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V dňoch 10. a 11. októbra 2017 sa konala v Bu-
dapešti v priestoroch Filozofickej fakulty Uni-
verzity Lóranda Eötvösa (ELTE) medzinárodná 
vedecká konferencia Ohlas rakúsko-uhorského 
vyrovnania a obdobie dualizmu v strednej Euró-
pe. Konferenciu usporiadali Katedra kultúrnych 
dejín a Ústav slovanských a baltských filológií 
hosťujúcej fakulty v spolupráci s ostrihomskou 
Nadáciou sv. Vojtecha pre výskum strednej a vý-
chodnej Európy. Na podujatí sa zúčastnili od-
borníci z piatich stredoeurópskych krajín, ktorí 
sa pozreli na problematiku vybraného historic-
ko-politického medzníka a obdobia s ním spo-
jeného z hľadiska rôznych disciplín a aj z per-
spektívy rôznych kultúrnych aspektov. 

Rokovanie otvoril dekan fakulty Csaba 
Borsodi, ktorý vo svojom príhovore poukázal 
na úzke prepojenie miesta konferencie a jej 
témy: fakulta sa nachádza v priestoroch uni-
verzitnej záhrady, ktorá je pomenovaná po mi-
nistrovi pre veci náboženstva a verejného vzde-
lávania uhorskej vlády Augustína Treforta. Ten 
mal so Slovenskom viaceré väzby – narodil sa 
v Humennom, nariadil zatvorenie slovenských 
gymnázií, predložil vo vláde návrh na zriadenie 
lekárskej fakulty v Bratislave, podporoval vyš-
šie vzdelávanie dievčat či obnovil študentský 
katolícky konvikt v Košiciach. Úvodný pred-
náškový blok začal László Kósa (Maďarská aka-
démia vied, Budapešť) príspevkom Maďarsko 
na prelome 19. – 20. storočia: Milenárny sebaobraz 
a jeho tiene. Predstavil obdobie po roku 1867 ako 
najúspešnejšie roky Uhorska z hospodárske-
ho aj kultúrneho hľadiska a zároveň poukázal 
na hromadenie sa problémov v tomto obdo-
bí, ktoré nakoniec znamenali zákonitý rozpad 
monarchie. Pozornosť venoval predovšetkým 

Milenárnej výstave v roku 1896, pretože pod-
nietila najúspešnejšie desaťročie moderného 
Uhorska. István Lukács (ELTE, Budapešť) vo 
svojom príspevku predstavil Malé chorvátske po-
litické panoptikum v období dualizmu v literárnej 
tvorbe troch aktérov chorvátskej politiky Ante 
Starčeviča, Ante Kovačiča a Ivana Mažuraniča. 
Tieto tri vybrané osobnosti spájal záujem o po-
litiku a tiež literatúra, všetci zobrazovali súvekú 
spoločnosť a prostredníctvom travestie či irónie 
kritizovali chorvátsku politiku korupcie a kola-
borácie. Prehľadový príspevok Jana Rychlíka 
(Univerzita Karlova, Praha) Rakúsko-uhorské 
vyrovnanie: predmet kritiky aj zdroj inšpirácie 
pre českú politiku v rokoch 1868 – 1914 obozná-
mil poslucháčov s českým pohľadom na roky 
dualizmu a úsilia českých politikov na obno-
venie Českého kráľovstva. Porovnal situáciu 
Slovákov v Uhorsku a Čechov v Rakúsku, pri-
čom poukázal na to, že dualizmus sa stal vzo-
rom pre český politický program v náhľade na 
práva národností v českých krajinách do roku 
1917. Stanoviskami maďarskej historiografie 
k dualizmu sa zaoberal Iván Bertényi (ELTE, 
Budapešť). Vyzdvihol najmä názory Gy. Szek-
fűa, L. Németha a I. Bibóa, ktorí sa sústredili 
na porovnanie dvoch ciest maďarskej politiky 
po roku 1867 – liberalizmu a „diktatúry“, pre-
ceňovania nacionalizmu národností v Uhor-
sku a obáv z vlastného menšinového postave-
nia vo vlasti.

Druhú sekciu úvodného dňa otvoril Ab-
raham Barna (Maďarská akadémia vied, Bu-
dapešť) pohľadom na rétoriku slovenských 
periodík a beletrie po roku 1867 (Vyrovnanie 
a vynechanie. Obraz formujúceho sa maďarského 
národného štátu v slovenskej literatúre). Pouká-
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zal na úzke prepojenie slovenskej publicistiky 
a beletrie a jej dva póly – vyjadrovanie lojality 
k panovníkovi a maďarizáciu ako „ázijský bar-
barizmus“. Bližšie sa venoval pojmom maďarón 
a vlastenec – „hazafik“. Juliana Nagy (Jagellov-
ská univerzita, Krakov) predstavila v referáte 
Formovanie a premena identity v dobovej maďar-
skej literatúre poéziu Jánosa Vajdu ako odraz 
vnímania vlastnej identity a identity národa. 
Vajda reflektoval dualizmus v rôznych etapách 
svojej tvorby buď ako vlasteneckú povinnosť, 
ako smrť národa, alebo ako obavu z ďalšieho 
národného vývinu. Ako básnik neskorého ro-
mantizmu a predchodca moderny sa štylizoval 
do pozície osamelého lyrického hrdinu, ktorý 
volí radšej smrť ako zradu vlasti, no súčasne 
sa v prorockých vidinách zaoberá budúcnos-
ťou národa. Ivan Halász (Univerzita J. Selyeho, 
Komárno) začal svoju prednášku Tematizácia 
volieb v slovenskej literatúre obdobia dualizmu 
otázkou: „Ako uhorská politická kultúra formo-
vala slovenskú literatúru?“ Uviedol, že obľúbe-
nou témou autorov druhej polovice 19. storočia 
boli voľby. Poukázal na to, že mnohí autori mali 
s týmto politickým aktom osobnú skúsenosť, 
príp. tematiku volieb považovali „za občian-
sku školu pre budúcnosť“. Ako emblematic-
ký román uviedol Kalinčiakovu Reštavráciu, 
ale komparatívnej analýze podrobil aj diela V. 
Paulínyho-Tótha (Volebné rozpomienky), J. G. 
Tajovského (Korteš) a P. Kompiša (Uhorské voľ-
by). Nepriamo na svojho predrečníka nadviazal 
Zsolt Vesztróczy (Národná Széchényiho kniž-
nica, Budapešť), keď sa zameral na obraz slo-
body a spolupráce s maďarskými politikmi či 
uhorskými inštitúciami v próze O. Seberíniho 
Slováci a  sloboda („Slováci a sloboda“. Dualis-
tický režim slovenskými očami).

Prvý deň rokovania uzavrel blok českých 
príspevkov. Ivo Pospíšil (Masarykova univer-
zita, Brno) predstavil Rakúsko-uhorské vyrov-
nanie a dve české kultúrne reakcie. Poukázal na 
tretí komponent dualizmu a to ruský. „Národnú 
púť“ do Moskvy vnímal ako vyjadrenie sklama-
nia z dualizmu, ktoré Česi považovali za nedo-
končené a nedokonalé, a viedlo ich k realizácii 
„omrvinkovej politiky“ – postupného získava-

nia národných práv ako aj „ku komplementari-
te slabého hľadajúceho spoluprácu so silným“. 
Erik Gilk  a Adéla Hazuchová (Univerzita Pa-
lackého, Olomouc) tematizovali dualizmus 
v dielach českej literatúry. E. Gilk sa sústredil 
na reflexiu prusko-rakúskej vojny z roku 1866 
v súčasnej českej próze, a to cez diela V. Körnera 
(Post bellum), P. Stančíka (Mlýn na mumie) a J. 
Dotlačila (Jiné životy Hynka Harra), v ktorých 
si všímal konštruovanie literárneho obrazu voj-
ny, literárne stvárnenie dôsledkov udalostí na 
jednotlivca a aj rôznorodé postupy – od použitia 
detailných apokalyptických obrazov, natura-
listických prvkov, cez burleskné panoptikum 
až po opis obsedantných stavov, telepatických 
schopností či postmodernú verziu detektívky. 
A. Hazuchová podala svedectvo o c. k. monar-
chii v príspevku Politická mapa kultúr a náro-
dov. K poviedkam J. Haška. Poukázala na inter-
textuálne prepojenie krátkych próz a románu 
o „dobrom vojakovi“ Švejkovi, pričom definova-
la štyri druhy postáv Haškových krátkych próz 
– utláčanú postavu, postavu „zarputilca“, pa-
razita a opozičníka. Haška označila za tvorcu 
satiry habsburskej dynastie a byrokratického 
systému monarchie.

Druhý deň konferencie otvorila Anna Ko-
bylińska (Varšavská univerzita, Varšava) prí-
spevkom o publicistike J. Palárika s názvom 
Viedeň alebo Pešť. Slovenská dilema. Zdôrazni-
la, že Palárik sa nezaoberal dilemou orientácie 
slovenskej politiky, ale poukazoval na potrebu 
aktivizácie vlastných síl, pretože „každý má 
toľko slobody, koľko si zaslúži“. Marcin Fili-
powicz (Varšavská univerzita, Varšava) analy-
zoval české reakcie na základe korešpondencie 
a pamätí (Rakúsko-uhorské vyrovnanie z per-
spektívy českých pamätí). Konštatoval, že reak-
cia bola indiferentná, v dokumentoch prevažo-
vali vlastné, rodinné záležitosti, spoločenské 
dianie, konkrétne obdobie po roku 1867 bolo 
reflektované minimálne. Dôvodom bola fak-
tická situácia českej elity, pre ktorú sa po vy-
rovnaní v zásade nič nezmenilo, čo vo svojej 
reakcii zdôraznil J. Rychlík. Fenoménu Haliče 
v monarchii sa v príspevku Austria felix? Pro-
zaické úvahy Andrzeja Stasiuka venovala Oksa-



491na Weretiuk (Rzeszovská univerzita, Rzeszów). 
Prostredníctvom prózy A. Stasiuka predsta-
vila nádeje a sklamania daného hraničného 
regiónu monarchie, v ktorom sa miešali rôz-
ne národnosti, kultúry a vplyvy okolitých štá-
tov. Zaujímavý pohľad na problematiku zvolila 
Agnieszka Janiec-Nyitrai (ELTE, Budapešť), 
ktorá hovorila o popkultúrnych prienikoch do 
spracovania témy, keď analyzovala anekdoty, 
karikatúry a aforizmy Roberta Makłowicza, 
ktorého označila za existenciálneho turistu 
a historika c. k. kuchyne. V jeho tvorbe domi-
nuje metaforickosť, prirovnania a archaické 
vyjadrenia, ktoré vytvárajú spomienkový opti-
mizmus, ale súčasne podčiarkujú jedinečnosť 
a autentickosť jednotlivých zložiek c. k. kuchy-
ne. Tá je vnímaná ako kultúrny fenomén a od-
ráža kultúrne tradície regiónu. 

Literárne pohľady pokračovali aj v ďalšom 
programovom bloku. Bohumil Jiroušek (Jiho-
česká univerzita, České Budějovice) sa zameral 
na právnický spis České státní právo od Josefa 
Kalouska, ktorý prezentoval ako argument proti 
dualizmu. Podčiarkol, že dodnes je v rakúskom 
zákonodarstve viacero platných článkov z uve-
denej knihy. Peter Káša (Prešovská univerzita, 
Prešov) predstavil Šariš v časoch dualizmu (Slo-
venské a maďarské literárne obrazy) v skrátenom 
pohľade prostredníctvom diel K. Mikszátha, J. 
Jesenského a M. Székeya. Na podoby dobových 
nacionálnych stereotypov v slovenskej spolo-
čenskej próze v poslednej tretine 19. storočia 
sa sústredila Adelaida Mezeiová (Ústav sloven-
skej literatúry SAV, Bratislava), ktorá príkladmi 
z prózy Sama Bodického doplnila predstavu 
o vnímaní obdobia dualizmu súvekými sloven-
skými národnými elitami. Radu Mârza (Uni-
verzita Babeş-Bolya, Kluž) sa venoval vzťahu 
rumunskej historiografie a rakúsko-uhorského 
vyrovnania. V stručnom prehľade poukázal na 
vývin pohľadu rumunských historikov, ktorí sa 
téme venovali (výberovo N. Iorga, I. Lupaş a M. 
Roller), jednak cez perspektívu času a menia-
cich sa spoločensko-politických podmienok.

Záverečné príspevky podčiarkli rôznoro-
dosť pohľadov na prerokovávanú tému. Bar-
nabás Vajda (Univerzita J. Selyeho, Komárno) 

predstavil spracovanie obdobia a meniaci sa 
obraz rakúsko-uhorskej monarchie v (česko)
slovenských učebniciach a v školských atlasoch, 
ktoré vyšli po roku 1945. K téme Haliče sa vrátil 
László Kálmán Nagy (Jagellovská univerzita, 
Krakov). V referáte Spomienky na Halič v diele 
Andrzeja Stojowského analyzoval niektoré po-
viedky a novely poľského autora z druhej polovi-
ce 20. storočia, ktoré tematizovali rozličné for-
my spomienok a pamäti na dejiny regiónu pred 
prvou svetovou vojnou. Sándor Békési (Refor-
movaná univerzita Károlya Gáspára, Budapešť) 
sa v príspevku Filozofia osobnej životnej tragé-
die Constantinosa Christomanosa. Svedok ducha 
konca storočia zameral na denníky gréckeho 
historika a dramatika Constantinosa Christo-
manosa, ktorý bol osobným učiteľom gréčtiny 
kráľovnej Alžbety a ktorý zachytil jej posledné 
týždne pred smrťou ako osobné reflexie spoje-
né s tragédiou. Erika Berta (ELTE, Budapešť) 
portrétovo predstavila Karla Adámka, české-
ho polyhistora a politika, ktorý písal články aj 
o spoločenskej a politickej situácii v Uhorsku 
v časoch dualizmu (Karel Adámek, český polyhis-
tor dualistického Maďarska). Posledný príspe-
vok Budapešť ako formujúca sa svetová metropola 
predniesol Andor Mészáros (ELTE, Budapešť). 
Naznačil v ňom, ako sa menil a formoval ob-
raz Budapešti ako modernej európskej metro-
poly v českých, poľských a chorvátskych ces-
topisných príručkách na začiatku 20. storočia.

Konferencia svojou tematickou rôznoro-
dosťou poskytla pohľad na významnú udalosť 
konca 19. storočia v stredoeurópskom regióne. 
Podala množstvo podnetov na revidovanie po-
hľadu a vytvorenie nových perspektív recepcie 
rakúsko-uhorského vyrovnania. 

z v
ed

ec
ké

ho
 ži

vo
ta

PhDr. Adelaida Mezeiová
Ústav slovenskej literatúry SAV
Konventná 13
811 03 Bratislava
Slovenská republika
e-mail: adelaida.mezeiova@savba.sk


