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Chceme-li pochopit maďarský národ, musíme pochopit dva přírodní úkazy a jednu legendu. A porozumět Maďarům bychom se měli pokusit. I když je jejich řeč tak odlišná od rodiny indoevropských jazyků. Jednak jsou to politicky i kulturně čestní sousedé České republiky, jednak se tam od posledních voleb v dubnu loňského roku odehrávají prapodivné věci jako je omezování svobody tisku a znárodňování důchodových úspor. A v neposlední řadě je Maďarsko země, která nyní předsedá Evropské unii.
Ano, správně zní námitka pozorných posluchačů, že s Lisabonskou smlouvou už předsednictví Evropské radě není co bývalo, ale stále ještě to vypadá, že Maďarsko a jeho politici budou nyní hovořit jménem Evropy.  

Tak tedy přírodní úkaz číslo jedna je Dunaj. Ani v Maďarsku nepramení, ani Maďarsko není největší zemí, jíž řeka protéká, ale možná díky slavným obrázkům maďarského parlamentu postaveného těsně nad řekou je evropský veletok tak nějak pocitově spojen hlavně s Maďarskem.  
A Maďaři toho dokáží náležitě využít. Už od poloviny loňského roku připravují Dunajskou strategii, kterou chtějí během svého předsednictví v unii prosadit. Mělo by jít o rozvoj regionu, který byl dosud na periferii Evropské unie. Dunaj by se měl oživit jako hospodářská i kulturní tepna. Jak jsem vyrozuměl z nedávné debaty s jedním mým polským kamarádem, který se zabývá střední Evropou, Poláci jsou z tohoto maďarského postoje poněkud nervózní, protože by mohl odčerpat unijní pozornost a hlavně peníze z visegradské čtyřiky nebo z polsko-švédského projektu Východní partnerství.  

Druhý přírodní úkaz je Karpatská kotlina, široké horami ohraničené území několika států, v nichž v devátém století po svém putování z východní pravlasti zakotvily uherské kmeny. Pojmenování Karpatská kotlina až příliš často používá současný maďarský premiér Viktor Orbán a jeho podřízení, aby dali najevo svoji historickou nadřazenost nad národy jako jsou Slováci. Nepřímo pomocí geografického názvu definují hranice Velkého Maďarska, tedy území, který kdysi patřilo pod správu uherské koruny.  
Pro maďarsky cítící a hovořící obyvatele Karpatské kotliny Orbánova vláda vymyslela zákon o občanství a Den národního soucítění. Ten se od loňska slaví 4. června, v den, kdy si Maďaři připomínají trianonskou mírovou smlouvu z roku 1920. Uherská koruna tehdy přišla o dvě třetiny území a třetinu obyvatel a pojem Karpatská kotlina a její osídlení se stal nesmrtelným maďarským národním traumatem.  

Karpatská kotlina a slavná minulost jsou také základem toho, co ve své knize Guláš z turula popisuje polsko-maďarský novinář a spisovatel Krzysztof Varga jako "nostalgii, která tvoří základ maďarského života". Na této nostalgii vystavěl ostatně svůj volební úspěch i Viktor Orbán a jeho konzervativci. A tato nostalgie je hodně spojená právě s legendami jako je ta o mýtickém ptákovi turulovi, kterého Krzysztof Varga nazývá "nejnostalgičtější ze všeho maďarského".  
Toto zvíře, něco mezi orlem a husou, je podle Vargy samo zosobnění maďarských snů a komplexů. Vždy, když se zmíní tento mýtický maďarský pták, tak si vzpomenu na jednoho bývalého maďarského kolegu, který - než se začal brát příliš vážně - uměl na téma Maďaři a jejich vpád do střední Evropy i žertovat. Podle něho dosáhl turul svého mýtického postavení proto, že když předchůdci dnešních Maďarů táhli do středu Evropy, tak tento pták letěl vždy napřed a rychlým maďarským jezdcům ukazoval, kde jsou skryti slovanští bojovníci, chystající na nájezdníky z povolžských a donských stepí léčky a pasti.  

I tato historka je vlastně nostalgicky maďarská vzpomínka na dějinnou velikost a slávu. Nejsem si proto vůbec jist, zda se Maďaři při tomto životním postoji dokáží vůbec dívat dopředu nebo zda si dokáží vytvořit sebeironický odstup od sebe sama. Ale třeba nás tito nostalgici střední Evropy ještě překvapí.  
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