
Oponentský posudek 

Andrea Svobodová: 
Problematika zobrazení džentry v prózách Zsigmonda Móricze 

Diplomantka si klade za cíl zkoumat zobrazení džentry v prózách Zsigmonda Móricze 
v době dualizmu a v meziválečném období, vystihnout autorův pohled na historické 
souvislosti, na důvody zániku této společenské třídy. 

Výběr tématu, vytčený cíl považuji za záslužný. Džentry jako společenská třída hraje 
v maďarské historii nemalou roli a v důsledku toho má v maďarské literatuře také bohatou 
odezvu. Problematikou džentry se Zsigmond Móricz zabývá v duchu kritického a 
psychologického realizmu. 

Po úvodu diplomantka věnuje kapitolu vysvětlení pojmu džentry v maďarštině: od 
poloviny 19. století označoval nižší šlechtu, ale později mohl zahrnovat i"urozený původ, 
vlastnictví půdy, charakteristické chování, jistou úroveň společenského chování, 
konzervativní šlechtu, neschopnou akceptovat reformy a společenské změny, nižší šlechtu, 
která ztratila půdu a dala se na úřednickou dráhu, inteligenci šlechtického i nešlechtického 
původu ... " 

Třetí kapitola se výstižně věnuje historickému, společenskému a literárnímu kontextu 
Móriczových děl, kde autorka zdůrazňuje mj. i to, čím se lišila situace šlechty v Maďarsku od 
ostatních zemí. 

Po krátkém nástinu Móriczovy životní a umělecké dráhy přistupuje diplomantka k 
těžišti práce, které tvoří rozbory čtyř Móriczových románů o džentry. Autorčin výběr děl lze 
pochválit, jejich analýzou dokazuje, že chápe ideovou náplň i umělecké prostředky 

zkoumaných románů. 
V románech Kivilágos kivirradtig - Až do bílého rána a Úri muri - Tak se panstvo 

baví diplomantka odhaluje jisté společné rysy. V těchto dílech Móricz na pozadí zábavy a 
nekonečné pitky zachycuje problematiku modernizace maďarské společnosti. Ještě 

nepohřbívá dzsentry, ještě doufá, že tato silná společenská třída snad pomůže společnosti 
z polofeudálních poměrů. 

V románech Forró mezok - Žhnoucí pole a Rokonok - Phbuzní Móricz už ztratil iluze 
o životaschopnosti džentry. Jak diplomantka vystihuje, " ... zobrazuje poslední fázy úpadku 
džentry, rozkrývá celý systém úředníků zakotvených ve státní a župní správě, příbuzných, 
kteří si jdou na ruku a pod zástěrkou veřejného hospodaření se starají o to, aby si opatřili 
finance sami pro sebe (s. 49). Tyto romány jsou již nelítostným zúčtováním s džentry. 

Autorka se úspěšně zhostila svého úkolu. Přiblížila postavení džentry v maďarské 
společnosti a jak se tato společenská třída se všemi specifiky objevuje v díle Zsigmonda 
Móricze. Její jazyk je jasný a výstižný. V práci je několik překlepů, místy ne úplně důsledné 
používání uvozovek. 
Doporučuji práci přijmout a klasifikovat stupněm výborně. 

V Praze, 12.září 2007 PhDr. Angelika Schreierová 


