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Rozhovor

Meno obľúbenej slovenskej spisovateľky Petry Nagyovej-
Džerengovej sa v poslednom období spomína nielen v kultúrnej, 
ale aj politickej sfére. A dôvodom nie je len skutočnosť, že 
jej manžel Jószef Nagy je od novembra tohto roku ministrom 
životného prostredia SR. Petra mu pomáhala v predvolebnej 
kampani a napokon sa aj sama rozhodla kandidovať za poslan-
kyňu Karlovej Vsi, kde žijú. Takže k rodine, štyrom deťom, Petre 
pribudlo aj „politikárčenie“... A to sme nespomenuli ešte mnoho 
ďalších vecí, ktoré patria k jej bežnému životu. Napríklad pra-
videlný ranný desaťkilometrový beh... Napokon o tom je náš 
rozhovor. O rodine, deťoch, knihách, politike... a tak, o živote.

Na jar tohto roku ste vydali svoju v poradí piatu knihu, Ženy 
nášho rodu. Čo sa udialo vo vašom živote od jari do jesene?

Nie až tak veľa. Musím sa priznať, že obdobie do 
vydania knihy bolo pre mňa veľmi hektické, pretože 
sa mi v decembri 2008 narodila dcérka. Pôvodne som 
plánovala, že rukopis knihy stihnem odovzdať do jej 
narodenia, ale nevyšlo to, pretože nám do toho vošlo 
sťahovanie, balenie a všetko, čo s tým súvisí. Knihu 
som dopísala asi mesiac po narodení Kláry. Potom 
prišla fáza, ktorá si vyžaduje strašne veľa trpezlivos-
ti, aspoň u mňa, pretože ja síce napíšem pomerne 
rýchlo, ale veľmi dlho prerábam. A prerábala som iba 
vtedy, keď mi Kláriku niekto zobral kočíkovať. Preto 
hovorím, že moja posledná kniha je „vykočíkovaná“. 
No a teraz si užívam malej, písať veľmi nestíham. Ale 
podarilo sa mi občas ukradnúť trochu času, a tak som 
si konečne splnila sen, napísala som detskú knihu. 
Hádam čoskoro vyjde. Inak som pomáhala manželovi 
v kampani, a akoby toho nebolo dosť, kandidovala 
som za poslankyňu u nás v Karlovej Vsi aj ja. 

Písať romány, obklopená deťmi a všetkými povinnosťami, 
ktoré s rodinou súvisia, iste nie je jednoduché. Máte nejaký 
systém?

No, musela som si ho vytvoriť. Organizácia pri takej 
veľkej rodine je veľmi dôležitá, bez nej by to nešlo. 
Občas mám pocit, že riadim malú armádu, a pritom 
sme len šiesti. Ale tým, že manžel je veľmi vyťažený, 
je domácnosť a deti najmä na mne. Najideálnejší čas 
z hľadiska písania bol pre mňa ten, keď boli len tri 
deti a všetky už chodili do školy či škôlky. Ráno, keď 
som ich rozviezla, som si uvarila kávu a sadla k stroju. 

Petra Nagyová-Džerengová:
Nechcem byť iba do počtu a na parádu

Musela som sa naučiť prehliadať okolie... roztrhané 
ponožky či špinavé riady v umývadle, porozhadzova-
né hračky. Najprv som sa, samozrejme, snažila urobiť 
perfektný poriadok, ale časom som zistila, že to nej-
de. Lebo potom by som sa k písaniu nikdy nedostala. 
Niečo som musela obetovať, môj obľúbený aerobic, 
a tiež televízor, ktorý zapínam len vtedy, keď žehlím. 
No, a zapojila som aj deti. Robia si samé postele, ukla-
dajú veci, nakupujú, vysávajú, utierajú prach, občas 
umyjú riady. Ale majú aj dosť učenia, hrajú futbal, tak 
toho času nie je až tak veľa. 

Nachádzate inšpiráciu pre 
svoje romány aj v rodine?

Občas áno, sú to také 
drobné detaily, ktoré ma 
inšpirujú k nejakému za-
mysleniu. Napríklad ku 
knihe Nepýtaj sa, kde som, 
ma inšpiroval manžel. 
Niekoľkokrát sa mu stalo, 
že mu došiel benzín a väč-
šinou v tých najnevhodnej-
ších chvíľach. Raz napríklad 
na diaľnici v Taliansku, na 
vysokom viadukte, kde 
boli dookola len vysoké a 
vyprahnuté skalnaté hory. 
Ako sa tak manžel driapal 
po tých skalách smerom 

dole k malej ceste, o ktorej sme dúfali, že vedie do 
nejakej dediny, pomyslela som si: čo keď sa tam 
niekde zrúbe a nik ho nenájde? Čo ja tu budem robiť 
s troma malými deťmi? Našťastie, manžel sa vrátil, 
ale v mojom románe sa ten man-
žel nevráti a ja rozvíjam príbeh tak 
trochu s detektívnou zápletkou. Ale 
v poslednom románe Ženy nášho 
rodu som využila rodinnú historku, 
ktorú mi rozprávala moja mama. 
Ich rodina počas vojny schovávala 
jednu židovskú rodinu v pivnici a jej 
otec a starý otec sa zas schovávali 
pred Nemcami nejakú dobu v skrý-
ši, ktorú si vykopali pod hnojiskom. 
Ja som v mojom románe umiest-
nila židovskú rodinu pod hnojisko. 
Jedlo im nosí dcéra, ktorá nakoniec 
s tým chlapcom otehotnie a odtiaľ 
sa odvinie príbeh jej odchodu do 
mesta. Ale hlavný príbeh sa odohrá-
va v roku 1968, potom sledujem ich 
osud sčasti aj po roku 1989, čo boli prelomové roky, 
ktoré ovplyvnili nielen veľkú históriu, ale aj malú... 
obyčajných ľudí. 

Ženy nášho rodu... ktoré ženy by si podľa vás zaslúžili 
román?

Neviem... obdivujem veľa žien. Myslím si, že ženy 
sú vo všeobecnosti silnejšie pohlavie ako muži. Znesú 
toho veľa, a väčšinou sú to ony, ktoré v hraničnej si-
tuácii rodinu podržia. A obdiv si určite zaslúžia rôzne 

ženy, či už tie obyčajné, ktoré dokážu vyžiť a starať sa 
o rodinu a veľa detí aj za pár korún, ale aj ženy, ktoré 
dosiahli v svojej profesii veľa, či ženy, ktoré aj napriek 
nepriaznivým okolnostiam dokázali pevne stáť za svo-
jím presvedčením a pohli tým veci dopredu. Napríklad 
taká Rosa Parksová, Afroameričanka, ktorá prvého 
decembra 1955 odmietla uvoľniť miesto v autobuse 
bielemu mužovi, čím rozpútala občianske hnutie, na 
čelo ktorého sa dostal Martin Luther King. A pritom 
vedela, že pôjde do basy. 

Každý, kto čítal vaše knihy, musí uznať, že sa neopakuje. 
Každá kniha je iná. Pre Ženy nášho rodu to platí dvojnásob-
ne. Ako tento román prijali čitatelia?

Veľmi dobre ho prijali najmä čitatelia, pre ktorých 
bol rok 1968 prelomový v tom, že ho zažili osobne. Od 
nich mám veľmi dobré reakcie..., ako som to dokázala 
napísať tak dobre, keď som vtedy nežila. Od ľudí, kto-
rí sa pohybujú v oblasti literatúry, mám mimoriadne 
kladné reakcie, považujú ho za môj najlepší román, s 
ktorým som sa posunula inam. Čo bol, mimochodom, 
aj môj zámer. A máte pravdu, ja som sa každú knihu 
snažil napísať inak, aby to nebolo napísané ako cez 
„kopirák“. Dlho som uvažovala o forme, až som sa 
napokon rozhodla pre prvú osobu a prítomný čas, pre-
tože sa mi to k tomuto príbehu zdalo najvhodnejšie. 

Príbeh „žien nášho rodu“ sa začína v minulosti, v 50. ro-
koch. Kde ste čerpali fakty o živote v tejto dobe? 

V tomto bola táto kniha pre mňa najnáročnejšia. 
Musela som si veľa vecí naštudovať. V prvom rade 
som sa pýtala všetkých známych v rodine, ktorí v 
tom čase žili, všetkých ľudí, ktorých som stretla... vy-
užívala som každú príležitosť. Veľmi mi, samozrejme, 
pomohol internet. Hlavne v úspore času. Odborné veci 

som konzultovala aj s doktorom aj s historikom. 
Chceli by ste prežiť príbeh niekoho z vašich kníh? 
No, určite nie. Som vďačná za moju rodinu, moje 

deti a môjho manžela. Osud bol k mojim hrdinkám 
často krutý, ale zvládli to. Neviem si predstaviť, ba 
ani len pomyslieť na to, že by som mala byť v koži 
Terezy, v knihe Za to mi zaplatíš, ktorej manžel unie-
sol dieťa a ona sa musela okrem iného vyrovnávať 
ešte aj s tým, že to „spôsobila sama“, keď sa ho roz-

Rodina Nagyovcov, zľava synovia Leo a najstarší Teo, najmenšia Klára na otcových rukách a ma-
mička Petra s Lórou

Petra Nagyová-Džerengová na krste svojej knihy Pozri sa na seba, s deťmi a Mariannou 
Ďurianovou, ktorá je ich krstnou mamou 
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hodla po rokoch psychického týrania opustiť. Ani v 
koži Daniely, ktorej manžel zmizol a ona netušila pre-
čo a vôbec, či žije a musela sa vyrovnávať s firmou, 
troma deťmi i zúfalou priateľkou... Ani v koži matky 
Maríny a Heleny, ktorú rodina nepodržala a na všetko 
ostala sama. Vďakabohu, mám okolo seba skvelých 
priateľov, na ktorých sa môžem spoľahnúť, takisto aj 
mojich rodičov, ktorí sa kvôli mne presťahovali z Košíc 
do Bratislavy, sestru... a, samozrejme, mám radosť z 
mojej rodiny, manžela a štyroch skvelých 
a zdravých detí. Uvedomujem si, že osud 
bol ku mne mimoriadne štedrý a som za 
to veľmi vďačná, ale aj pokorná. Nikto 
z nás nevie, čo nás čaká zajtra. V koži 
mojej hrdinky z knihy Ženy nášho rodu 
som sa ocitla raz, keď mi zomrela sestra, 
a preto viem, že všetko sa môže v jednej 
chvíli zvrtnúť a zmeniť. 

Čo teraz píšete? Kedy sa môžeme tešiť na 
novú knihu?

Dokončila som detskú knihu O dievčat-
ku, ktoré sa bálo spať samo a chystám sa 
na novú. V januári chcem začať písať. V 
hlave mám dva príbehy, ešte premýšľam, 
do čoho sa pustím. 

A prejdeme na politiku. Váš manžel je od za-
čiatku novembra ministrom životného prostredia. 
Zmenilo sa tým niečo vo vašej rodine?

Až tak veľa nie. Môj manžel bol aj pred-
tým veľmi vyťažený. Na to, že bežný ser-
vis okolo rodiny zaobstarávam ja, sme ja i deti zvyk-
nuté. Iste, má aj menej voľného času, ale berieme to 
tak, že všetko je dočasné a teraz potrebuje podporu 
z našej strany, tak sa mu ju snažíme poskytnúť. Ale 
pokiaľ má voľný čas, venuje ho určite rodine. Je veľ-
mi rodinne založený a keď je to možné, vyrážame do 
prírody, na túry alebo na bicykle, lyže...  

Aj vy sa politicky angažujete... aké máte ciele, čo chcete v 
tomto smere dosiahnuť?

A išlo by to inak? My s manželom sme vždy veľmi veľa 
debatovali. Dokonca, keď sme sa spoznali, prekvapilo ho, 
aký mám v politike prehľad a ako ma zaujíma. To bol ešte 
dôsledok porevolučného vývoja, keď ma politika veľmi 
zaujímala, dokonca som si dala na vysokej škole ekono-
mickej voliteľný predmet politológia. A tiež dôsledok toho, 
že som pracovala ako letuška. Vtedy nelietalo až tak veľa 

ľudí, mala som dosť času čítať dennú tlač od A do Z. A po 
promócii som nešla pracovať do banky, ale do televízneho 
spravodajstva. Potom prišiel moment, keď som bola z poli-
tiky dosť znechutená. Na druhej strane som si uvedomova-
la, že keď chcem niečo zmeniť, nestačí frflať. Tak som sa 
na to dala. A ľudia mi dali dôveru. Stala som sa poslanky-
ňou miestneho zastupiteľstva v Karlovej Vsi a tiež poslan-

kyňou v mestskom parlamente. Aké mám ciele? Hlavne 
nesklamať dôveru, cítim radosť aj záväzok. Pokúsim sa 
urobiť všetko pre to, aby sme splnili naše sľuby. Jedno 
viem iste, ak by to nešlo a politika by mala byť naozaj len 
„proforma“ pred ľuďmi, radšej odídem. Nechcem byť iba 
do počtu a na parádu. Myslím, že komunálna politika je 
viac o ľuďoch a pre ľudí, je o veciach, ktoré sa bezprostred-
ne dotýkajú našich životov a jej výsledky vidieť priamo v 
praxi. Na rozdiel od parlamentnej, kde to trvá oveľa dlh-

šie, mi ako taká pripadá zmysluplnejšia. Ako 
taká mi pripadá aj ideálna pre ženy. Ženy sú 
viac empatické a chcú vidieť výsledky hneď. 
Nebudú do polnoci „tliachať“ o hlúpostiach, 
radšej sa dohodnú, len aby mohli ísť domov 
a venovať sa svojej rodine a domácnosti. V 
tomto smere vieme byť pragmatickejšie. A 
preto sa na túto prácu teším. 

Za chvíľu máme Vianoce... 
Pravdepodobne ich prežijeme na chate 

na Donovaloch, ako tradične. Milujeme biele 
Vianoce a tam také väčšinou sú. A keď člo-
vek vypadne z domu, väčšinou aj vypne. Na 
Donovaloch máme úplný pokoj, tam dokáže-
me spomaliť tempo a venovať sa jeden druhé-
mu a navzájom aj s deťmi. Ale všetko závisí 
od manželovej práce. Keďže to budú naše 
prvé ministerské Vianoce, nevieme presne, 
čo máme očakávať z časového hľadiska. A 
čo by som chcela? Nemám žiadne konkrétne 
prianie, nechám sa prekvapiť. Manžel vždy 

čosi vymyslí. Ale čo nesmie chýbať, to sú knihy. Priebežne 
cez rok si zapisujem knihy, a potom mu dám zoznam, nech 
si vyberie a čosi mi kúpi. Najviac si ale želám, aby sme boli 
všetci zdraví a manžel mal konečne aspoň pár dní voľna v 
kuse a mohol ho stráviť s nami. 

Anna Gudzová
Foto: archív Petry Nagyovej-Džerengovej

„Mami, ja som sa ho rozhodla nájsť,“ vyhŕknem 
nakoniec.

Mama len pokrúti hlavou a vzdychne si: 
„Ako, prosím ťa?“ 
„Cez Červený kríž.“ 
Nadvihne obočie. „Myslíš, že je to také ľahké, 

nájsť človeka v takej obrovskej krajine? 
„Jedno dievča na výške si tak našlo otca,“ po-

viem potichu. „Keď prechádzal front ich mestom, 
zdržal sa tam chvíľu a ona ho potom vypátrala cez 
Červený kríž. Bol z Moskvy.“ Dodám, akoby som 
ju tým mohla presvedčiť, že ani v takej obrovskej 
krajine, ako je Sovietsky zväz, sa človek tak ľahko 
nestratí. 

„Doteraz ti nechýbal,“ podotkne mama rezigno-
vane. 

„Mami! Ako mi mohol chýbať, keď som o ňom 
nič nevedela? Vždy si nám tvrdila, že náš otec už 
dávno zomrel!“ 

 „Ktovie, čo je s ním, možno je naozaj mŕtvy,“ 
zašomre. Rázne vstane a podíde k svojej skrini. 
Chvíľu sa prehrabuje v kope zimných vecí, a potom 
vytiahne hrubšiu obálku. Vyberie z nej zožltnutý pa-
pier a podá mi ho. 

Keď ho rozložím, ako prvé mi udrie do očí meno 

môjho otca, napísané veľkými okrúhlymi písmena-
mi azbuky. A pod ním je adresa. Neveriacky zdvih-
nem pohľad k mame. To ju vedela po celý ten čas a 

nepokúsila sa s ním skontaktovať? 
„Neviem, či je to skutočne jeho pravá adresa,“ 

ohradí sa mama. „Ale je pravda, že som mu na ňu 
nepísala, keď si sa narodila. Nemalo to vôbec žia-
den zmysel,“ prepletie si mama nervózne prsty. 

Ťaží ma pri srdci, keď si pomyslím, že otec 
bol po celých tých dvadsať rokov tak blízko, na 
dosah ruky. 

„A prečo sa neozval on?“ opýtam sa duto. 
„Ja som mu moju adresu nedala. Stará mama 

by vyskočila z kože, keby mi došiel list od nejakého 
chlapa. A okrem toho, ani jeden z nás nepredpokla-
dal, že sa ešte niekedy uvidíme. A že naše stretnu-
tie bude mať také následky, to už vôbec nie,“ hodí 
po mne mama rýchly pohľad, a potom sa schová za 
utierku. „Mala by si to vedieť skôr, než sa za ním vy-
berieš,“ mumle spod mokrej handry. „Vôbec netuší 
nič o tom, že má kdesi na Slovensku dcéru.“ 

Mám, čo som chcela. Som plodom náhodného 
stretnutia dvoch ľudí, ktorí podľahli pokušeniu. Ak 
by mama prechádzala ulicou o pár minút neskôr, 
otcovi by na ňu nepadol zrak a ja by som tu nebola. 
Zvláštny pocit, vedieť, že o vašom bytí či nebytí roz-
hodlo tak málo. Hodnú chvíľu mlčíme. Jedna vec je 
istá, moje rozhodnutie to nemení, vyhľadám ho.

Ženy nášho rodu 
(úryvok)

Nagyovci milujú biele Vianoce, tie tohtoročné pravdepodobne, ako už tradične, prežijú na 
Donovaloch




