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Within the context of contemporary Hungarian historical narration Pál Závada´s 
literary production represents writing with pronounced views on the content of the 
subject matter as well as the narration issues of plausiblity of stories about history. 
The subject of the paper is the writer´s historical novel Természetes fény/Natural Light 
(2014), which experiments with bringing history into the present simultaneously 
through the medium of language/narration and that of an image/photographs. The 
paper analyzes the relation between the text and the image (ekphrasis, „discovered“ 
photographs, illustration, narrativization, contradiction, missing photographs), the in-
terconnections of medial switching/overlapping while placing the accent on perception 
(H. Belting, W. J. T. Mitchell), which are seen from the perspective of questions about 
the nature of historical representation raised by this literary work (authenticity of the 
resource materials of written history, ideology/stipulated structure of perception and 
recollection, non-convergent microhistorical narratives as a correction of collective 
historical memory , i.e. too little or too much history – P. Ricoeur).

Obraz, naratív, dejiny v románe 
Pála Závadu Prirodzené svetlo
Judit Görözdi

Key words: contemporary Hungarian 
prose, historical narration, text and 
image, Pál Závada

GÖRÖZDI, J.: Image, Narrative, History in the novel  
Natural Light by Pál Závada
SLOVENSKÁ LITERATÚRA, No. 6, p. 432 – 444

štúdie

Kľúčové slová: súčasná maďarská 
próza, historická narácia, 
text a obraz, Pál Závada

V kontexte súčasnej maďarskej dejinnej narácie predstavuje tvorba Pála Zá-
vadu vyhranený príspevok, ktorý sa venuje tak obsahovej stránke problema-

tiky, ako aj naračným otázkam hodnovernosti príbehov o dejinách. Spracováva 
prevažne minulosť dolnozemských Slovákov zo Slovenského Komlóša, menšiny, 
ktorá sa – ako inonárodná skupina s lokálnym významom – zväčša nedostáva do 
zorného poľa veľkého maďarského rozprávania o dejinách 20. storočia. Skúmal ju 
už vo svojej prvej knižnej publikácii, sociografii Lis na kulakov (Kulákprés, 1986), 
kde sa sústreďuje predovšetkým na obdobie rokov 1945 – 1956 a zachytáva rôzne 
aspekty premeny dedinskej spoločnosti, ktorá bola násilne vynútená historickými 



433udalosťami a zmenou režimu. Materiály výskumu (dotazníky, rozhovory, koreš-
pondencia, úradné dokumenty, dobové fotografie atď.) dopĺňajú vlastné a rodinné 
skúsenosti autora (sám pochádza zo Slovenského Komlóša, dobu a dedinu pred-
stavuje cez rodinu Závadovcov). Vedecký rozbor materiálov zo sociologického 
a historického hľadiska zabezpečuje kontextualizáciu autobiografickým rodinným 
príbehom a stáva sa potom v tejto spracovanej/reflektovanej podobe východiskom 
Závadovej neskoršej prozaickej tvorby. Sociálne rozvrstvená, viackultúrna slo-
vensko-maďarsko-židovská societa Slovenského Komlóša a jej rozpad tvorí totiž 
napínavé prostredie rodinnej ságy Jadvigin vankúšik (1997, v slovenskom preklade 
R. Deákovej 1999) a románu Milota (2002), tam má pôvod i príbeh knihy Potom-
kovia fotografa (A fényképész utókora, 2004, v slovenskom preklade R. Deákovej 
2010). Román Prirodzené svetlo (Természetes fény, 2014) predstavuje akúsi syn-
tézu autorových výskumov, úvah a imaginácií viažucich sa na daný časopriestor, 
kde sa dôraz dáva na prevratové historické obdobie druhej svetovej vojny. Fikčný 
text sa pritom v mnohom odvoláva na Lis na kulakov: nielen na jeho zozbieraný 
sociologický materiál, ale napr. imitovaním interview s preživšími, zverejnením 
fotografií (čiastočne sa aj zhodujúcich  s fotografiami sociografie) aj na jeho me-
todológiu, no tiež na skúsenosti z výskumu, ktoré sa vzťahujú na zamlčania, lži, 
vytesnené obsahy spomínania, charakterizujúce pôvodné naratívy respondentov.1

Dejiny v historickom naratíve
Udalosťami okolo druhej svetovej vojny sa zaoberajú aj ďalšie autorove texty: Naše 
cudzie telo (Idegen testünk, 2008) tematizuje rôznorodosť ideologických východísk 
a mocenských záujmov v dianí na začiatku vojny (rasistické zákony, pripojenie 
Sedmohradska späť k Maďarsku) a ich neskorších dosahov na konkrétne ľudské 
osudy cez zmiešanú peštiansku spoločnosť intelektuálov a umelcov, najnovší ro-
mán Trhový deň (Egy piaci nap, 2016) sleduje povojnové antisemitské pogromy, 
ktoré sa udiali v Maďarsku v máji 1946. Takýto výber historických tém poukazuje 
na Závadov vedomý projekt pôsobiť proti tomu, čo označuje Paul Ricoeur poj-
mom primálo dejín2 na základe deficitu spomínania a prevahy zabúdania. Ako 
vieme, dejiny majú veľa tvárí a veľa podôb, proces, v ktorom sa utrasú do nejaké-
ho kolektívneho naratívu danej doby, je komplikovaný, vplývajú naň ideológie, 
akcenty odbornej historiografie, formy pamäti súvisiace s identitou skupiny, akou 

1 „Keď som začiatkom 80. rokov začal robiť interview pre Lis na kulakov vo svojej dedine, mohol som ešte 
hovoriť s takými, ktorí boli aktívni v 40. rokoch a mohol som sa ich pýtať na to, čo ma najviac zaujímalo, 
na druhú svetovú vojnu. Čo bolo na fronte, potom v zajatí, ako deportovali a vraždili Židov, ako sa udiali 
boje v našom okolí na jeseň 1944, kto si aké spomienky zachoval na tieto veci. (...) Kľúčové postavy z kruhu 
príbuzných a známych buď už zomreli, alebo odmietli o tom rozprávať, alebo sa vyhýbali téme a mlčali, 
ako zachované pohľadnice a listy z frontu“ (MARKÓ, Anita: „Totális trauma“ – Závada Pál író. In: Magyar 
Narancs, 2014/24, 12.06.2014. Prístupné na: http://magyarnarancs.hu/konyv/totalis-trauma-90466, s. p.). 
„Amikor a Kulákprés hez kezdtem interjúzni a falumban a nyolcvanas évek elején, még beszélhettem 
olyanokkal, akik aktívak voltak a negyvenes években, és kikérdezhettem őket az engem leginkább érdeklő 
II. világháborúról. Mi volt a fronton, majd a fogságban, hogyan deportálták és ölték meg a zsidókat, hogyan 
zajlottak le a környékbeli csaták 44 őszén, kik milyen személyes emlékeket őriznek mindezzel kapcsolatban. 
És itt bizony már nehézségeim támadtak. A rokoni-ismeretségi körben a kulcsszereplők vagy meghaltak, 
vagy elzárkóztak a vallomás elől, és ugyanazt a mellébeszélést vagy hallgatást választották mint amiről a 
fönnmaradt frontlevelezőlapok és -levelek tanúskodtak.“
2 RICOEUR, Paul: Emlékezet – felejtés – történelem. In: THOMKA, Beáta (ed.): Narratívák 3. A kultúra 
narratívái. Budapest : Kijárat Kiadó, 1999, s. 51.
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je kolektívna z koncepcie M. Halbwachsa, kultúrna a komunikatívna z koncepcie J. 
Assmanna, jej symbolické uzly (miesta pamäti – ako ich chápe P. Nora).  Vytvárajú 
ho okrem historiografických textov texty s odlišnou mierou referenčnosti (učeb-
nicové, náučné, literárne, orálne spomienkové atď.), ktoré silnejšie sprostredkú-
vajú symbolické obsahy (v zmysle symbolických dejín, ako ich vypracoval napr. P. 
Nora) a vzory kolektívneho psychologického spracovania historických tráum.3 
Historické romány Pála Závadu znamenajú cieľavedomý príspevok do tohto pro-
cesu, majú ambíciu ho formovať, otvoriť v ňom nové témy alebo nové pohľady na 
známe témy; v ich pozadí badať akýsi morálny imperatív podnietiť v spoločnosti 
prehodnotenie pohodlnej národnej pozície obete a konfrontovanie sa s vytesne-
nými historickými skutkami či prijatými rolami. V súvislosti s citlivými a tabui-
zovanými témami, akým sú vyjasnenie si účasti v odvlečení Židov, vo vojnových 
zločinoch, v povojnových čistkách, v tzv. výmene obyvateľstva, ktoré pertraktuje 
v diele Prirodzené svetlo, autor zdôrazňoval, že spracovanie zdedených tráum je 
možné „odhalením príbehov, priznaním zodpovednosti, akýmsi národným ohro-
mením a pokáním“.4 Čo sa týka výberu témy povojnového pogromu v mestečku 
Kunmadaras pre román Trhový deň, autor sa podelil o vlastné skúsenosti percep-
cie príbehu, ktorý poznal z dokumentov: „... človeka znepokojuje príbeh tak, že 
odrazu prežíva hanbu, nechápe, nedokáže ho rozlúsknuť a tuší za ním horu lží. 
Hovorím o našich pochovaných spoluvinách, ktoré sa pokúšame zatlačiť do pod-
vedomia, o všetkých našich hanebných záležitostiach, proti ktorým sme nespravili 
nič, naopak, boli sme ich páchateľmi, spolupáchateľmi a sprisahancami. Takéto 
veci si človek nedokáže uspokojivo umiestniť vo svojom archíve.“5 

Závadovo chápanie funkcie literárneho dejinného rozprávania vplýva aj 
na poetiku jeho prózy. Naratív o dejinách v danom diele autora vytvárajú vždy zná-
sobené perspektívy – pôvodom, sociálne, národne atď. – rôzne zakotvených postáv 
a paralelných osobných rozprávačov, v niektorých románoch (Potomkovia fotografa, 
Naše cudzie telo, Prirodzené svetlo) ich dopĺňa aj pohľad kolektívneho rozprávača, 
akéhosi predstaviteľa spoločenského „my“, ktoré hľadá prístup k svojej minulosti, 
ktoré spomína a ktoré – aj v závislosti od svojich zámerov – formuje a formuluje 
dobový naratív o dejinách. Takáto naračná štruktúra zviditeľňuje spomienkovú 
prácu,6 ktorá históriu nenechá stuhnúť do veľkého rozprávania kolektívnej pamäti, 
ale robí na nej kriticky, neustále ju koriguje. Podľa Ricoeura práve spomienková 
práca môže napraviť skreslené chápania dejín v spoločnosti, ktoré opísal jednak 

3 LÁSZLÓ, János: Historical Tales and National Identity. An introduction to narrative social psychology. 
London/New York : Routledge, 2014.
4 „Ez olyan totális traumacsomag, amelynek földolgozására a történtek föltárása, a felelősségek 
bevallása, egyfajta nemzeti megrendülés és bűnbánat lehetne alkalmas“ (Markó, c. d.).
5 „...az embert olyan formában nyugtalanítja a dolog, hogy egyszerre él át szégyent, értetlenséget, 
kibogozhatatlanságot és gyanít mögötte rengeteg hazugságot. A rosszul elföldelt, tudat alá betuszkolni 
próbált bűnrészességekről beszélek, az összes szégyellnivaló ügyről, amiben nem tettünk semmit, vagy 
épp tettesek, tettestársak, cinkosok voltunk. Az ember nem tudja ezeket megnyugtatóan elhelyezni a saját 
archívumában“ (ROSTÁS, Eni: Az ország úgy tekint a történtekre, mint egy tömegszerencsétlenségre. 
(Rozhovor s Pálom Závadom a Gáborom Zoltánom.) In: Könyves Blog, vložené 26. 5. 2016. Prístupné na: 
http://konyves.blog.hu/2016/05/26/zavada_pal_zoltan_gabor_interju).
6 Ricoeurova úvaha sa odvoláva na prácu Sigmunda Freuda: Spomínanie, opakovanie, 
prepracúvanie. In: Podoby psychoanalýzy. Prel. M. Krankus a A. Bžoch. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 
2003, s. 25 – 33.
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435vzhľadom na prevahu zabúdania (prežitých tráum, vykonaných zločinov atď.) ako 
primálo dejín, jednak vzhľadom na ustavičné pripomínanie (slávnej minulosti, 
strpených krívd atď.) ako priveľa dejín. Spomienková práca spočíva vo vzájomnej 
korekcii historiografie a pamätí účastníkov historických udalostí z rôznych strán 
a skupín: „... navzájom polemizujúce narácie nás učia, aby sme výjavy minulosti 
potom prerozprávali inak, z iného uhla pohľadu, z inej perspektívy.“7 Úvaha fran-
cúzskeho teoretika zdôrazňuje sociálnopsychologické účinky dejinnej spomien-
kovej práce, im sa nebudem venovať, avšak upozorniť na túto väzbu pokladám 
za potrebné aj tu s poznámkou, že sociálnopsychologické súvislosti historických 
naratívov rôzneho typu vedecky vykázal J. László práve na základe maďarského 
materiálu prevažne z oblasti, ktorú Ricoeur nazval  priveľa dejín.8 Pál Závada vlast-
ne tiež hovorí o sociálnopsychologických súvislostiach a účinkoch historických 
príbehov, keď sa v rozhovoroch vyjadruje o témach svojich historických románov.

Prístup k dejinám cez naráciu, fotografiu
Ďalej sa budem podrobnejšie zaoberať dielom Prirodzené svetlo z iného aspektu. 
Kniha, ktorá zatiaľ nevyšla v slovenskom preklade, predstavuje totiž zaujímavý po-
kus sprítomnenia dejín paralelne cez médium jazyka/narácie a obrazu/fotografie.9

Základné prvky kompozície diela tvoria osobné naratívy rôznych svedkov 
a účastníkov dejinných udalostí (listy, denníky, spomienky atď.), ďalej fotografie 
súvisiace s daným obdobím/epizódou. Sú to materiály, z ktorých vychádza zväčša 
dokumentárna literatúra, pripisuje sa im svedectvo, autentickosť. V prípade Záva-
dovej knihy nejde o faktografické obsahy, ale o využitie (imitáciu) týchto žánrov vo 
fikcii, o pátranie po tom, ako vzniká z týchto autentických jazykových či obrazových 
výpovedí dejinný naratív, kde sa naruší v tomto procese hodnovernosť, v akom 
vzťahu sú osobné (a rodinné) príbehy s tým, čo sa považuje za dejiny. Kombino-
vanie médií prináša i ďalšie otázky: Čo je možné vyjadriť z doby a prežitých skú-
seností rozprávaním a čo fotografiou? Kde je tu miesto pre tradíciu alebo pamäť?

Román rekonštruuje život v obci T. (pripomínajúcej Tótkomlós – Slo-
venský Komlóš) pred druhou svetovou vojnou, počas a po nej. Východiskovú si-
tuáciu rozprávania tvorí návšteva miestnej delegácie niekedy koncom osemde-
siatych rokov na Slovensku u niekdajšieho richtára obce Jánosa Semetku, repat-
riovaného v rámci povojnovej výmeny obyvateľstva. Počas rozhovorov sa otvorí 
škatuľa starých fotografií a spustia sa spomienky na predvojnový život békešskej 
slovensko-maďarskej obce, na každodennosť štruktúrovanej spoločnosti, ktorá 
disponovala platnými stratégiami na vyrovnané (aj keď nie bezkonfliktné) so- 
ciálne, národnostné, religiózne spolunažívanie. Druhá časť knihy je o vojnových 
rokoch, odvíja sa od rozprávania richtárovho syna, Pistu Semetku (po zmene 
priezviska Sebesa), ktorý si v rámci výskumu typu oral history pripomína vojen-
skú službu. Sebesovo rozprávanie (i jeho dobové zápisky, fotografie) dopĺňajú aj 

7 Ricoeur, c. d., s. 61.
8 László, c. d.
9 Fotografovanie, forografie tvoria dôležitú tému/motív aj v ostatných fikčných prózach autora, kde sa 
obrazový materiál neobjavuje. Porov.: VISY, Beatrix: A csoportkép mint mise en abyme (A fénykép szerepe 
és leírása Závada Pál A fényképész utókora című regényében). In: Alföld, roč. 64, 2013, č. 5, s. 98 – 105.
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ďalší svedkovia svojimi príbehmi/zážitkami/hľadiskami, ktoré zoraďuje, koriguje 
a kompletizuje jednak narátor nazývaný v románe „naším/vaším rozprávačom“, 
jednak vševediaci kolektívny rozprávač (hovoriaci v prvej osobe množného čísla 
v mene „my“). Čitateľ je zasväcovaný do činnosti maďarského vojska na ukra-
jinskom fronte, okrem iného do trestných akcií proti civilnému obyvateľstvu za 
podporu partizánov, do likvidačných nájazdov. Napríklad prostredníctvom týchto 
tém vojnových zločinov otvára román – v priestore fikcie – zmienenú problemati-
ku kolektívnej zodpovednosti vyplývajúcej z maďarskej účasti v druhej svetovej 
vojne. Vojnové epizódy kontrapunktujú v texte referáty o mierovom živote tých, 
čo zostali doma, presnejšie falošná ilúzia o ňom vytváraná napr. v listoch. Tretia 
časť románu tematizuje povojnové roky, ale cez zajatecké trampoty Pistu Sebe-
sa, cez útrapy odvlečených alebo doma ponižovaných obyvateľov sa organicky 
viaže na vojnu, k rozkladu vzťahov/štruktúr/poriadkov a na nich založených ži-
votospráv/princípov/ideálov/zaviazaností. Predkladá vlastne rozvrat ústiaci do 
historického zabúdania. Dielo tým zdôrazňuje aj vlastný akt, ktorý smeruje proti 
zabúdaniu, proti vypadnutiu zo spoločnej pamäti. Treba si všimnúť, že v rámci 
časovej štruktúry diela predstavuje okamih na pripomínanie dávnych udalostí 
práve ten časový horizont približne troch generácií (štyridsiatich rokov), ktorý 
pokladá J. Assmann vo svojej teórii za kritický bod prepadu (alebo definitívneho 
vypadnutia) osobných spomienok na historické deje do kolektívnej pamäti, t. j. 
včlenenia bezprostrednej komunikatívnej pamäti do stuhnutejších foriem symbo-
lického/mýtického charakteru v rámci kultúrnej pamäti.

Kompozícia Prirodzeného svetla, ktorá kombinuje naračné a fotografické 
časti, núti „čítať“ ich v jednom slede ako súčasti toho istého naratívu a nabáda 
čitateľa na ustavičný mediálny prestup. Neustále mediálne prestupovanie/prepí-
nanie vytvára pritom pre interpretáciu akýsi mediálny medzipriestor, z ktorého 
má čitateľ dohľad aj na jedno, aj na druhé médium, na ich sebareflektívne otáz-
ky zdôraznené aj konfrontovaním ich „výpovedí“. Románové rozprávanie a rad 
fotografií v diele nebežia paralelne, ale sa rozlične prelínajú a ovplyvňujú: raz 
posilňujú, raz zneisťujú, inde zase ignorujú – jazykovú, resp. obrazovú – naráciu 
druhého média.10 Ďalej sa pozrime na spôsob a funkciu vzťahu obrazu a textu 
v diele na základe konkrétnych miest.  

Vzťah textu a obrazu: ekfráza, „nájdené“ fotografie, ilustrácia, 
narativizácia, protirečenie
Klasický vzťah predstavuje ekfráza, opis fotografie v texte. Používanie tejto ré-
torickej figúry je charakteristické najmä pre počiatočnú časť, v ktorej sa rozprá-
vanie o minulosti dediny T., o jej obyvateľoch spája s prezeraním osobnej zbier-
ky fotografií Márie Semetkovej. Napr. opis miestnej slovenskej society sa odvíja 
od svadobnej fotografie (s. 1811), v rámci rozprávania o  realizovaní spoločných 
prác pod vedením vtedajšieho richtára Jánosa Semetku v prospech obce sa opíše 
aj snímka výstavby závlahového kanála (s. 22), dievčenskú spoločnosť z konca 

10 Porov. VISY, Beatrix: Egy talált tárgy hatványra emelése: Závada Pál: Természetes fény. In: Holmi, 
roč. 26, 2014, č. 6, s. 724 – 730.
11 V texte uvádzam strany na základe vydania: ZÁVADA, Pál: Természetes fény. Budapest : Magvető, 
2014.
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437tridsiatych rokov predstavujú opisy žánrových fotiek (s. 30 – 32), mládencov zase 
opis skupinovej fotografie futbalového mužstva (s. 71). 

Úzke chápanie ekfrázy predpokladá významovú zhodu vizuálnej a verbál-
nej výpovede, vychádza z neho aj úvaha B. Suwary mapujúca rôzne relácie medzi 
jazykom a obrazom z hľadiska nových médií, keď ju vníma ako „jazykový ,nástroj 
videnia‘“.12 Podstata ekfrázy však spočíva práve v nezhode, t. j. v tom, že videné 
je vyjadrené prostredníctvom iného média využitím jemu vlastných prostried-
kov, opis sa rozšíri napr. o reflexívne alebo príbehové prvky: obraz v jazykovom, 
najmä literárnom prepise nezostáva tým istým obrazom, získava nové kontúry 
a kontext, dostáva sa (aj) do nových významových súvislostí. Domnievam sa, že 
to znamená dokonca impulz na jej vznik. V Závadovom texte znamená ekfrastické 
zapracovanie fotografií do narácie vždy rozšírenie o dej/dejové segmenty, ktoré 
sa týkajú buď zobrazenej (a opísanej) epizódy/osoby, buď okolností vzniku foto-
grafického záznamu, alebo jeho vnímania v rámci spomínania. Paralelné pred-
kladanie fotografií a ich naratívnych opisov umožňuje pozorovať ich spojitosť aj 
opačne a pýtať sa, či vzniká narácia na základe „nájdených“ snímok (ako navodzuje 
východisková situácia fikcie), alebo sú fotografie dodatočne vložené (a naratív-
ne zapracované) do jestvujúceho naratívu nejakým nadradeným rozprávačom 
zostavujúcim príbeh z rôznych osobných rozprávaní, korešpondencií, zápiskov 
atď. Na základe textu sú obidva prístupy možné, autor s nimi narába dynamicky. 
V každom prípade ide o jav, na ktorý upozorňuje v spomínanej štúdii B. Suwara: 
„Úmysel odvolať sa k ekfráze v kontexte súčasného vnímania textových a vizuál-
nych segmentov sa netýka priamo jej žánrového začleňovania a kategorizovania, 
ide skôr o aktualizáciu určitého typu vzťahov a relácií, aké tradícia ekfrázy môže 
v predstavivosti čitateľa/pozorovateľa oživovať.“13

V rámci problematiky prvotnosti mediálneho znázornenia, či text opisu-
je obraz, alebo obraz ilustruje text, sa vynára ďalšia otázka, ktorá sa týka povahy 
fotografie ako takej. V tradičnom chápaní je fotografia akýmsi výsekom uplynulej 
reality, ktorý z nej uchováva substanciálne stopy. V takomto zmysle nadobúda 
dokumentárnu hodnotu. Dokumentárnu funkciu fotografií využíva aj Závadov 
koncept (niektoré snímky románu sú dokonca prebraté zo sociografie Lis na kula-
kov, kde mali výlučne dokumentárnu úlohu), ráta s tým, že čitateľovi sprítomnia 
dobu, postavy, atmosféru zašlých čias, že zabezpečia fikčnému príbehu nejakú 
autenticitu. Nemecký teoretik obrazu Hans Belting však upozorňuje aj na antro-
pologické súvislosti, fotografie predstavujú podľa neho „obrazy pamäti a tvorbu 
predstáv, prostredníctvom ktorých interpretujeme svet“.14 Dejiny fotografických 
obrazov znázorňujú aj premeny našich predstáv o svete.15 Referenčné odkazy 
fotografií zostávajú prístupné iba v podobe, ako ich oživí pohľad pozorovateľa.16 
Beltingovo chápanie zneisťuje jednoznačnosť dokumentárnej povahy fotografií 

12 SUWARA, Bogumiła: Vzťah vizuálnosti a textu v umení nových. In: V sieti strednej Európy: nielen 
o elektronickej literatúre. Eds. Bogumiła Suwara a Zuzana Husárová. Bratislava : SAP a Ústav svetovej 
literatúry SAV, 2012, s. 212.
13 Tamže.
14 BELTING, Hans: A médium transzparenciája. A fotografikus kép. In: Képantropológia. Képtudomá-
nyi vázlatok. Budapest : Kijárat Kiadó, 2003, s. 247.
15 Tamže, s. 249.
16 Tamže, s. 251 – 252.
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17 Tamže, s. 252.
18 Za preklad úryvkov z románu pre účely tejto štúdie ďakujem prekladateľ ke Renáte Deákovej. 
„... egy szlovák színtársulat tagjaként kihímzett fehér ingben demonstrálja a hátsó sor közepén, hogy 
nemzeti érzemény bizony másfajta is mocoroghat, mint magyar.“
19 Z rozhovoru s autorom: „Počas písania Prirodzeného svetla som naďabil na internete na fotografie, ktoré 
vznikli v máji roku 1945 v Brne a na ktorých ženy a deti upratujú ruiny, alebo sedia na kufroch pripravené 
na odchod a na batožinách, chrbtoch, tvárach majú namaľované hákové kríže, pričom muži v oblekoch a 
klobúkoch (českí milicionári) mieria na ne zbraňami – lebo sú to miestni obyvatelia nemeckej národnosti, 
ktorých deportujú, peši poženú z mesta. Také čosi som dovtedy nevidel – ani môj hrdina, zajatec István 
Semetka nie, ktorého práve tade zas ženú Rusi“ (Markó, c. d., p. s.). „A Természetes fény írása közben például 
ráakadtam a neten olyan fényképekre, amelyek 1945 májusában készültek Brünnben, asszonyok és gyerekek 
romokat takarítanak el, vagy útra készen ücsörögnek a bőröndjeiken, és a poggyászukra, a hátukra vagy 
az arcukra horogkereszt van mázolva, miközben öltönyös-kalapos férfiak (cseh milicisták) puskát fognak 
rájuk - merthogy ők a helyi német nemzetiségű lakosok, akiket aztán deportálnak, gyalogmenetben 
indítanak el a városból. Ilyet addig én sem láttam – ahogy hősöm, a már hadifogoly Semetka István sem, 
akit az oroszok hajtanak el éppen arra.“

(obrazového výrezu sveta) zo strany percepcie, ich významy usúvzťažňuje aj 
vzhľadom na – dobové, skúsenostné atď. – predpoklady pozorovateľa. Teoretiko-
vi však nejde o deštruovanie fotografiou prenášaných významov, skôr o akcen-
tovanie procesu ich odhalenia a osvojovania. „Spomínajúci pohľad aktuálneho 
diváka sa líši od evokovaného pohľadu, ktorý viedol k fotografii a objektizoval 
sa v ňom. Avšak aura nenávratného času má za následok svojbytnú ‚animáciu‘, 
ktorá predpokladá u diváka afektívnu empatiu.“17

Naratívne ekfrázy v Závadovom texte sú vlastne takýmito „animáciami“, 
ktoré vyjadrujú okrem predmetu opisu aj povahu afektívnej empatie rozprávača. 
V texte publikované fotografie umožňujú zase čitateľovi, aby empatiu rozprávača 
(rozprávačov) vystopoval a konfrontoval aj so svojím vnímaním.

V ustavičnom prepínaní medzi vizuálnym a verbálnym kódom sa miesta-
mi stáva neistou aj hranica medzi médiami: Pokiaľ siaha naratívny opis obrazu 
a kde sa začína narácia ilustrovaná obrazom? Závada uplatňuje aj túto reláciu, 
niektoré príbehy ilustruje hodiacimi sa fotografiami. Postup sa líši od naratív-
nej ekfrázy v tom, že narácia nesleduje obraz, neodvíja sa od neho, ale naopak 
fotografia slúži na legitimizáciu rozprávania. Ako príklad môžeme uviesť úvahu 
o národnom cítení repatriovaného riaditeľa školy Štefka/Pistu Hudáka pochádza-
júceho pôvodne z Dolnej zeme, čo dokladá skupinová fotografia o jeho pôsobení 
v slovenskom divadelnom súbore v T. „... ako člen slovenského divadelného spolku 
v bielej vyšívanej košeli uprostred zadného radu dokazuje, že sa tu národné povedo-
mie veru môže lebediť aj iné, než len maďarské“ (s. 11).18 Ešte častejšie sa využíva 
tento ilustračný vzťah obrazu s textom pri rozprávaní príbehov, napr. výlet Evy 
Koleszárovej a Juci Weiszovej na samotu ešte pred vojnou, zrod ich priateľstva do-
kladá fotografia o veselých a uvoľnených dievčatách ležiacich na trávniku (s. 10).             

Výpovedná sila „nájdenej“ fotografie na inom mieste môže ovplyvniť aj 
príbeh: pohne ním, aby sa mohla stať jeho súčasťou. Napr. fotografické dokumenty 
o povojnovom zahanbovaní a vysídlení brnianskeho nemeckého obyvateľstva sa 
dostali do textu  preto, lebo  inšpirovali rozprávanie o ďalších dobových skúsenos-
tiach19 – objavujú sa v zajateckom denníku Pistu Semetku (Sebesa) (s. 517 – 518). 
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20 Koncepcia postmemory sa zaoberá vzťahom pamäte preživších holokaust a ich detí, pokladá fotografiu 
za médium, ktoré spája spomínanie, pamäť a post-pamäť prvej a druhej generácie (HIRSCH, Marianne: 
Kivetített emlékezet – Holokauszt-fényképek a magán és a közösségi emlékezetben. Prel. Zsófia Bán. In: 
Enigma, roč. 10, 2003, č. 37 – 38, s. 113 – 132).
21 HIRSCH, Marianne: Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory. Cambridge, 
Massachusetts and London, England : Harvard University Press, 2012, s. 7.

Ďalšia realizácia vzťahu textu a obrazu zdôrazňuje opozíciu: snímka pro-
tirečí tomu, čo sa objavilo v rámci rozprávania. Napr. Pista Sebes píše vo svojom 
vojenskom denníku o násilí na ukrajinských ženách, ale fotografie ukazujú idylickú 
spoluprácu (ženy v potoku vojakom perú, s. 136; slávnostne oblečené sa s nimi pria-
teľsky fotografujú, s. 137 ): jednak sprostredkúvajú „realitu“ na základe morálnych 
očakávaní svojim príbuzným, súčasníkom, jednak ju dokumentujú pre budúcnosť. 

Takéto priradenie rozchádzajúcich sa výpovedí vizuálneho a verbálne-
ho média nastoľuje otázku objektívnosti/spoľahlivosti dokumentov, upozorňu-
je na to, že už samotný dokument môže obsahovať významové posuny, skres-
ľovanie, zastieranie. Každá narácia (medzi nimi aj osobné spomínanie) sa totiž 
rozvíja podľa nejakej perspektívy, aj fotografia nesie v sebe moment odkazu do 
budúcnosti, čo ju podriaďuje vo väčšej či menšej miere  ideologizovaniu s rôzny-
mi cieľmi a motiváciami. V románe – v kontexte dejinnej narácie – sa stáva otáz-
ka ideologizovania/posunov základnou. Závada sa k nej nepribližuje zo strany 
veľkého (národného) historického rozprávania, ale z hľadiska osobných dobových 
prejavov (denníkov, listov, fotiek atď.) slúžiacich aj ako zdroje pre faktografickú 
literatúru alebo mikrohistorické prístupy. Napr. autor vojenských denníkových 
záznamov v Prirodzenom svetle Pista Sebes označuje zvlášť tie strany, ktoré bude 
musieť po návrate domov vytrhnúť. Cenzúre takisto podliehajú aféry so ženami 
(napr. dôstojník Koleszár zakáže svojmu krajanovi, aby o nich doma rozprával), 
ako aj listy vojakov.

Marianne Hirsch, autorka koncepcie postmemory,20 skúmajúc povahu 
a funkciu súkromných snímok upozorňuje na ich apriori dané ideologické obsahy 
(predstavy, presvedčenia, schémy sveta). Vyjadrené sú v štruktúre reprezentácie 
a uhle pohľadu fotografa, reprodukuje ich potom pozorovateľ vo svojom „čítaní“ 
fotografie.21 Priradenie protirečivých vizuálnych a verbálnych správ o tej istej 
skúsenosti (napr. z ukrajinského frontu) v Závadovom románe zosilňuje tento 
zreteľ, núti čitateľa uvedomiť si ideologické rámce a zabraňuje ich automatické-
mu reprodukovaniu v čítaní.

Chýbajúce obrazy v texte
V rámci mapovania funkcie fotografií v románe sa javí ako zaujímavá problematika 
chýbajúcich obrazov. Objavuje sa napr. v súvislosti s fotografickým tablom zo žatvy 
(s. 87), ktoré pochádza podľa narácie z radu každoročne opakovaného zvečnenia 
účastníkov žatvy, ale už iba ako jediná pozostalá pripomína ostatné (chýbajúce) 
diely. Prislúchajúca ekfráza sa pohráva s tým, že opisuje inú – už iba v pamäti 
jestvujúcu – snímku, čiže neopisuje obraz spomienky, ale spomienku na obraz. 
Výrazným sa tak stáva hiát, obraz, ktorý reálne neexistuje, čo zdôrazňuje nezdo-
kumentované momenty, ktoré sa dajú vyvolať len ako mentálne obrazy, osobné 
spomienkové obrazy. Hiáty v seriáli záznamov sa dajú nahradiť prestupom do 
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22 Belting, c. d. , s. 250 – 252.
23 Súvislosti spracovania prvotných postrehov fotografiou a literatúrou analyzuje v eseji  Zdanlivé detaily 
Péter Nádas (NÁDAS Péter: Világló részletek. Egy agg fényképész búcsúja az analóg fotográfiától. In: Új Forrás, 
2010/9, s. 3 – 25.) O téme hovorí aj v slovenskom rozhovore (GÖRÖZDI, Judit: V laboratóriu písania. 
Rozhovor s maďarským spisovateľom Péterom Nádasom. In: Romboid, roč. 48, 2013, č. 1, s. 23 – 30).
24 „Érdekes, hogy jobban emlékszem arra, mi volt látható azon a képen, amely aztán elveszett, mint 
a történetnek azokra a valóságos elemeire, amelyek közt a szóban forgó képet exponáltam. Holott 
a valódi történések folyama (...) volna az, amire úgy szokás rákérdezni: Hogyan teltek ott a napjaitok? 
Ám ha felelni akarnánk, elmosódottan nyúlós emlékek közt  kéne kotorásznunk, amelyek (...) egyrészt 
maguktól süppednek bele az amnézia porába, (...) másrészt az ember maga forszírozza, hogy mihamarabb 
kitörlődjenek a memóriából, mert visszataszítóak és szégyenletesek.“

druhého média. Takýto postup uplatňuje autor napríklad v prvej kapitole druhej 
časti románu, kde naratív o prvých zážitkoch Pistu Sebesa v armáde vytvárajú 
na jednej strane ekfrázy chýbajúcich fotografií, na druhej strane naratívne časti, 
ale aj nekomentované (náhodné?) fotografie.  Zviditeľňuje to medzerovitosť tak 
fotografického seriálu, ako aj naratívu. Prerušovanosť, fragmentárnosť charak-
terizuje celé dielo, Závadov román neobsahuje sebavedomý naratív ani jazykovo, 
ani obrazovo, čo ustavičné mediálne prechody ďalej zneisťujú.

Chýbajúce obrazy sú v diele pertraktované rôznym spôsobom. Môžu to 
byť stratené fotografie, akými je väčšina Pistových amatérskych snímok z fron-
tu. Môžeme si ich predstaviť na základe fotografií, ktoré majú substitučnú funk-
ciu a ktoré sú vsunuté do Pistovej reflexie narážajúcej jednak na problematiku 
výrazovej sily mentálnych obrazov, ako o nich uvažoval H. Belting v súvislosti 
s pozorovaním reálnych obrazov (obraz ožije v subjektívnej mentálnej podobe, 
akú na základe neho vytvorí pozorovateľ,22 jednak na psychologické zázemie pr-
votných posunov spracovania zážitkov pri ich uložení do pamäti:23 „Zaujímavé 
je, že si lepšie spomínam na to, čo bolo na tom obrázku, ktorý sa potom stratil, ako 
na okamihy skutočného príbehu, počas ktorých som spomínaný obrázok exponoval. 
Pritom priebeh skutočných udalostí (...) je to, na čo sa zvyčajne pýtame: Ako vám tam 
ubiehali dni? Lenže ak by sme chceli odpovedať, museli by sme sa prehrabovať v hmlisto 
rozplývajúcich sa spomienkach, ktoré sa (...) jednak samy od seba zabárajú do prachu 
amnézie, (...) a jednak sa človek sám usiluje  čo najskôr vymazať ich z pamäti, lebo sú 
ohavné a hanebné“24 (s. 133).

Chýbajúce fotografie sú v diele aj imaginárnymi obrazmi. Často sa s nimi 
pohráva jeden z osobných narátorov, profesionálny fotograf Kóbi Weisz, keďže 
v povinnej pracovnej službe zriadenej v Maďarsku pre Židov začiatkom druhej 
svetovej vojny nemá možnosť praktizovať svoju profesiu. Exponovanie si vyba-
vuje, hovorí o ňom podobne presvedčivo a zanietene, ako opisuje aj svoje „výrezy 
reálneho sveta“, čiže fotografie, ktoré si predstavuje. Ide o imaginárne dobové 
dokumenty? Prečo by ako osobné mentálne obrazy mali byť menej dôveryhodné 
ako denníkové zápisky alebo skutočné snímky? 

V úvahe Kóbiho Weisza sa sústreďuje celý okruh otázok  o autentickos-
ti, dôveryhodnosti obrazových či textových zdrojov, ktorý sa vinie celým dielom. 
(Pre neprístupnosť textu v slovenskom preklade citujem dlhší úryvok): „Fiktívne 
exponovanie. Vedľa mňa stojí fúzkatý, urastený mladík v pumpkách, s poznámkovým 
zošitom, a diktuje si, čo fotím bez aparátu. Pred obchodom s mäsom a údeninami 
postáva dievčatko v červených šatôčkach s rukami za chrbtom a s vyhrnutým bielym 
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25 „Fiktív exponálás. Mellettem áll egy bajuszkás, szép szál fiatalember bricsesznadrágban, jegyzetfüzettel, 
és diktálja magának, hogy én mit fényképezek fotóapparátus nélkül. A ‚Hentes és mészáros‘ ajtaja előtt egy 
piros ruhás kicsi lány áll hátratett kézzel, kihajtott fehér gallérral, hajában sárga szalag. Fehér komondor 
hasal mellette. (...) Közben azon tépelődünk, hogy kielégítő dokumentatív erővel bírnak-e vajon az írott 
szavak. Vegyük akár a fiatalembernek ezeket a jegyzetfüzetébe rótt sorait – ezek érvényesek-e vajon annyira, 
hogy tanúságtételképpen is hinni lehessen nekik? Én azt mondom, nem, az írás a szó szoros értelmében 
nem bizonyító erejű dokumentum – szemben a fotográfiával, amely kétséget kizáróan meg tudja győzni 
az embereket valaminek a valóságosságáról. Mondjuk arról, hogy az ajtó fölött tényleg a hentesüzlet 
cégére látható, hogy előtte egy kislány áll (...). A fiatalember vitatja az álláspontomat – szerinte létezhetnek 
dokumentatívan hiteles írások ugyanúgy, mint szavahihetetlenül hiteltelen fényképek.“
26 KOSELLECK, Reinhart: Elmúlt jövő: a történelmi idők szemantikája. Budapest  : Atlantisz, 2003.
27 Ricoeur, c. d.

golierikom, vo vlasoch má žltú stužku. Vedľa nej leží na bruchu biely komondor. (...) 
Pritom sa zhrýzame tým, či azda majú písané slová dostatočnú dokumentačnú hod-
notu. Vezmime si napríklad tieto mladíkove riadky poznačené do notesa – sú azda 
natoľko hodnoverné, že by sa im dalo veriť aj ako svedectvu? Ja vravím, že nie, písmo 
v najužšom zmysle slova nie je dokument so silou dôkazu – na rozdiel od fotografie, 
ktorá bezpečne dokáže presvedčiť ľudí o nejakej skutočnosti. Napríklad o tom, že nad 
dverami skutočne vidieť tabuľu s nápisom mäsiarstvo, že pred ním stojí dievčatko (...) 
Mladík spochybňuje moje stanovisko – podľa neho môžu jestvovať dokumentárne hod-
noverné texty presne tak, ako sporné nehodnoverné fotografie“25 (s. 192). Úvahu nará-
tora o dôveryhodnosti fotografie chápanej ako úschovne substanciálnej stopy sveta 
Pál Závada dopĺňa svojou iróniou, keď ju vloží v rámci fikcie do situácie, v ktorej 
vôbec nie je možné fotografovať.  Problematika overiteľnosti záznamu o minulos-
ti sa teda rozširuje na fikciu, imagináciu, čo vykazuje aj isté sebareflexívne gesto 
vzhľadom na historický román.

Dejiny, ako ich vnímame
Otázka autentickosti zdrojového dokumentu súvisí s historickým skúsenostným 
priestorom. Dedičstvo minulosti pomenúva týmto pojmom Reinhart Koselleck vo 
svojej koncepcii o dialektike historického vedomia.26 Historický skúsenostný priestor 
sa stáva dejinami v interakcii s horizontom očakávania, predstavou anticipujúcou 
budúcnosť. Ani v Koselleckovom chápaní neznamená skúsenostný priestor čistú 
kategóriu, horizont očakávania sa totiž v nejakej miere objavuje v každom spra-
covaní minulosti, tvorí jeho neodlučiteľnú súčasť. Závadov román osvieti postup, 
ako funguje prispôsobovanie sa skúsenostného priestoru horizontu očakávania 
už v zdrojoch, ktoré sa javia ako najautentickejšie (vo fotografiách, denníkoch, 
pamätiach atď.) o bezprostrednej skúsenosti účasti v historických udalostiach. 
Najsilnejší vplyv horizontu očakávania je spôsobený samozrejme vždy zo strany 
veľ kého národného historického rozprávania: v tomto ohľade predstavuje román 
Prirodzené svetlo stanovisko v otázke kolektívneho spomínania a zabúdania ma-
ďarskej spoločnosti. Vzťahuje sa to tak na – podľa Ricoeurovej klasifikácie – prive-
ľa dejín (čiže na predimenzované hrdinské alebo obetné chápanie), ako na primálo 
dejín (s deficitom spomínania).27

Proti prvému prístupu ponúka dielo Pála Závadu mikrohistorický po-
hľad, ktorý je dokonca roztrieštený do výpovedí rôznych rozprávačov-svedkov, 
t. j. do čiastkových naratívov podávajúcich „veľ ký“ príbeh fragmentárne. Autor 
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28 MITCHELL, W. J. T. : A képek politikája. Szeged : JATEPress, 2008, s. 127.
29 Tamže, s. 177.

sa podujíma na zachytenie prevratného obdobia európskych dejín 20. storočia cez 
vybranú malú vzorku obce T., na ktorej zobrazuje rôznorodé súvislosti kompli-
kovanej doby, či ide o sociálne, ideologicko-politické, etnické, národnostné, ale 
aj čisto ľudské faktory. Uplatňuje pritom pohľad zdola, dáva hlas skúsenostiam 
malého človeka poháňaného veľ kými dejinami, ktoré často nie sú ani priznané 
ani sprostredkované, zamlčanej traume, ktorú malý človek uprostred historických 
udalostí prežíval (ako obeť/aktér). Dáva priestor histórii, ktorá sa zachovala v pa-
mäti rodín a ktorú sa snažili oficiálne dejinné naratívy korigovať, potlačiť, vytesniť. 

Historické vedomie vykazujúce primálo dejín prostredníctvom analyzo-
vaného historického románu balansuje predovšetkým na už spomínaných témach: 
národnostné prostredie dolnozemských Slovákov, prirodzená multikultúrnosť 
predvojnovej spoločnosti, účasť na vojnových zločinoch, násilie proti civilnému 
obyvateľstvu, útrapy vojenských zajatcov a transportovaných Židov, povojnové 
násilné akcie motivované ideologickými a politicko-mocenskými záujmami, po-
vojnová tzv. výmena obyvateľstva atď.

Na záver sa vráťme k vzťahu verbálneho a vizuálneho. Striedaním roz-
právania a fotografií dochádza v diele Prirodzené svetlo k ustavičnému mediálne-
mu prestupovaniu/prepínaniu, čo vytvára pohyblivú štruktúru, ktorá „hýbe“ aj 
percipientom: stavia ho raz do úlohy čitateľa, raz pozorovateľa. Americký teoretik 
ikonológie, W. J. T. Mitchell analyzoval vzťah obrazu a textu z aspektu reprezentá-
cie, sústredil sa na ich interakcie, na „medzipriestor“. Odlišnosti medzi obrazmi/
predstavami a jazykom podľa neho nemajú len formálny základ, ale spájajú sa 
aj s diferenciami medzi rozprávajúcim ja a videným druhým, medzi hovoreným 
a ukazovaným, medzi počutým a videným svedectvom, medzi počutými/cito-
vanými/zapísanými slovami a videnými/ilustrovanými/opísanými predmetmi 
alebo činmi, medzi kanálmi vnímania, tradíciami a výrazovými prostriedkami 
reprezentácií. Zlomová línia reprezentácií vyjadruje preto aj podstatné dištan-
cie ideologického rázu.28 Táto zlomová línia, „medzipriestor“ interakcie obrazu 
a jazyka umožňuje vnímať, uvedomiť si a interpretovať tieto dištancie. V rámci 
jednotlivých typov stretu verbálneho a vizuálneho (varianty ekfrázy, dialektické 
obrazy, meta-metaobrazy, rozprávajúce metaobrazy) sa Mitchell venuje predo-
všetkým percepcii, mediálnym „medzipriestorom“ vyvolanej pohyblivej sieti as-
pektov, ktorá sa môže ustáliť v nejakej konkrétnej podobe iba v percipientovom 
vnímaní: „… odohráva sa to v neviditeľnom, nereprezentovateľnom priestore, 
tam, kde sa zrodí subjektívnosť pozorovateľa.“29 

Kompozícia Závadovho románu konfrontuje tiež rôzne aspekty videné-
ho a rozprávaného. Subjektívne verzie chápania pozorovaných/videných udalostí 
sú zapracované predovšetkým do naratívov personálnych rozprávačov, keď roz-
právajú/spomínajú na základe fotografií, nech ide o konkrétne (i v diele publiko-
vané) snímky, alebo o spomienky na chýbajúce fotografie, či mentálne obrazy. 
Avšak otázkam o možnostiach a hraniciach fotografického alebo naratívneho 
sprístupnenia minulosti sa nemôže vyhnúť ani čitateľ: musí odpovedať na otázky, 
čo hovorí fotografia a čo zviditeľňuje rozprávanie, ako je to späté s historickým 
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30 „...fogytán van a fény, hogy végül ne legyen már szüksége semmire. Mert a retinája anélkül is exponálni 
képes azokat az útjai során elébe táruló tájképeket, melyeknek aztán végigvizsgálhatja minden apró részletét, 
hátha valamely szegletből (...) sikerülhet kinagyítania azokat a töredékeket,amelyekben gyötrelmeik 
különféle állomásain fedezheti föl az övéit, hogy aztán feltámassza és lefényképezze őket.“

predmetom románu alebo s históriou ako takou. Musí si ďalej vyjasniť, v akom 
vzťahu je čas dokumentovaný fotografiou alebo dobovými (fiktívnymi) zápiskami 
s časom nahromadeným v (historickej) pamäti. Myslím si, že Závadova kompozí-
cia, ktorá skúma povahu historickej reprezentácie tak z hľadiska jazyka/narácie, 
ako aj obrazu/fotografie, má aj metaumelecké súvislosti. Jej reálne pôsobenie sa 
dá vykázať v historickom sebapoznaní čitateľa, v zdôraznení otázok okolo jeho 
vlastnej pozície vzhľadom na historickú pamäť spoločnosti. 

V pozadí rozštiepenej rozprávačskej situácie stojí tá istá problematika: 
odlišní osobní rozprávači, ústredný narátor pátrajúci po dejinných udalostiach 
či kolektívny narátor spoločenského historického vedomia sa ustavične korigujú 
práve v týchto témach. Objavujú sa aj v reflexiách románových postáv-fotogra-
fov o fotografovaní alebo zachytenom čase nenávratnej minulosti. Všetkým ide 
o pôsobenie proti zabúdaniu. Jedna zo záverečných epizód románu, ktorá pripo-
mína starú Juci Weiszovú, má sumarizačné sebareferenčné súvislosti, pouka-
zujúce na povahu Závadovho historického románu: amatérska fotografka chodí 
po obci s aparátom, aby zachytila stopy svojich stratených blízkych v tlmenom 
svetle  (ktoré sa líši od „prirodzeného svetla“ padajúceho na veci/udalosti/osoby 
so samozrejmou ostrosťou). „... svetlo sa míňa, aby napokon už nepotrebovala nič. 
Lebo jej zreničky aj tak dokážu exponovať krajinky, čo  sa pred ňou počas ciest črtali, 
aby  neskôr mohla preštudovať všetky ich nepatrné detaily, veď čo ak sa  jej z niekto-
rého kútika (...) podarí zväčšiť fragmenty, v ktorých by sa jej potom zjavili jej blízki 
na rôznych štáciách svojich útrap, aby ich vzkriesila a odfotografovala...“30 (s. 621).

Štúdia je čiastkovým výstupom individuálneho grantového projektu 
Podoby historickosti v maďarskej postmodernej románovej tvorbe 
VEGA č. 2/0146/13. Riešiteľ Mgr. Judit Görözdi, PhD.
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