediu, avšak táto tematika u neho slúži len ako zrkadlový odraz
dominantného príbehu novej adoptívnej kultúry.
V autobiografickej próze tretieho autora, Györgya Faludyho sa s obrazom zameraným na
špecifickosti maďarskej národnej identity nestretávame. Text je totižto postavený ako
subjektívne rozprávanie autora o svojom živote od podpísania mníchovskej dohody v roku
1938, po ktorom sa Faludy rozhodol odísť do emigrácie, až po rok 1953, kedy sa počas prvej
vlády reformného komunistického premiéra Imreho Nagyho dostáva z pracovného tábora
v Recske. V oblasti témy emigrácie sledujeme po úteku z Európy autorov postupný pobyt v
dvoch odlišných prostrediach jeho exilu, a to v orientálnom Maroku a americkom New
Yorku. Cudziu arabskú kultúru Faludy opisuje pozitívnym spôsobom, keď ako básnik
vyzdvihuje orientálnu ľahkosť a pominuteľný hedonizmus života či ľahostajnosť k smrti ako
prirodzenému stavu vecí. S touto kultúrou a životným nadhľadom sa tiež sám stotožňuje.
Naopak

americkú

kultúru

vníma

spočiatku

veľmi

stereotypne,

ako

odľudštenú,

pretechnizovanú spoločnosť, no po jej hlbšom spoznaní počas štyroch rokov názor
prehodnocuje, považuje ju za humánnu a úprimnú, pričom v kontraste maďarský národ trpí
nedostatok týchto atribútov. Život v Amerike sa pre neho stáva tiež priestorom, kde sa
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angažuje v mene národa, keď sa pridáva do Hnutia za slobodné Maďarsko, organizuje
emigračný vojnový časopis Harc a účastní sa s ďalšími maďarskými intelektuálmi na práci
zahraničnej diplomacie. V emigrácii však pociťuje podobne ako predošlí autori nedostatok
rodného jazyka, ktorý ako básnik potrebuje. S cieľom vydobyť si slávu na poli literatúry sa
preto vracia do Maďarska. Tu je však konfrontovaný s novou politickou situáciou. Faludy
svojou perspektívou umelca a novinára zobrazuje rozklad maďarskej inteligencie, konkrétne
na príklade redakcie sociálnodemokratických novín Népszava, ktorých členovia sú režimom
prenasledovaní. Iný osud sa neujde ani Faludymu. Dôležitým aspektom v jeho rozprávaní
o komunistických praktikách je jeho kritický pohľad na maďarskú spoločnosť, resp. národ.
Ten podľa neho, podobne ako u Máraiho pre svoju rozpoltenosť a zaostalosť jednej jeho časti,
nebol schopný prijať hodnoty liberalizmu a demokratizácie, a k podľahnutiu takých ideológií
ako bol fašizmus v čase vojny a po nej zase komunistická ideológia. Faludy si však počas
svojej internácie v pracovnom tábore uvedomuje dôležitý posun v rámci vnímania vlastného
národa. Pod vplyvom utrpenia celej maďarskej spoločnosti v komunistickom režime sa
z radikálneho odporcu vlastnej identity stáva človek súcitiaci s celým národným
spoločenstvom. Faludy teda predovšetkým predstavuje typ exilového autora, ktorý zotrváva
v postoji radikálneho bojovníka za slobodu jednotlivca i národa.
Pri poslednom vybranom texte, trilógii Agóty Kristóf, sa stretávame s odlišným, tentoraz
románovým žánrom, ktorý však má zreteľné a autorkou priznané autobiografické črty. Kristóf
vo svojej próze explicitne nepracuje so s často spolitizovaným slovom národa, ale pre fabulu
svoju príbehu si volí skôr všeobecnejšie kategórie domova, odchodu či spoločnosti ovládanej
ideológiou. Napriek tomu, že autorka využíva v modelovaní príbehu absenciu konkrétnosti
miesta a času, čím sa snaží v emigrácii vytvoriť príbeh všeobecnejšieho charakteru možný pre
akúkoľvek spoločnosť, ktorú ovládne komunistický režim, vo výbere motívov používa
viditeľne odkazy na svoju maďarskú vlasť. Jednou z hlavných tém trilógie o dvojčatách je
pritom emigrácia jedného z chlapcov. Skrz túto postavu Clausa autorka vytvára postavu,
emigranta, na ktorom modeluje témy súvisiace s týmto fenoménom, či už ide o tému samoty
alebo deštrukcie rodinných väzieb spôsobenú odchodom. Cudzina pritom pre Kristóf
symbolizuje priestor demokracie a slobody. Motív jazykovej asimilácie, ktorá je dobrovoľne
zvolená, projektuje Kristóf tiež prostredníctvom postavy Clausa, čo je prirodzený literárny
odkaz na samotnú skúsenosť spisovateľky po odchode do exilu. Claus dokonca kopíruje
Kristófovej rozhodnutie umelecky tvoriť v novom adoptívnom jazyku, čím sa spisovateľka
ako exilový autor výrazne odlišuje napríklad od autorského postoja prvého zvoleného autora
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tejto práce, Sándora Máraiho. Tretí okruh analyzovanej témy, teda to ako autor zobrazuje
národ v jeho dejinnom či spoločensko-politickom vývoji, Kristóf jasne napĺňa cez zobrazenie
vlastného národa, ktorý prechádza procesom boľševizácie. Deštrukcia národných myšlienok
je pritom vedená cez motívy, k akým patrí ničenie literatúry či zákaz národných piesní, čoho
cieľom je národná nivelizácia spoločnosti. Motív národa možno vnímať aj cez zobrazenie
povstania v roku 1956, ktoré síce nie je v príbehu konkretizované, no autorka na neho
implicitne odkazuje. Kristóf zobrazuje tak vzbura národa proti cudzej nadvláde, ako aj jej
neúspech a následnú rezignáciu v spoločnosti. Osud národa je tak skrz hlavné i epizodické
postavy modelovaný ako tragický, po tom, čo prechádza deštrukciou spôsobenou vládnou
mocou. Táto tragika národa sa premieta napokon aj do motívu návratu, v tomto prípade
Clausa, ktorý sa síce pokúsi zrealizovať, no jeho naplnenie ostáva nemožné, čím hlavný
hrdina ostáva bez domova. Pri Kristófovej próze preto možno uvažovať o zobrazení takého
typu emigranta, ktorý z dôvodu rozkladu vlasti spôsobeného ideológiou, zostáva žiť bez
možnosti nájdenia vlastného domova.
Zo záverov štyroch analýz vyplýva, že uvedení autori, po tom, čo sa ocitli v emigrácii, mali
potrebu zachytiť túto významnú životnú zmenu aj vo svojej umeleckej tvorbe. Keďže autori
opúšťali svoju vlasť a prichádzali do nového prostredia cudziny, každý sa istým spôsobom
musel vyrovnávať s absenciou svojej domácej národnej kultúry, ktorá bola nahradzovaná
novým adoptívnym prostredím. K tomu sa bezprostredne viazala aj absencia rodnej materčiny
a príchod do nového jazykového priestoru, čo všetci vybraní autori v tvorbe reflektovali.
Takisto spoločne všetci štyria spisovatelia vo väčšej či menšej miere mali potrebu obsiahnuť
zobrazenie cudzích kultúr, ktoré konfrontovali s kultúrou svojho domovského národa. Pritom
často a prirodzene siahali po využití stereotypných vyjadrení najmä v zobrazovaní cudzieho,
adoptívneho spoločenstva. K stvárneniu vlastného národa však pristupovali zväčša kriticky,
čím sa ich dielo okrem umeleckých aspektov obohatilo aj o tie spoločenské. Preto dve veľké
témy v daných textoch, akými sú skúsenosť emigrácie a zobrazenie národa v ohrození
spôsobeného ovládnutím deštruktívnou ideológiou, ktoré vo svojich knihách umelecky
spracovali, patria ku kvalitnej exilovej maďarskej literatúre. Pri znázornení spomínaných tém
zvolili každý iný žánrový či rozprávačský postup, čím som v práci predstavil rôzne typy
uchopenia témy národa, vlasti a emigrácie. Dané analýzy však nepredstavujú komplexnú
literárnu typológiu textov exilových autorov, napriek tomu ale vyjadrujú štyri odlišné
autorské zobrazenia témy národa v maďarskej emigrácii druhej polovice 20. storočia.
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