Osm maďarských obrázků
Perkelt, paprikáš, uherský salám… a to Krzysztof Varga (nar. 1968) ještě opominul kremés, kaštanové pyré, Dobosův dort a další rozmanité pochoutky, čímž naznačuji, že po poslední stránce 189 bych uvítala, aby ještě pokračoval! V knize nazvané Guláš z turula v překladu Pavla Peče (vydala nakl. Dokořán a Jaroslava Jiskrová – Máj, cena 265 Kč) však nejde o kuchařku, nýbrž o zajímavého průvodce maďarskou historií a kulturou, hlavně však o sdělení nálad v této zemi v druhé polovině prvního desetiletí 21. století. Polský originál vyšel v roce 2008, rok nato byla kniha poctěna cenou čtenářů Nike a byla přeložena do řady jazyků. 
Varga je bilingvní autor, po otci Maďar, po matce Polák, publicista spojený s deníkem Gazeta Wyborcza, autor již osmi románů. Doufejme, že ty se časem objeví i u nás. A literární a filmový kritik, jak vidíme, Gulášem z turula se uvedl skvěle, vzbudil zvědavost i titulem. Co či kdo je onen turul? Odpověď: něco jako náš dvouocasý lev. Tedy symbol – tradič¬ní bájný pták, jednou vzpínající křídla (za str. 20), jindy držící v pařátech meč – vedle titulní strany, dravec připomínající orla, byť ne tak docela (viz fotografii na obálce). A proč mají kapitoly názvy podle jídla, neústrojně spojeného s některou z dějinných, někdy známějších, jindy u nás málo známých populárních postav? Účelem snad je alespoň virtuálně zlákat čtenáře k prostřenému stolu v czárdě nebo vendeglö, a potom ke čtení.
Na ukázku uvedu krátce jen několik z těch, které mne obzvláště zaujaly.
Nejprve kapitolu nazvanou poněkud kanibalsky Pečínka z Horthyho. K této osobnosti „admirála bez moře a regenta bez království“ s pokroucenou politickou kariérou se spiso¬vatel ostatně vrací v několika dalších. V něm totiž ožívá sen o Velkých Uhrách, stal se lidovou legendou. V kapitole Salám ze Svatého Ště¬pána uvádí autor námět dvou divadelních her, Portugálie od Zoltána Egressiho a Chlapce Gézu od Jánoše Háye – o beznaději maďarského post-komunistického venkova a nemožnosti útěku. V portugalském exilu Horthy zemřel v roce 1953 a jeho pozůstatky byly v r. 1993 exhumovány a převezeny do jeho rodiště, města Kenderes mezi Budapeští a Debracínem (str. 90). Pohřben pod bílou kamennou deskou s nápisem Vitéz Nagybányai Horthy Miklos, admirál, vůdce Maďarska v letech 1920–1944 odpočívá, ale jeho nedaleké muzeum je dlouhodobě zavřené. „Připadá mi, že Horthy je se svou ideou o to živější, oč dál od Kenderese se nachází. Žije nikoliv v muzeích a na hřbitovech, ale ve vinárnách, antikvariátech a v bazarech,“ píše Varga na str. 93.
Jiné téma, opět rozseté v několika kapitolách, se týká maďarské sebevražednosti. Bývá označována za nejhustší v Evropě, ne-li na světě. Nikdo neví, co je příčinou. Autor o tom uvažuje jak v kapitole Perkelt z Bulcsúa a lehela (str. 69) připomínkou nejproslulejšího maďarského blues Smutná neděle i amerického sladkobolného filmu uvedeného i u nás televizí, písni, která po válce byla na celých 25 let v Maďarsku zakázána (str. 85). Ještě více však sklon k sebedestrukci rozvádí v kapitole Lečo Gyurcsányho a Orbána (str. 101) při procházce hřbitovem v Kaposváru, kde se narodila a po smrti „předávkováním“ vrátila sedmnáctiletá druhá vicemiss Europa Csilla Molnárová (str. 130). Pod nápisem „krasavice nad jiné půvabná, princezno z pohádky, spi“. A na str. 133 pokračuje procházkou po budapešťském hřbitově Kerepesi. Popisuje velký park posetý hroby, „kde najdeme víc stromů než náhrobků, aby člověk došel až k mauzoleu Ľajose Kossutha, musí absolvovat cestu po rozlehlé a opuštěné travnaté ploše. Kamenné šaty soch splývají z těl mladých žen a mužů a odhalují svěžest, která se nepoddává zubu času. Na ladně tvarovaných hýždích a stehnech se nikdy neobjeví celulitida, zaoblená prsa nikdy nepovisnou a neochabnou, hladké tváře nikdy nepokryje pavučina vrásek. Smrt je vlastně jistý druh erotiky, co na ní člověka přitahuje, je tajemná smyslnost, sexualita. Sochy ze hřbitova Kerepesi se vyznačují takovou přitažlivostí, jako by je stvořil sám Pygmalion,“ medituje Varga.
Abych teď aspoň trochu narušila dušičkovou náladu, připomenu kapitolu poslední – i když vlastně i ta má poněkud posmutnělý tón.
Jmenuje se Sádlo z Kossutha (str. 159) a líčí demonstrace na Kossuthově náměstí, jež jsme sledovali v naší televizi. Týden bouřlivé reakce na utajený projev předsedy vlády Ference Gyurcsányho k funkcionářům jeho strany. Premiér se přiznal k tomu, že jeho vláda neudělala nic pro to, aby zlepšila státní rozpočet, který se nachází v politováníhodném stavu. Že poslední dva roky lhal, aby se udržel u moci…
Následovaly útoky, rozbíjení, demonstrace, jež zároveň byly jakýmsi lidovým divadlem folkloru, popkultury haleyářů v kožených kalhotech. Jak týdenní protesty vzplály, tak utichly. CNN odjela.
Varga zde (i jinde) je jemně ironický v pointě, snad je to z citátů patrné. Tím, že se cítí Maďarem a zároveň Polákem, že mnohé se ho týká, avšak sleduje to z odstupu, historii a realitu vnímá jakoby zvenčí, a je brilantní stylista, působí jeho reportáže dokumentárně pravdivě a přitom poeticky. Strhující čtení. Škoda že zatím nemáme publicistu, který by se mu v tom vyrovnal. Ještě větší škoda je, že o zemích kdysi nám nejbližších, které jsme měli možnost poznávat, dnes všeobecně víme tak málo.
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