
èinnost dostala Bohemia v roce 2003 cenu Gratias agit od Ministerstva zahranièních
vìcí Èeské republiky. Stejná cena byla udìlena èeskému oboru na ELTE v roce 2005.

Veronika Heé, Budape�t�

Kdo se uèí dnes èesky v Maïarsku?

1. Malé národy � malé jazyky
Jak se mìní jazyk za nìkolik desetiletí, ba i za nìkolik let, tak se mìní poèet i se-

stava zájemcù, kteøí se uèí rùzné jazyky. V tomto èlánku jde konkrétnì o dva malé ja-
zyky, a to z hlediska Maïarska. Obì zemì jsou pøibliûnì stejnì velké, s podobným
poètem obyvatel � aspoò od rozchodu Èeska a Slovenska. (Rozloha Èeské republiky
je 78 865 km2 a v roce 2010 evidovala 10 506 813 obyvatel, kdeûto rozlohaMaïarské
republiky je 93 000 km2 a má 9 999 000 obyvatel.)
2. Kde se lze uèit èesky v Maïarsku?

Zájem o znalost èe�tiny v Maïarsku není statisticky zpracován, ale tendence,
rozmìry a pomìry lze zhruba sledovat podle moûnosti výuky èe�tiny. Osvojit si èe�ti-
nu lze jednak na univerzitách a na lektorátech, dále v jazykových �kolách nebo
u soukromých uèitelù.

Na Filozofické fakultì ELTE (Eötvös Lóránd Tudományegyetem) v Budape�ti,
která je nejstar�í a nejvìt�í univerzita v Maïarsku, jiû více neû 50 let existuje èeský
obor, nìkolik let podle boloòského systému na úrovni bakaláøského a magisterského
studia. Na Katolické univerzitì PPKE (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) v Piliscsa-
bì, která byla zaloûena po spoleèenských zmìnách v roce 1992, lze absolvovat baka-
láøské studium. Na Segedínské univerzitì JATE (Szegedi József Attila Tudománye-
gyetem) je téû obor èe�tiny.

Celkový poèet absolventù na univerzitách nepøesahuje roènì 20 aû 30 osob.
Jazykové �koly se vìt�inou orientují na svìtové jazyky, ale nìkteré jsou speciali-

zované i na rùzné jiné jazyky, a tak vypisují i kurzy èe�tiny. U nich se vyskytuje roènì
pouze nìkolik ojedinìlých zájemcù nebo firem orientovaných i na èeský trh.

Ponìvadû okruh uèitelù vyuèujících èe�tinu je omezený, celkem jistì lze odhado-
vat, ûe zájemcù o soukromé hodiny èe�tiny nepøesahuje roènì více neû jeden-dva
tucty osob. Kromì univerzitních studií je otázkou i to, jak dlouho pokraèují zájemci
o poznání èeského jazyka pomocí (soukromého) uèitele.

Nové mediální moûnosti ve velkém napomáhají autodidaktickému osvojení jazy-
ka. Internetové jazykové �koly jsou zatím dostupné vìt�inou v angliètinì, ale je prav-

dìpodobné, ûe nová moûnost internetového vyuèování i pro �ostatní� jazyky se stane
za nìkolik let dosaûitelnou.

Z iniciativy Èeského centra v Budape�ti od minulého roku jsou oficiálnì vyhlá�e-
ny kurzy èe�tiny v budovì diplomacie a kultury Èeské republiky v Budape�ti. Díky
pøijatelným cenám se v sezónì 2010�2011 pøihlásilo na ètyøi desítky studentù na jed-
notlivé trimestry.
3. Kdo se uèí èesky v Maïarsku?

Podle pøekvapujícího mnoûství nových zájemcù o èe�tinu lze pøedpokládat, ûe
nastaly pøíznivé jevy ovlivòující zájmy pøípadných studentù èe�tiny v Maïarsku.
První a nejtriviálnìj�í je, ûe finanèní omezení èi finanèní výhody poskytovaného stu-
dia omezují èi uvolòjují moûnosti zájemcù. Druhá vìc je ekonomický rozvoj v rámci
Evropy: zahranièní obchod se opìt navzájem orientuje na zemì v regionu, v Maïar-
sku podnikají jednak západní multinacionálními firmy, jednak men�í domácí podni-
katelé orientovaní na cizinu. Tím vznikají zastupitelství, pracovníci jsou vysíláni do
pøíslu�ných zemí, zájmy vyûadují spolupráci a dorozumívání. V niû�ích vrstvách do-
mácího podnikání není totiû jednoznaèná znalost angliètiny, a v posledních letech
i multinacionální firmy shledaly výhodnìj�ím pøibliûovat trh na základì jazyka
pøípadných zákazníkù. Tyto tendence jsou ale v souèasnosti velice promìnlivé, a tím
se mohou nastávat neèekané zmìny i v poètu zájemcù o èe�tinu. Sluûební cesty pøi-
ná�ejí s sebou i nové soukromé kontakty, a to v osobních partnerských stycích. Tak
vznikají i smí�ené rodiny, kde rodièe se snaûí dorozumívat i druhým jazykem svého
dítìte. Zmínìné jevy se promítají do jazykových kurzù.

Jinak se skládaji typy pøihla�ujících se studentù na èeský obor na univerzitách.
Zavedení druhé jazykové zkou�ky jako pøedpokladu získání diplomu vedlo k to-

mu, ûe i èe�tina se stala z pohledu studentù novou perspektivou. Tuto moûnost si
vybírají také studenti jiných oborù se zájmem o støedoevropské èi vy�egrádské stu-
dium.

Dal�í jev je velké mnoûství mladých lidí se slovenským státním pøíslu�enstvím na
univerzitách v Maïarsku. Maïarský stát totiû poskytuje rùzné moûnosti maïarské
men�inì i na Slovensku. Tím dìti maïarských èi smí�ených rodin na Slovensku
s urèitými znalostmi sloven�tiny snadnìji zvládnou èe�tinu �mnohem lépe se dorozu-
mívají neû ti, kteøí se èesky uèí bez znalosti jiného slovanského jazyka, ale rozdíly
mezi sloven�tinou a èe�tinou jim nadìlají veliké tìûkosti, vyûadují jiný druh námahy.
To se týká i studentù jiných slovanských jazykù, kteøí jsou povinni jeden rok se uèit
je�tì jeden slovanský jazyk.

Dal�í druh zájemcù o èe�tinu je, kdyû nìkdo jako dítì ûil, tøeba i studoval v Èe-
chách v dobì, kdy jeho rodiè tam byl sluûebnì vyslaný, nebo má èeské pøíbuzen-
stvo.Vyskytuje se ale vûdy nìkolik lidí, kteøí mají zájem vyslovenì o èeskou kulturu.
Jsou to dìti vìt�inou takových rodièù, kteøí i v sedmdesátých a osmdesátých letech
hodnotili dílo napø. Hrabala, Menzela, Chytilové, nebo jsou oddaní èeskému humoru,
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ba kultu i piva. Je to pokraèování tradice urèitého kulturního pohledu. Nìkolik tako-
vých zájemcù z generace rodièù dne�ních studentù chodí i na kurzy èe�tiny do Èes-
kého centra.

Zde lze pøipomenout, ûe i sestava obecenstva èeských akcí poøádaných Èeským
centrem èi velvyslanectvím se zmìnila. Zatímco programy dlouhá léta nav�tìvovala
ve velkémíøe nejstar�í generace, generace dùchodcù s urèitou èeskoslovenskouminu-
lostí, v posledních letech se oûivil zájem i u mladých.
4. Z èeho se uèí èesky v Maïarsku?

Uèebnice èe�tiny na základì maïar�tiny existuje jen jediná1. Vyslouûilou a zasta-
ralou uèebnici z padesátých a �edesátých let2 po více vydáních pøemìnila práce
univerzitních uèitelù v osmesátých letech. Obnovené 3. vydání vy�lo vminulém roce.

Pro zaèáteèníky vy�la s maïarským doprovodným textem obrázková kniha v to-
mto roce v opraveném tøetím vydání. Jedná se o èesko-maïarskou mutaci pùvodnì
anglické uèebnice, resp. obrázkového slovníku se základním souhrnem charakteri-
stiky èeského jazyka3. Pøehled èeského jazyka je vìdecky popsán v knize o v�ech
jazycích svìta4.

Protoûe Èe�i mají velký výbìr svých uèebnic pro cizince na základì èe�tiny èi
svìtových jazykù, nakonec po men�ích komplikacích objednání a nákupu v Èechách
je z èeho studovat. Tím se ale vyskytne dal�í problém: na základì zprostøedkujícího
jazyka se èe�tina stane je�tì komplikovanìj�í pro Maïary, totiû nìkteré rysy
zprostøedkujícího jazyka zkreslují jazykovou strukturu èe�tiny. Je ale pravda, ûe
nìkteré jevy, které v maïar�tinì neexistují, se stanou srozumitelnìj�ím díky napø.
angliètinì.

Vydání slovníkù ráznì omezuje to, ûe Èesko i Maïarsko jsou malý trh z ekono-
mického i z jazykového hlediska. Váûná a velkolepá odborná práce, Velký dvousvaz-
kový èesko-maïarský slovník, jednak vùbec není k dostání, i v antikvariátech se obje-
vuje zøídka, jednak je èásteènì zastaralý. Jeho hodnota je vy��í i tím, ûe úvodem
dùkladnì5 popisuje èeskou gramatiku. Velký dvousvazkový maïarsko-èeský slovník

vy�el mnohem pozdìji, ale aspoò ho lze koupit6. Kapesní a cestovní slovníky sou-
èasné èe�tiny existují, ale dùkladná odborná práce vìt�ího formátu zdá se z finanèních
dùvodù neuskuteènitelná.

Elektronické slovníkymalých jazykù na internetu zatím jsou v zárodeèném stupni
vývoje. Pouûívat lze pouze èeské slovníky spojované se svìtovými jazyky èi sloven-
�tinou, podle toho, který maïarský zájemce jaký jazyk ovládá. Zatím se nevyskytla
reálná moûnost vytvoøit slovník souèasné èe�tiny a maïar�tiny ani touto cestou.
5. S jakým cílem se uèí èesky v Maïarsku?

Zájemci o poznání èe�tiny dosahují na rùznou úroveò. Nìkteøí mají v plánu ze
dvoøilosti vyslovovat nìkolik vìt pøi obchodním jednání. Druzí se snaûí dorozumìt se
se svou láskou nebo rodinou. Velké mnoûství studentù èe�tiny má v plánu sloûit jazy-
kovou zkou�ku. Na�tìstí problémmalých jazykù z tohoto hlediska lze jiû vMaïarsku
celkem zvládnout na základì Èeských standardù jazykových zkou�ek. A nejdále se
snaûí dostat ti, kteøí mají v plánu studovat, pracovat i ûít v Èechách.
6. S jakými perspektivami se uèí èesky v Maïarsku?

Práce s èe�tinou v Maïarsku tak, aby to pøiná�elo výdìlek, je zatím dána jen
malému poètu lidí. Pouze nìkolik tlumoèníkù, uèitelù, pøekladatelù filmù a kulturních
pracovníkù se tím uûiví. Za umìlecký pøeklad se jiû dvì desetiletí platí skoro stejný
honoráø. Pøes internet lze obèas, nepravidelnì najít lépe placenou práci. Dal�í moû-
nost je u firem, které vyûadují pravidelného pracovníka se znalostí èe�tiny pro úkoly
s internetem.

Nìkolik let narùstají moûnosti díky Visegrádskému fondu, jak z hlediska povo-
lání, tak z hlediska stipendia. Rùzná studentská stipendia, napø. Erasmus, evropské,
mezistátní a meziuniverzitní dohody, èeské podpory téû napomáhají k tomu, aby
výuka, vìdecká, badatelská, snad i umìlecká práce mohla pokraèovat dál.

Andrea Balázs, Budape�t
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