Zaslúžené ocenenia. Z rúk predsedu MS ich preberá M. Hrivnák (vzadu) a I. Fuhl, ktorý sa postaral o reedíciu antológie

K výročiu antológie Výhonky

Slováci v Maďarsku
na ceste národnej obrody
Neoddeliteľné miesto v spoločenstve slovenských spisovateľov majú krajania s literárnym perom
v ruke a ich život. Práve jeho etablovanie sa prechádzalo neraz neľahkými etapami. Tak v živote
literatúry, ako aj v živote celej diaspóry. Už prešlo štyridsať rokov, čo sa v Maďarsku programovo
prihlásila o slovo skupinka slovenských literátov. Stojac pri historickom čine – trojica básnikov
Juraj Marik, Gregor Papuček a Alexander Kormoš, dvojica prozaikov Michal Hrivnák a Pavel
Kondač a ilustrátor Ondrej Lukoviczký –, keď v roku 1978 vydali v budapeštianskom Vydavateľstve
učebníc antológiu, ktorej redaktorom bol M. Hrivnák. Práve vďaka jeho iniciatíve sa vo štvrtok
18. októbra podvečer uskutočnilo v Slovenskom inštitúte v Budapešti sympózium pri príležitosti
výročia Výhonkov, ako antológiu pomenovali. Zo Slovenska ho prišli pozdraviť zástupcovia Matice,
vedení predsedom, a Spolku slovenských spisovateľov, od ktorých prevzali ocenenia. Večer spestrili
hudobné vstupy žiakov budapeštianskeho slovenského gymnázia a literárne pásmo v podaní
Slovenského divadla Vertigo. Viac o antológii ich redaktor...
Text: Redakcia a Michal Hrivnák | Foto: archívy a Igor Válek
Sila literárneho slova

Po rozpade monarchie sa, podľa
údajov publikovaných historikmi,
na území dnešného Maďarska ocitlo až 550 000 Slovákov. No dôsledkom asimilačných tendencií národnostnej politiky a ďalších nepriaz-

nivých okolností ich počet rapídne
klesal. Podľa štatistiky sčítania ľudu
z roku 1970 si slovenčinu ako materinský jazyk označilo už iba 21 176
osôb, hoci podľa odhadu Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku
(DZSM) ich bolo ešte 110 000. Poč-

tom i národným povedomím oslabená komunita Slovákov v Maďarsku v šesťdesiatych rokoch minulého
storočia pretrvávala na prahu zániku, spomínali ju už iba ako suchú ratolesť slovenského národa. V 70. rokoch sa suchá ratolesť začala rozze-
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lenávať, vyrástali výhonky... Pozitívny trend bol výsledkom súčinnosti
viacerých faktorov. V tomto období
maďarská politická garnitúra venovala čoraz viac pozornosti svojim diaspóram v okolitých krajinách a pokúšala sa vymôcť pre ne práva. Potrebovala na to morálne ospravedlnenie, a preto boli nútení prejaviť
viac tolerancie k menšinám žijúcim
na území Maďarska. Vďaka ústupčivým politickým opatreniam smerom
k menšinám krajiny, vrátane slovenskej, sa postupne vytvárali spoločenské regionálne i ústredné demokratické štruktúry. Podnietení politickým trendom sme v rámci DZSM
popri folklóre rozširovali aj aktivity najmä v oblasti pestovania materinského jazyka vrátane literatúry.
Zhruba za posledných päťdesiat rokov, popri vybudovaní systému slovenských menšinových samospráv a
každodennej mravčej práci, sa v kultúrno-spoločenskom živote Slovákov v Maďarsku uskutočnilo niekoľko iniciatív, ktoré ho zásadne a natrvalo ovplyvnili. K revitalizácii Slovače určite tiež prispelo vystúpenie
literátov píšucich po slovensky, ktoré datujeme vydaním prvej literárnej antológie s názvom Výhonky. Ba
Ministerstvo kultúry MR jej udelilo
vysoké vyznamenanie. Odozva uvedených dianí bola výrazná aj na Slovensku, privítanie zo strany domácej pospolitosti slávnostné. Atmosféra, mimoriadne nadšenie spôsobené
úhľadnou knižočkou, čarom tlačeného slova „svojich“ upútala pozornosť
ďalších milovníkov literatúry. Zrod
antológie bol prvý krok, východisko,
ktoré potom na spôsob domina rozhýbalo celý rad ďalších aktivít. Spoznané nové možnosti publikovania
spôsobili zmeny v oblasti písomníctva a organizovania literárneho života, v rámci toho v určitom zmysle aj
v oblasti celého duchovného, kultúrneho aj spoločenského života.
Pomoc aj z vlasti

Výsledok bol atraktívny, čoraz viacerí autori sa hlásili so svojimi príspevkami – a to aj z radov mladších,
čo bolo tiež dôležité. Najprv v periodickej tlači a neskoršie aj so samostatnými zväzkami. V osemdesiatych rokoch vychádzali tucty samostatných zbierok, bolo to obdobie vrcholu tvorivej činnosti našich
autorov. Potom sa niektorí naši lite-

ráti prezentovali so svojimi ukážkami a časom i knižne aj na Slovensku.
Vzrastajúci počet záujemcov o literárnu tvorbu „výhonkárov“ a prispievateľov do literárnej rubriky Ľudových novín nastolili potrebu združenia tohto potenciálu, založenie literárneho spolku. Tak sme založili Literárnu sekciu pri Masovokomunikačnom výbore DZSM, neskoršie, už samostatne, s názvom Združenie slovenských spisovateľov v Maďarsku. Aj štýl a obsah práce v rámci organizácie sa postupne menil. Novou kapitolou činnosti spolku bolo
odkrývanie, mobilizovanie a integrovanie výtvarníkov a ďalších umelcov do ZSSUM a do kultúrneho života Slovákov v Maďarsku vôbec.
S Domom zahraničných Slovákov
sme organizovali putovnú výstavu.
Slováci v Maďarsku na prelome tisícročia už vyvíjali primeraný literárny život, mali sponzora a založi-

medzinárodné kontakty. Už počas
prípravy zborníka s literátmi zo Slovenska R. Chmelom, M. Krausom,
P. Andruškom a potom aj R. Čižmárikom, V. Kondrótom, K. Wlachovským... Vďaka Imrichovi Kružliakovi sme nadviazali kontakty s Úniou
slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov v zahraničí, s ktorou, ako aj so štátnymi orgánmi SR,
sme v roku 1996 usporiadali v Budapešti konferenciu tohto slovenského svetového združenia, ktorú pozdravil aj prezident Árpád Göncz.
Okrem kontaktov s Maticou slovenskou, Domom zahraničných Slovákov a MZV SR musíme spomenúť
plodnú spoluprácu so Spolkom slovenských spisovateľov (viacerých našich autorov prijali za členov), Veľvyslanectvom Československej (neskoršie Slovenskej) republiky v Maďarsku a so Slovenským inštitútom
v Budapešti, s ktorým sme v rámci
spolupráce organizovali medzinárodnú konferenciu o národnej identite. Zrod Výhonkov a následné diania – aj keď nepriamo – až dodnes
ovplyvňujú celý náš kultúrny život.
Jubileum ako impulz

li si aj literárnu cenu... Vcelku trošku zjednodušene: od vydania antológie diel našich po slovensky píšucich autorov cesta viedla cez zintenzívnenie literárnej činnosti, vytváranie literárneho života priamo až ku
skúmaniu fundamentálnych otázok
národnostného bytia Slovákov v Maďarsku, hľadania adekvátnych spôsobov podchytenia národnosti. To
bola podstata činnosti, neodškriepiteľný prínos v prospech záchrany
národnosti. Prestíž našej organizácie rástol, literáti sa z domácej menšinovej uzavretosti relatívne rýchlo
dostali do povedomia slovenského
aj krajanského sveta. Rozširovali sa

Kvôli ucelenosti obrazu o význame
Výhonkov a podiele literátov na revitalizácii Slovače v Maďarsku musíme poznamenať, že v poslednom
období došlo k ochabnutiu tejto činnosti. Aj počtu píšucich, aj intenzity literárneho života (čo inak nič nemení na význame Výhonkov, tie sú
už časťou našej histórie), hoci azda
ani nie z objektívnych, ale skôr zo
subjektívnych dôvodov. Aj keď ani
tie najideálnejšie spoločenské pomery a ani žiadne konkrétne opatrenia „nevyprodukujú“ talenty či literátov, no väčšia starostlivosť a príprava pôdy pre nástup novej generácie môžu prispieť k aktivizovaniu
skrytého potenciálu. To je zároveň
najdôležitejší odkaz veľkého „vzplanutia“ v oblasti vytvárania sa nášho
literárneho života pre dnešok. Veríme, že naše jubileum a spomínanie
na zašlé časy prinajmenšom upriamia pozornosť na potrebu venovania osobitnej starostlivosti na zabezpečenie podmienok organizovania
literárneho života. Veď akékoľvek
národné spoločenstvo bez literatúry je ako málokrvné nemluvniatko –
neodolné, zraniteľné a s neistou budúcnosťou. n
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