
Oponentský posudok 

na habilitačnú prácu Mgr. Anikó N. Tóth, PhD., 

s názvom Konvergencie. Transkultúrne čítania. 

 

Anikó N. Tóth je významnou predstaviteľkou maďarského vedeckého života na Slovensku, 

inštitúciou v jednej osobe, ktorej aktivity sú také rôznorodé, že je takmer nemožné ich uviesť 

v celom rozsahu. Je literárnou vedkyňou, ktorá citlivou lektúrou prispela k interpretácii 

maďarskej literatúry 20. storočia, literárnou historičkou, ktorá pre svojich študentov vydala 

vysokoškolské skriptá o maďarskej literatúre 20. storočia, organizátorkou literárnych 

podujatí, popularizátorkou literatúry, jednou z hlavných iniciátoriek hnutia Legere, ktoré 

každoročne priláka desiatky stredoškolákov a vychováva z nich uvedomelých, erudovaných 

čitateľov. Je tiež významnou prozaičkou a dramatičkou – píše poviedky, divadelné hry pre 

deti, rozhlasové hry, podieľa sa na rozvoji maďarského zborového a divadelného života na 

Slovensku a je predsedníčkou literárneho a umeleckého spolku Bázis. 

Autorka sa vo svojich nedávnych štúdiách venovala javu transkulturalizmu a na skúmanie 

tohto fenoménu je zameraná aj jej habilitačná práca. Svoju úlohu v tom zohrala aj skutočnosť, 

že bola členkou transkultúrneho výskumného tímu, ktorý pôsobil na Ústave maďarského 

jazyka a literatúry Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

Počas trojročného obdobia sa Anikó N. Tóth zúčastnila na troch konferenciách v rámci 

projektu VEGA 1/0034/17 Transkulturalizmus a bilingvizmus v slovenskej a maďarskej 

literatúre, financovaného Ministerstvom školstva SR; výstupy z konferencií vyšli v troch 

zväzkoch. Z konferencie s názvom Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúre, ktorá sa 

konala 6. a 7. novembra 2017, bol v roku 2018 vydaný rovnomenný zborník. Druhá 

konferencia výskumného tímu sa uskutočnila v rámci 6. svetovej konferencie o 

pluricentrických jazykoch a ich nedominantných variantoch v Nitre 21. – 23. júna 2018, kde 

Anikó N. Tóth prezentovala svoj príspevok v literárnej sekcii. Z materiálov tejto konferencie 

vyšiel v roku 2018 zborník s názvom Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúrach 

strednej Európy. Tretia konferencia v rámci projektu sa realizovala 17. – 18. septembra 2019 

s názvom Transkulturalizmus a bilingvizmus, ktorej výstupom bol v roku 2019 rovnomenný 

zborník. Azda nie je prehnané tvrdenie, že Ústav maďarského jazyka a literatúry Fakulty 

stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa stal centrom 

transkultúrneho výskumu v maďarskom jazyku. 

Základ habilitačnej práce Anikó N. Tóth tvoria vyššie uvedené prednášky a ich verzie 

publikované v zborníkoch. Samozrejme, transkultúrne výskumy, ktoré sa predtým nazývali 

interkultúrne alebo multikultúrne, prípadne sú predmetom záujmu komparatistiky, boli – 

vzhľadom na špecifiká menšinovej pozície – vždy v centre pozornosti zahraničnej maďarskej 

literárnej vedy. O tom istom fenoméne však prebieha výskum v inom teoretickom rámci a z 

iného pohľadu, pričom tieto štúdie vedú, prirodzene, k odlišným záverom. Drobná poznámka: 

kapitola 2 habilitačnej práce vznikla určite pred založením uvedenej výskumnej skupiny, 

keďže pojem „transkultúrny“ sa objavuje len v jej názve a ešte na ďalšom mieste, čiže je 



písaná v odlišnom teoretickom rámci, no napriek tomu je organicky prepojená s ostatnými 

časťami habilitačnej práce. 

Anikó N. Tóth sa v habilitačnej práci zaoberá prozaickými dielami, ktoré svoju poetiku 

budujú najmä na slovensko-maďarských kultúrnych vzťahoch a ktoré sa výborne hodia na 

prezentáciu a interpretáciu multikultúrneho regiónu strednej Európy a identít, čo sa tu 

formujú. Táto charakteristika transkulturalizmu tiež naznačuje, že ide o jav, pre ktorý je 

referenčnosť základom. Autorka si tento problém dobre uvedomila, keďže vo svojich 

interpretáciách neustále reflektuje reálie, ktoré tvoria autentický základ transkultúrnych fikcií 

a spájajú fikciu s konkrétnym, dobre identifikovateľným markerom. Veď čo môže byť 

transkultúrne, čo môžeme vyjadriť prívlastkom transkultúrny? Transkultúrny môže byť 

jednotlivec so zmiešanou identitou, transkultúrne môžu byť krajina, región alebo mesto s 

viacerými národnosťami, etnikami, transkultúrnosť možno dosiahnuť vďaka cestovaniu... 

Anikó N. Tóth sa vo svojich interpretáciách zameriava najmä na transkultúrne miesta, ale 

intenzívne sa zaujíma aj o prvky transkultúrnej identity. Nie náhodou konštatuje, že vybrané 

prozaické diela reprezentujú špecifické „translokálne priestory“ (8.): za takúto „magickú 

dedinu“ považuje autorka Marakéš v rovnomennej prozaickej zbierke Václava Pankovčína, za 

takúto „apokalyptickú dedinu“ označuje Jasnú Horku v zbierke Nova od Gábora Kálmána, 

takýmto mestom je pre ňu Komárno, ktoré „ironizuje (národné) stereotypy“ v románe Kniha 

o cintoríne Daniely Kapitáňovej (vydala ho pod pseudonymom Samko Tále), taká je 

Bratislava v románe Györgya Norberta Klára, ktorú Anikó N. Tóth opisuje ako „mesto 

prezentujúce sa ako labyrint jazykov“, taká je výrazne multietnická Banská Štiavnica v 

románe Antona Hykischa Čas majstrov a v románe Pétera Horvátha A képíró, ako aj 

Tantalópolis v rovnomennom románe Petra Macsovszkého. 

Ďalším teoretickým problémom je, či by sa mal transkulturalizmus začleniť len do priestoru 

globálneho kapitalizmu, alebo by mal zahŕňať všetky vzťahy medzi jazykmi, kultúrami, 

etnikami a národmi. Habilitačná práca Anikó N. Tóth na túto problematiku nereflektuje, 

v podstate považuje za samozrejmé, že transkultúrne vzťahy je možné uplatňovať v najširšom 

zmysle slova. Ide o to, že „utópia“ transkulturalizmu akoby zakrývala skutočnosť, že vzťahy 

medzi jazykmi, kultúrami, etnikami a národmi vôbec nie sú bezproblémové a bezkonfliktné a 

že sa vyznačujú niekedy rafinovanou, inokedy drsnou hrou súvislostí a vzťahov podriadenosti 

a nadriadenosti. Anikó N. Tóth sa týmto otázkam venuje najmä v súvislosti s knihou Daniely 

Kapitáňovej, respektíve v súvislosti s Komárnom, avšak reflektuje aj na multietnické vzťahy 

v Banskej Štiavnici. 

Podobné otázky vyvoláva aj otázka historickosti. Môže sa transkulturalizmus spájať len so 

skúsenosťou a diskurzom posledných desaťročí, ktoré sa objavili ako dôsledok vzniku 

globálneho sveta, alebo ho možno aplikovať a rozšíriť aj na historické útvary? Má 

transkulturalizmus svoju historickosť, historickú perspektívu, alebo sa dá využiť len ako 

teoretická báza pre súčasnosť? Aké argumenty potvrdzujú jeden názor a aké druhý?  Anikó N. 

Tóth opäť považuje za samozrejmé, že transkultúrne vzťahy možno bez problémov rozšíriť na 

historické formácie. V tomto kontexte by bolo možné problematizovať otázku s odkazom na 

literatúru, napríklad na štúdie Andersa Petterssona o transkultúrnom písaní dejín literatúry, 



alebo na publikáciu Jak psát transkulturní literární dějiny? (Akropolis, Praha, 2019), ktorú 

editovali Václav Petrbok, Václav Smyčka, Matouš Turek a Ladislav Futtera. 

To však nič nemení na skutočnosti, že štúdie v habilitačnej práci predstavujú precízne, citlivé, 

viacvrstvové interpretácie, ktoré mobilizujú rôzne aspekty, no predovšetkým významne 

prispievajú k interpretácii diel maďarskej literatúry na Slovensku. Štruktúra práce je logická a 

efektívna. Habilitačná práca Anikó N. Tóth je významným príspevkom k transkultúrnemu 

výskumu v maďarskom jazyku. Kapitola o románoch, ktoré sa odohrávajú v Banskej 

Štiavnici, je výpovedná aj sama osebe, ale môže byť vynikajúcim základom tiež pre 

samostatnú monografiu. Mohla by vzniknúť kniha, ktorá by iniciovala jemnú súhru a sieť 

národných, kultúrnych a jazykových prienikov, konvergencií (naznačené v názve habilitačnej 

práce) – ako objekt transkultúrnych výskumov. 

Zhrnutie: Habilitačná práca Anikó N. Tóth spĺňa požiadavky kladené na habilitačnú prácu z 

hľadiska obsahu a formy. Na základe vyššie uvedeného podporujem predloženie habilitačnej 

práce na verejnú diskusiu a v prípade úspešnej obhajoby odporúčam Anikó N. Tóth udeliť 

titul docent v odbore Cudzie jazyky a kultúry. 

 

Varšava, 06.05.2022                                             dr. hab. Németh Zoltán, prof. UW 

 

(z maďarčiny preložila Anikó Tóth) 

 

 


