
K R O N I K A

Maïarská bohemistika1

1. Úvod

�kola je instituce, která dává moûnost, aby skupina lidí se systematickým zpùso-
bem zabývala urèitou oblastí vìdìní. Vzniká obec odborníkù, která mùûe spontánnì
se vyskytující zájem laického publika usmìròovat, za pøíznivých okolností se dokon-
ce vytváøí mezi odborníky a publikem vzájemnì inspirující vztah a tím se pozvolna
vypìstuje podhoubí, které poskytuje pùdu pro ûivou kulturu. Proto je to nesmírnì
dùleûité, aby kaûdá vzácná oblast vìdìní, která se èasem stala vyhranìná, na�la své
místo i ve �kole.
2. Historické pozadí a vznik èeského oboru

Tuto pravdu potvrzují i dìjiny kulturních stykù národù a v jejich rámci význam
�kolních oborù, zabývajících se jejich kulturou.

Èe�i a Maïaøi, dva støedoevropské národy, mìli bohaté politické i kulturní styky
bìhem jejich dlouhovìkého tìsného nebo volnìj�ího souûití v dané èásti Evropy. Mù-
ûeme namátkou vyjmenovat nìkolikeré dynastické vztahymezi maïarskými a èeský-
mi panovnickými rody Árpádovcù a Pøemyslovcù za støedovìku, které mùûeme sle-
dovat v kronikách èeských a maïarských2. Je známo, ûe hned po vzniku praûské uni-
verzity (1348) se mezi studenty objevili i Maïaøi, kteøí patøili do èeského ze ètyø uni-
verzitních národù. První maïarský pøeklad bible vznikl pod vlivem husitství (zlom-
kovitì se zachovala tzv. Huszita Biblia z l. 1436�1439). Pro Èechy mìl za Matyá�e
Korvína a Jagelloncù velký význam renesanèní královský dvùr a pùsobení èeské kan-
celáøe v Budínì, aj.

Novodobý kulturní zájem má krat�í historii a byl ze zaèátku nahodilý a sporadic-
ký. Bìhem 19. století jen velice málo èeských kulturních jevù vzbudilo u Maïarù

ohlas. Komenského Labyrint svìta byl pøeloûen domaïar�tiny uû r. 1805, úryvky Ru-
kopisu královédvorského v polovinì 50. let, Palackého historiografická èinnost byla
uznána Maïarskou akademií vìd (èlen korespondent 1834) a básnictví Vrchlického
literární Spoleèností Kisfaludyho (èlen korespondent 1905) � toto jsou snad nejzná-
mìj�í fakta maïarské recepce èeské kulturní tvorby v 19. století. Èeská recepce ma-
ïarské literatury byla o nìco intenzivnìj�í, ale vìt�ímu rozmachu oboustranných
kulturních zájmù zabránila nevyøe�ená národnostní otázka slovanských národù
v rámci rakousko-uherské monarchie a hlavnì èím dál tím palèivìj�í národnostní kon-
flikty mezi maïarskou administrativou a slovenským národním hnutím na Sloven-
sku.

Projev zájmu není hojný ani v první polovinì 20. století: je�tì v dobì monarchie
na Slovensku vznik urèitého vìdeckého zájmu dokládá nìkolik pozoruhodných
maïarsky psaných literárnìvìdných prací z per gymnaziálních profesorù (hlavnì Gy-
uly Kardose a Jánose Gerõ), vesmìs z okruhu star�í èeské literatury.

Potrianonská éra pøinesla dal�í ochlazení i v kulturních stycích mezi obìma náro-
dy a potøebovalo to skuteènì prùkopnickou, z politické stránky dokonce choulostivou
práci, upozornit maïarskou veøejnost na slovanské, mezi nimi na èeské kulturní hod-
noty.

První kulturní historik s bohemistickými zájmy Oszkár Sárkány (1913�1943)
zaèal v�ak pùsobit aû v 30. letech, ale jeho vìdecká kariéra kvùli válce a rané smrti by-
la ûalostnì krátká.

Téû ve 30. letech byla maïarsky publikována první Antologie èeských a sloven-
ských básníkù3 (1936) zásluhou dnes uû povìstného èeskoslovenského kulturního
ata�é Antonína Straky, tedy ne Maïara. Tehdy vznikly i první èasopisy �Apolló�
(1934�1940) a �Szép Szó� (1936�1939), které vìnovaly soustavnou pozornost
osudùm støedoevropských (tehdej�ím termínem také �podunajských�) národù a jevily
zájem o sousední kultury.

Skuteèný rozmach v oboustranných èesko-maïarských kulturních stycích nastal
aû po druhé svìtové válce, v dobì teï obecnì zatracované a mylnì za �komunismus�
oznaèené éøe.

Hromadné pøekládání èeských literárních dìl zaèalo na základì mezistátních
kulturních smluv od 50. let. Èe�tí klasikové, jako Nìmcová, Neruda, Jirásek, Ha�ek,
Èapek, Wolker, Nezval, Halas od té doby byli zpøístupnìni maïarskému publiku.
V dùsledku dogmatické a úzkoprsé kulturní politiky byly sice vyzdvihnuty jen urèité
hodnoty èeské kultury, jiné (jako napø. dekadence, katolicismus, vìt�í èást avantgar-
dy) byly opominuty, pøesto se otevøela cesta k vzájemnému a lep�ímu poznání obou
kultur.
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1 Vìt�í èást tohoto referátu vznikla k pøíleûitosti oslavy 50. výroèí èeského oboru na
Filozofické fakultì Univerzity Loránda Eötvöse (ELTE) a s názvem 50 let èeského oboru
vy�la ve sborníku A cseh szak 50 éve (1955�2005), Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai
Tanszék, 2007. Text je aktualizován a doplnìn struèným pøehledem dal�ích vìdeckých praco-
vi�Ù pro èasopis �Bohemistyka�, nové údaje jsou uvedeny v textu i v poznámkách.

2 Viz o tom práci Antala Hodinky mezi dvìma svìtovými válkami, vy�lou aû v roce 1994
z doby Cseh források (Èeské prameny, Nyíregyháza, Vasvári Pál Füzetek, è. 13), dále vzácné
kontaktologické práce prof. Richarda Praûáka, hungarologa (1931�2010), m.j. Legendy a kro-
niky koruny uherské (1988, 1991). 3 Cseh és szlovák költõk antológiája.
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Padesátá a �edesátá léta by se mohla nazývat heroickou dobou maïarské bohemi-
stiky, kdy se hrstka milovníkù èeské kultury snaûila obìtavou a velice plodnou èin-
ností dohánìt, co døívìj�í generace zme�kaly. Mnozí z nich pocházeli z maïarské
men�iny na Slovensku, nìkteøí z nich jako èeskosloven�tí státní obèané studovali na
praûské univerzitì, po válce v�ak pohnutými politickými událostmi si byli nuceni
zvolit staronový domov vMaïarsku. Pro tuto generaci bylo charakteristické, ûe skoro
ûádný z nich nebyl úzce specializován na èe�tinu. Byli mezi nimi beletristé (Rezsõ
Szalatnay, 1904�1977; Endre Kovács, 1911�1985), historik a polonista (E. Kovács),
slovakista (László Sziklay, 1912�1987), romanista (László Dobossy, 1910�1999),
komparatista románských i slovanských kultur (Endre Angyal, 1915�1976) aj. Témìø
v�ichni pøispìli i k hungarologii.

V té dobì probíhají první zakladatelské pokusy maïarské bohemistiky na za-
loûení èeského i bulharského oboru na budape�Ùské univerzitì Loránda Eötvöse. Na
této univerzitì uû vlastnì od poloviny 19. století existovalo nìjaké studium slovan-
ských jazykù. První vyuèující slovanských jazykù i literatur, o kterém máme zprávy,
byl József Ferencz, který pùsobil od r. 1849 jako náhradník, v letech 1866�1878 jako
øádný profesor. V letech 1879�1919 pùsobil na katedøe první maïarský slavista, který
získal uznání i v zahranièí, Oszkár Azsbóth (1852�1920). On byl prvním, který se
zaèal zabývat maïarskými slovy pøejatými ze slovanských jazykù4. První slovanský
obor, který získal samostatnou katedru v roce 1894, byla chorvat�tina (existovala aû
do roku 1938), kterou následovala katedra slovakistiky nástupem Jánose Melicha
(1872�1963), který byl profesorem slavistiky v letech 1921�1941. Jeho ûáky byli dal-
�í vynikající slavisté-akademikové István Kniezsa (1898�1965, slovakista a srovná-
vací lingvista, po Melichovi vedoucí katedry aû do své smrti) a László Hadrovics
(1910�1997, chorvat�tináø a srovnávací lingvista, vedoucí katedry v letech 1965�
�1974). Po Hadrovicsovi vedl v letech 1974�1987 katedru Péter Király (*1917), který
pøi své bohaté èinnosti zamìøené hlavnì na jihoslavistiku byl téû objevitelem vzácné
staroèeské památky, tzv. Ostøihomského zlomku Staroèeské Alexandreidy. Po prof.
Királyovi byl vedoucím katedry István Nyomárkay (*1937), lingvista-chorvatista
(1987�2002), jeho vystøídal od r. 2002 téû chorvatista, literární vìdec prof. István
Lukács, DrSc. (*1958), pak v letech 2008�2011 habil. doc. Róbert Kiss Szemán,
Ph.D. (*1962), slovakista, nyní habil. doc.Marie Zsiláková, Ph.D. (* 1949), téû slova-
kistka.

Dovr�ení dne�ní struktury katedry zaloûením srbochorvat�tiny (dnes zvlá�tní
obory), polonistiky (od 70. let na základì mezistátní smlouvy samostatná katedra)
a vý�e zmínìných oborù èe�tiny a bulhar�tiny probíhalo v 50. letech.

3. Vyuèující na èeském oboru

Èe�tina dostala hned na zaèátku vynikajícího odborníka v osobì László Dobossy-
ho.

László Dobossy (1910�1999) byl Maïar ze Slovenska, který studoval na
Sorbonnì, pak na Karlovì univerzitì v Praze. Na èeský obor se dostal po rozmanité
i pohnuté kariéøe jako èlen demokratického men�inového hnutí Sarló (Srp) sociolo-
gického zamìøení na Slovensku, za války úèastník francouzského protifa�istického
odbojového hnutí, pak øeditel paøíûského Maïarského institutu. Hlavní obory jeho
vìdeckého zájmu byly nejprve francouzská a maïarská kultura, ale od zaèátku vìno-
val pozornost i otázkám èeské literatury, v jejíû oblasti téû vykonal pozoruhodné dílo.
Bìhem svého více neû padesátiletého pùsobení byl neúnavným �iøitelem vìdomostí
o èeské kultuøe vMaïarsku. Napsal proMaïary struènoumonografii o Karlu Èapko-
vi (1961) a dvì kníûky o Ha�kovi5 a vydal celou øadu velice podnìtných sbírek esejù
(Støedoevropský èlovìk, 1973; Mezi dvìma vlastmi, 1981; Proti pøedsudkùm6, 1985;
aj.); byl autorem velkého Èesko-maïarského slovníku (1960), který je dodnes nena-
hraditelnou pomùckou pro studium èeského jazyka, kongeniálnì pøeloûil pøekrásnou
Komenského knihu Labyrint svìta a ráj srdce.

Na èeském oboru Dobossy � nejprve jako docent, od roku 1966 jako profesor �
pøedná�el èeskou literaturu, vedl literární semináøe, ale hlavnì v poèátcích pøípadnì
uèil i jazyk. Byl tichým, málomluvným profesorem, který pùsobil na posluchaèe ne-
jen svými rozsáhlými vìdomostmi, ale i vìcností a nezaujatostí svého pøístupu a osob-
ním morálním pøíkladem. Velice skromnì se nazývával filologem, který vûdy vychá-
zel z drobných faktù literárních nebo kulturnìhistorických, od nich v�ak svérázným
zpùsobem vûdy docházel k �ir�ím souvislostem èesko-maïarským nebo i obecnì
k støedoevropským vztahùm.

Paralelnì se v�ak prof. Dobossy nevzdal ani svých vìdeckých zájmù jako romani-
sta. V 50. letech napsal rozsáhlou monografii o Romainu Rollandovi7, vydal dodnes
uûívané dvousvazkové Dìjiny francouzské literatury (1963) aj. Roku 1971 jako
hostující profesor ode�el na Sorbonnu, pak do roku 1976 pùsobil v Paøíûi znovu jako
øeditel Maïarského institutu.

Po odchodu prof. Dobossyho do dùchodu (1980) pøevzaly výuku èeské literatury
dvì vyuèující: Ludmila B. Hankó a ûákynì profesora Dobossyho, Veronika Heé.

Habil. doc. Ludmila B. Hankó, CSc., (*1932), Èe�ka vdaná za Maïara, pùsobila
na na�em oboru od roku 1980 jako odborná asistentka, od roku 1986 jako docentka.
Svou strukturalisticky zamìøenou kandidátskou disertaci o Vl. Vanèurovi obhájila
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4 Szláv jövevényszavaink (Na�e slova pøejatá ze slovanských jazykù, sv. 1, 1907).

5 Jaroslav Ha�ek (1963), Ha�ek világa (Svìt Ha�ka, 1970).
6 Pùvodní, maïarské názvy zmiòovaných sbírek: A közép-európai ember, Két haza között,

Elõítéletek ellen.
7 Kníûnì vy�lo Romain Rolland az ember és az író. R. R. èlovìk a spisovatel (1961).



v Praze roku 1985, Ph.D. získala roku 1995, habilitovala s tématy o Egonu
Hostovském a rozboremNezvalovy básnìEdison roku 1998. Od r. 2003 je v dùchodu.
Habil. doc. Hankó pøedná�ela moderní èeskou literaturu a v posledních letech také
úvod do slovanské literární vìdy pro v�echny posluchaèe katedry slavistiky.

PhDr. Veronika Heé, Ph.D. (*1946, asistentka od roku 1974, odborná asistentka
od r. 1983, Ph.D. 1996, od r. 2006 docentka), vedle èe�tiny vystudovala obory
angliètina a maïar�tina. Svou diplomovou práci o pragmatismu Karla Èapka rozpra-
covala ve smìru ûánrových problémù ve své disertaèní práci, která vy�la kniûnì roku
1976 v nakladatelství Akademia8. Kromì let 1977�1979, kdy pùsobila jakomaïarská
lektorka na Karlovì univerzitì, vìnovala se výuce na èeském oboru. Hlavním jejím
zamìøením se stala po nastoupení Ludmily B. Hankó star�í èeská literatura, ale vedla
téû semináøe poetiky a pøekladatelství. Od odchodu docentky Hankó musela pøevzít i
výuku moderní èeské literatury.

Nejvìt�í spoleènou prací obou vý�e jmenovaných byla publikace témìø tisíci-
stránkových Dìjin èeské literatury od poèátkù aû k našim dnùm (2003).

Lingvistiku nejprve uèil slovakista a polonista prof. István Sipos (1912�1994), od
nìho pøevzal výuku historické i normativní gramatiky nadìjný mladý odborník, dal�í
odchovanec oboru, PhDr. István Futó (*1953), který pùsobil na katedøe jako asistent,
pozdìji odborný asistent v letech 1981�1986. Hlavní jeho odborné zájmy byly spjaty
s oblastmi srovnávací lingvistiky a historické gramatiky, ale také se pokusil o vytvo-
øení nového plánovaného jazyka. Kdyû se Futó vzdal kariéry pedagoga pro poèítaèo-
vou techniku, byl pøijat na výuku èe�tiny mladý aspirant, absolvent Karlovy univerzi-
ty, ná� nynìj�í kolega Oleg Fedoszov.

Oleg Fedoszov, Ph.D. (*1958), pùvodem Rus, který se bìhem svého studia slavi-
stiky a èe�tiny oûenil sMaïarkou, vypomáhal pøi výuce lingvistiky od roku 1986 jako
aspirant, pak se stal asistentem, pozdìji odborným asistentem na na�í katedøe (od roku
1988). Od té doby vykonává vyuèování v�ech povinných lingvistických pøedmìtù
ze synchronní gramatiky i historické mluvnice. Støedem jeho vìdecké pozornosti je
hlavnì èeská a ruská frazeologie a lexikologie, z jejichû okruhu uveøejnil dosud
pøibliûnì 40 èlánkù. Titul Ph.D. získal disertací o èeských verbo-nominálních koloka-
cích, kterou napsal na základì materiálu Èeského národního korpusu. Je èlenem
Frazeologické komise Mezinárodního Svazu slavistù za Maïarsko a èlenem evrop-
ského sdruûení pro frazeologii EUROPHRAS.
4. Naši lektoøi

Velmi dùleûitou funkci sehrávají na na�em oboru jazykoví lektoøi, kteøí k nám
pøijíûdìjí z Èech na základì mezistátní kulturní smlouvy. Prvním lektorem v polovinì

50. let byl Josef Bena, který spolu s Istvánem Siposem napsali první uèebnici èe�tiny
pro Maïary. Tato uèebnice sice pøedstavovala uû v dobì jejího vzniku zastaralý
jazykový stav, dala v�ak dobrý pøehled o èeské gramatice a dlouho slouûila jako
jediná pomùcka u nás k prvotnímu seznámení se se záhadami èeského jazyka.
Druhou, dodnes hledanou uèebnici èe�tiny, vydal kolektiv èeského oboru aû v 80. le-
tech9.

Mezi lektory pùsobícími na na�em oboru se vyskytovali i vysoce kvalifikovaní
odborníci. Anna Valentová (lektorka èe�tiny v l. 1968�1973) vystudovala maïar�tinu
na Karlovì univerzitì, po návratu domù z Budape�ti se stala vynikající a renomova-
nou pøekladatelkou maïarské literatury do èe�tiny a kandidátkou vìd, je nositelkou
Státní ceny za pøeklad.

Jaroslava Pašiaková (lektorka v l. 1973�1976), téû odchovanka maïarského
oboru Karlovy univerzity, se úspì�nì vìnovala badatelské èinnosti, èesko-sloven-
sko-maïarským kulturním vztahùm. Vydala pozoruhodnou monografii o nejvìt�ím
maïarském ranì avantgardním básníkovi Lajosi Kassákovi (1973), sborník studií
o èesko-maïarských kulturních vztazích pod názvem Nedokonavá minulost (Folya-
matos múlt, 1981) aj.

Celá øada dal�ích lektorù (Milan Stehlík, � 2005, Ludmila Vanclová, Ida Ledajak-
sová, Anna Bene�ová a od roku 2009Marcela Grygerková) se svou obìtavou prací za-
slouûila o nìkdy aû vynikající jazykovou úroveò na�ich absolventù.
5. Absolventi èeského oboru

Úspì�nost výuky dokazuje i uplatnìní jejích absolventù. I v tom smìru vykazuje
ná� obor pozoruhodné výsledky, jelikoû na�i bývalí ûáci se najdou ve v�ech oblastech
kulturního i hospodáøského ûivota. Na tomto místì mohu z nich uvést jen nìkolik
jmen.

Od roku 1989 pùsobí na na�í fakultì jako historik doc. PhDr. G á b o r B e n e -
d e k (*1955), CSc., který se na katedøe Dìjin Východní Evropy vìnuje èeské histo-
rii posledních dvou set let a pøedná�í èeské dìjiny i posluchaèùm èeského oboru. Na
základì bádání v praûských a vídeòských archívech provedl velmi zajímavý prùzkum
sociologického sloûení státního úøednictva rakousko-uherské monarchie. Je téû
èlenem kuratoria Maïarské poèítaèové spoleènosti.

I v maïarské kulturní veøejnosti jsou dobøe známé osobnosti Endre Bojtára
a Istvána Vöröse. E n d r e B o j t á r (*1940) je velmi plodným literárním teoreti-
kem, pøekladatelem a kritikem, vyznamenaný více literárními, kulturními cenami
i státní cenou. On mezi prvními seznámil maïarskou veøejnost s èeským strukturalis-
mem, jeho knihy o slovanském strukturalismu a støedoevropské avantgardì byly
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8 Líraiság és epikum. Mûfaji problémák Karel Èapek prózájában.

9 Hankó-Heé-Futó: Cseh nyelvkönyv. Budapest 1988. Druhé, obnovené vydání v pøepra-
cování Veroniky Heé a Marcely Grygerkové vy�lo v roce 2010 nákladem na�í katedry a bu-
dape�Ùského nakladatelství Tinta.



vydány i v cizinì. Je stále pøítomný v maïarském kulturním ûivotì, zaèátkem 80. let
byl pøímo objevný jeho sborník esejù Východo-européer v literární vìdì10. K újmì
bohemistiky Bojtár se v poslední dobì vìnuje spí� literaturám pobaltských národù.

PhDr. I s t v á n V ö r ö s, CSc. (*1964), docent èeské literatury na Katolické
univerzitì Petra Pázmánye, je významným básníkem, kritikem a pøekladatelem. Do-
sud vydal pøes 20 sbírek hlavnì básní, ale také próz, kritik a poslednì i nìkolik dra-
mat. Vörös je nositelem vícerých básnických cen domácích i cizích, mezi nimi u nás
vzácné básnické ceny Attily Józsefa a èeské literární ceny Premia Bohemica.

V diplomacii z na�ich absolventù dosáhl nejvìt�í proslulosti G y ö r g y Va r g a,
vynikající pøekladatel a agilní kulturní pracovník, který se stal po sametové revoluci
prvním maïarským velvyslancem v Èeskoslovensku. Vedle Györgye Vargy a Endre
Bojtára se bìhem desítiletí konstituovala celá øada dal�ích pøekladatelù.

E f r a i m I s r a e l (pùvodnì Béla Hap, *1944) byl v 70. a 80. letech vynikajícím
pøekladatelem Hrabalovy prózy, Máchova Máje a Bøezinových básní. Svùj pøeklad
Máje ve dvojjazyèném vydání s reprintem originálu a dal�ími objevnými materiály
vydal roku 200011. V roce 1985 emigroval sice do Izraele, ale je stále pøítomen v èeské
i maïarské kulturní veøejnosti mnoha zajímavými teoretickými èlánky.

Velice plodná pøekladatelka moderní èeské literatury a hlavnì Hrabalovy prózy je
Z s u z s a D e t r e. Pøekladatelkou celé øady èeských dìtských knih je A n d r e a
B a l á z s12. Z nejmlad�í pøekladatelské generace vzbudila velkou pozornost jazyková
bravura pøekladu P e t r a K o l o s z á r a a románu Sestra Jáchyma Topola.

Øada na�ich bývalých posluchaèù pùsobí jako tlumoèníci, uèitelé jazyka, pracov-
níci turistického ruchu nebo úøedníci ministerstva zahranièních vìcí, na jejich èin-
nosti jsme stejnì py�ní jako na pøedem jiû zmínìné.

Snad je z vý�e øeèeného význam vìdeckého pracovi�tì na ELTE pro vìc èeské ku-
ltury v Maïarsku zcela zøetelný. Je radostným faktem, ûe nyní uû zdaleka nepùsobí
samo. Proto zbývá je�tì, abychom si prohlédli, byÙ jen velmi struènì, i dal�í praco-
vi�tì a skupiny nad�encù, kteøí se buï z povolání, nebo jako koníèku vìnují èeské
kultuøe.

Vlastní katedru má pomìrnì mladý, ale dynamicky se rozvíjející obor èe�tiny na
uû zmínìné Katolické univerzitì Petra Pázmánye od jejího zaloûení r. 1993. Na
zaèátku tam také pùsobili uèitelé na�eho oboru na ELTE (L. Hankó, Oleg Fedoszov
i na�i lektoøi), od r. 1997 tam pùsobí ná� absolvent István Vörös, nyní vedoucí oboru,
tak toto pracovi�tì snadmùûeme èásteènì také povaûovat za na�eho duchovního poto-
mka. Vedle Vöröse má katedra velmi nadìjný sbor mladých, intenzivnì pracujících
uèitelù �irokých vìdeckých zájmù, vesmìs absolventù Pázmányské univerzity.
V�ichni se èasto úèastní vìdeckých konferencí a mají stále �ir�í mezinárodní styky.

A n d o r M é s z á r o s (*1971), Ph.D., odborný asistent, historik a filolog èes-
kého a maïarského oboru, jeho publikace se hlavnì týkají kulturnì historických
a kontaktologických otázek støedoevropských národù.

M á r t o n B e k e, Ph.D. (*1975), asistent, jeho vìdecké zájmy smìøují pøede-
v�ím k otázkám kulturnì-historickým, dále teoretickým otázkám literární vìdy
a pøekladu.

Ta m á s T ö l g y e s i, Ph.D. (*1979), asistent, nejmlad�í pøírustek uèitelského
sboru, lingvista, jeho hlavní vìdecké obory jsou lexikologie, jazykové kontakty,
korpusová lingvistika, sociolingvistika. Jako externista uèí také na èeském oboru
segedínské univerzity. Dlouhá léta také pùsobil na oboru jako externista prof. PhDr.
A n t o n í n Va � e k, CSc., z Masarykovy univerzity, èastým hostem je z olomoucké
Univerzity Palackého prof. PhDr. L u b o m í r M a c h a l a, CSc., aj.

Roku 2003 uspoøádal obor úspì�nou dvoudenní mezinárodní konferenci Nové in-
terpretace èeského baroka, ze které také byl vydán sborník13.

Nejnovìji vzniklý èeský obor funguje od roku 2007 v rámci Katedry slovanské fi-
lologie na Filozofické fakultì univerzity v Szegedu (Szegedi Tudományegyetem,
Szláv Tanszék). Iniciátorkou a vedoucí oboru je habil. doc. K a t a l i n S z õ k e, CSc.
(*1950), ru�tináøka, která se sice vìnuje pøeváûnì ruské literatuøe, ale uû léta má
zájem o èeský jazyk a kulturu. Vedle ní je zatím jediným stálým uèitelem lektor
Tomá� Va�ut.

V rámci Literárnìvìdného ústavu Maïarské akademie vìd funguje Oddìlení
støední a východní Evropy, které se nejvíce zabývá kontaktologickými otázkami.
Vedoucí tohoto oddìlení je Ta m á s B e r k e s (*1954), DrSc., bohemista, literární
vìdec se �irokým vìdeckým zábìrem. Zaèal se zájmem omoderní literaturu a srovná-
vacím studiem grotesk ve støedoevropských literaturách (Senki sem fog nevetni [Nik-
do se nebude smát], nakl. Gondolat, Budape�Ù 1990), pozdìji se jeho zájmy roz�íøily
do star�ích dob, hlavnì do doby obrození, na otázky kulturnì-historické a na dìjiny
idejí (A cseh eszmetörténet antinómiái [Vývoj ideologických antinomií v èes- kém
myšlení], nakl. Balassi, Budapest 2003).

Za výsledek èinnosti maïarských bohemistù z povolání snad mùûeme èásteènì
také pokládat fakt, ûe vMaïarsku radostnì roste okruh zájemcù o èeskou kulturu. Tu-
to èinnost v�ak také velmi prospì�nì doplòuje civilní krouûek èesko-maïarského
pøátelství Bohemia, fungující v Budape�ti více neû patnáct let. Bohemia vydává
stejnojmenný informativní a stále hezèí a obsaûnìj�í ètvrtletník, dále organizuje pro
èleny klubu velmi populární kulturní i oddechové výlety do Èeska. Za svou kulturní

13 A cseh barokk új interpretációi Nemzetközi konferencia, Piliscsaba, 2003 május 12�13.
Nové interpretace èeského baroka. Sborník z mezinárodní konference, Piliscsaba, 12.�13.
kvìtna 2003. Red. Beke Márton a Mészáros Andor. Piliscsaba�Esztergom, PPKE BTK Szlavi-
sztika � Közép-Európa Intézet Nyugati Szláv Kult. Kutcsop., 2004 (Pons Strigoniensis Studia 4).
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10 Egy kelet-européer az irodalomelméletben. (Budape�Ù, Szépirodalmi K., 1983).
11 Holtak gondolata (My�lenka zemøelých, Budape�Ù�Bratislava, nakl. Kalligram).
12 Nyní absolventka doktorského programu.



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, Budapešt’

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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