
Oponentský posudok 

habilitačnej práce Pétera H. Nagya 

 

Péter H. Nagy je viac ako štvrťstoročie dôležitým aktérom procesov 

v maďarskej kultúre. Táto opatrná formulácia poukazuje predovšetkým 

na to, že strieda a mieša roly autora, redaktora, organizátora, pedagóga, 

kritika a popularizátora vedy. Plodnosť H. Nagya je pozoruhodná: s jeho 

menom sa spájajú vyše dva tucty autorských publikácií. Ešte 

nezvyčajnejšie je tematicko-žánrové rozpätie týchto prác, ktoré siaha od 

analýzy celoživotných diel modernej klasickej poézie až po štúdium 

efemérnych javov súčasnej populárnej kultúry. 

V habilitačnom konaní treba posúdiť predovšetkým pedagogickú 

pripravenosť kandidáta: to, či má profesorský habitus. Keďže 

bezprostredne poznám len tie aspekty diela Pétera H. Nagya, ktoré 

pramenia z nášho čitateľského a kolegiálneho vzťahu, jeho pedagogický 

habit môžem viac-menej len predpokladať. Úsudky z čitateľskej 

skúsenosti vykresľujú veľmi svojský profil významnej pedagogickej 

osobnosti, a to vlastnosti ako otvorenosť ducha, zanietený záujem, 

takmer úplná absencia snobizmu, veľmi sympatická blahosklonnosť 

kritika, ktorý v predmete svojho záujmu nehľadá chybu, ale hodnotu. 

Som si istý, že pedagóg Péter H. Nagy neučí schémy, ale metodiku 

spochybnenia schém a ich prekonania. Hlavným prvkom jeho myslenia 

je subverzia, ktorá však nie je ustrojená na zdolanie druhého a víťazstvo 

vlastného stanoviska, ale oveľa viac na otvorenie nevyužitých, 

alternatívnych interpretačných dráh, na spoznanie neprebádaných 

chodníčkov. Tuším, že tento pedagogický habitus účinne podporuje 

kreatívne iniciatívy a oslobodzuje nesmelšie mysle náchylnejšie 

nasledovať schémy. 

Aj dielo predložené na habilitačné konanie s názvom Poézia 

a medzitextovosť sa dá poľahky chápať ako súčasť pedagogického 

životného diela. Dvanásť číslovaných (samostatných, platných aj ako 

„monografická“ štúdia) kapitol s úvodom a súhrnom vykresľuje veľmi 

premyslený, formálne normovaný semestrálny materiál. Prirodzene, do 

90-minútových seminárov by sa celý argumentačný systém tej-ktorej 

kapitoly nevmestil, najmä ak prezentované javy treba aj demonštrovať 

a vytvoriť priestor pre diskusiu. Kniha – pre svoju prepracovanosť – 

pôsobí skôr ako výsledok uplynulého semestra obohatený o priebežné 

autorove postrehy, a nie ako predbežný plán. Jednotný oblúk a praktické 



členenie v každom prípade jednoznačne odkazuje na možnosť 

pedagogického využitia. 

Základnou myšlienkou diela je, že v druhej polovici 20. storočia sa 

„výrazne zmenil poeticko-technický systém, literárna technológia 

maďarskej poézie“. (33.) Cieľom práce je prezentácia tejto 

paradigmatickej zmeny. Analyzované texty boli napísané od začiatku 

sedemdesiatych rokov 20. storočia (István Domonkos: 

Kormányeltörésben) až do súčasnosti, no autor ako dva symbolické 

konečné body označuje báseň Miklósa Radnótiho Erőltetett menet 

a dielo Tibora Papp Gyűrű – 20 (ktoré je v diele datované rokom 2003, 

no v skutočnosti vyšlo už v roku 1995). V práci som nenašiel vysvetlenie 

pre tento časový posun, čo by nebol veľký problém, sťažuje však 

zasadenie zmienenej paradigmatickej transformácie do rámca známych, 

viac-menej konsenzuálne hodnotených historických procesov. Základnou 

myšlienkou práce – s ktorou rozhodne súhlasím – je, že v maďarskej 

poézii sa neoavantgardné a postmoderné poetické a ideologické modely 

zaujímavo a svojsky napísali na seba a o jednotlivých gestách sa často 

nedá povedať, kam patria. Z tohto aspektu je trochu nezvyčajné, že 

najdôležitejšia postava (môžeme povedať „vynálezca“) tejto hybridizácie, 

Dezső Tandori, sa v prezentovanom príbehu neobjaví. 

O to viac prekvapí výrazná rola neskorej Radnótiho tvorby. Podľa 

vysvetlenia zbierka Erőltetett menet „si zasluhuje pozornosť pre 

uplatnenie intertextuality a reflektovanej optickej podoby“ (13.) Autor to 

spája s Radnótiho avantgardnými skúsenosťami v predchádzajúcom 

období. Interpretácia kľukatej línie zlomu, ktorá sa zvisle ťahá básňou, 

ako vizuálneho, dokonca ikonického symbolu (ako obraz kľukatej cesty) 

je prirodzene slobodnou voľbou každého výkladu, no ak túto možnosť 

využijeme, tak riešeniu musíme pripísať zámer. V rukopisoch je signál 

jednoznačne prítomný, no keďže tlačenú typografiu Radnóti už 

neovplyvnil, nevedno, ako si ju predstavoval. V niektorých vydaniach je 

tlač veršov priebežná (napr. Verstár), kým prvá tlač (Új Idők, 1945) dáva 

pred opätovný začiatok po prestávke znak tabulátora, teda vyrovnáva 

pravý kraj vizuálnej „cesty“. Dá sa predpokladať, že pôvodným zámerom 

bolo vytvoriť skôr fonický než vizuálny efekt: fyziologický rytmus 

núteného pochodu (raz-dva-tri-štyri) vytvárajú polverše len spoločne 

s vyznačenou prestávkou. (Otázka zámeru je odôvodnená aj preto, lebo 

napríklad v diele Kormányeltörésben je – plným právom –

diskvalifikovaná interpretácia založená na variante zničeného 



básnického textu, keďže je jednoznačne v rozpore s rekonštruovateľným 

zámerom autora [40.]) 

Interpretácie básní sú inak veľmi invenčné a inšpirujúce, najmä tie, 

ktoré experimentujú s komparatívnym čítaním (napríklad Domonkos – 

Kassák, Domonkos – Ady atď.) Vo všeobecnosti je to veľmi citlivá 

metóda, keď autor diela a poetické systémy s ešte nejasným kanonickým 

postavením spája s nesporne etablovanými výkonmi s centrálnou 

pozíciou. Máme podozrenie, že základným, ale do istej miery 

potlačeným zámerom práce sú vedomé operácie vytvárajúce kánon: 

hodnotenie jednotlivých celoživotných diel presúva z periférie smerom do 

centra kánonu. Poukazuje na to aj zoznam autorov, ktorí majú v práci 

väčšiu váhu: István Domonkos, Bálint Szombathy, József R. Juhász, 

Árpád Tőzsér, János Dénes Orbán, Gergely Vida, ako aj Tibor Zalán a 

András Ferenc Kovács, ktorých váha je azda najväčšia. Väčšinu 

menovaných autorov radia literárne dejiny do kategórie „zahraničná“, 

aspoň z hľadiska ich kultúrnej socializácie sa ani jednému nedá prisúdiť 

atribút „budapeštiansky“. 

Zámer formovať kánon je nesporne príťažlivý a chvályhodný. Práca 

ponúka alternatívne dejiny poézie, ktoré majú iné hlavné postavy: sú to 

autori, s ktorými sme nečítali pravidelné rozhovory na stránke litera.hu. 

Pozitívne je, že iniciatíva nadväzuje na vysoké školstvo, dokonca v istom 

ohľade z neho aj vychádza. Práve preto je dôležité, aby spracovanie 

pozorovanej a vydelenej skupiny javov poskytlo aj nejaký historický 

kontext. Ak tento jav skutočne existuje, navyše ako paradigma, tak treba 

zviditeľniť, aký má vzťah k iným paradigmám, najmä k „de facto main 

streamu“ – ak môžeme niečo také v súčasnej maďarskej lyrike 

predpokladať. Toto historické situovanie – do istej miery a v istom zmysle 

– nahrádza to, že Péter H. Nagy vlastné pozície spája s nesporne 

relevantnou malou monografiou Ernő Szabó Kulcsára z roku 1993. Je to 

odôvodnené do tej miery, že by bolo ťažké nájsť iný, podobne pevný 

„fixný bod“. Aj dielo Ernő Szabó Kulcsára však môžeme považovať skôr 

za taxonomické než naratívne usporiadanie. 

Ak – aj s ohľadom na kontext diela Szabó Kulcsára – naďalej 

vnucujeme otázku historickosti, hypotézu diela Pétera H. Nagya môžeme 

opísať asi takto: v maďarskej literatúre paralelne s „prozaickým zvratom“ 

prebehol jeho poetický pendant aj v lyrike, no z hľadiska získavania 

kanonických pozícií bol menej úspešný a silové pomery neprevážil. To 

môže byť historická perspektíva definovanej paradigmy, ktorá sa javí ako 



veľmi plodná myšlienka. S veľkým záujmom by som si prečítal 

monografiu, ktorá by odkryla inštitucionálne, organizačné, spoločensko-

dynamické a iné dôvody tejto nevyváženosti, hoci je možné, že táto 

úloha čaká na nasledujúcu generáciu. 

Musím poznamenať, že medzi poetov detailne pertraktovaných 

v diele sa nedostala ani jedna žena. Nespomínam to v mene nejakej 

abstraktnej kvóty, ale preto, že skúmané paradigmatické javy 

nachádzam aj u ženských autoriek, neraz v zaujímavejšej podobe ako 

v niektorých zo skúmaných diel. Ako príklad uvediem, že po Andrásovi 

Ferencovi Kovácsovi prepísala slávnu narodeninovú báseň Attilu Józsefa 

aj Krisztina Tóth, ktorá rázne uplatnila intertextualitu a reflektovanú 

optickú podobu, a to dvakrát (Porhó, Futrinka utca). Referencialita, 

pomerná dominancia „reálnych súvislostí“ nemôže zohrávať v odmietnutí 

významnú rolu, keďže gestá subjektívnosti sú dôsledne prítomné od 

Domonkosa po KÁF. Subverzia inherentne ukrytá v uplatnení ženských 

perspektív znamená hodnotu, preto pôsobí zvláštne rozhodnutie, že sa 

jej autor pri vypracovaní v zásade subverznej historicko-poetickej 

koncepcie vzdal. 

Niet pochýb o hodnote, originalite a bohatej komplexnosti diela 

Pétera H. Nagya. Toto konštatovanie sa rovnako vzťahuje na predloženú 

prácu, ako aj na jeho celoživotné dielo. Mentalita opustiť vychodené 

cesty a vydať sa po neprebádaných cestičkách – ako som sa to už 

vyššie snažil naznačiť – vyvoláva polemiky, zároveň však aj podnecuje 

myšlienky, čo je pri skúmaní pedagogického habitu jedna 

z najdôležitejších hodnôt. V prezentácii názorov sa šľachetné zanietenie 

snúbi s poctivou argumentáciou: okrem spomínanej absencie snobstva 

si môžeme poznačiť aj absenciu cynizmu. Péter H. Nagy nesporne 

disponuje všetkým, čo očakávame od erudície a prístupu vynikajúceho 

pedagóga. Habilitačné konanie považujem bez výhrad za oprávnené 

a z presvedčenia podporujem udelenie titulu. 

Kappanyos András 

Budapešť, 11. máj 2022 

 

(z maďarčiny preložila Galina Sándorová) 

 


