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VYHRADENÉ PRE
DAGMAR KLÍMOVÚ

MOJE TOVARY�SKÁ LÉTA

V polovinì let padesátých, tedy je�tì jako Rychnová, jsem ztrávila obì své zákonité
dovolené � 28 dní � v Maïarsku. Jak jsem se ocitla právì tam, kdy� podnes umím jen asi
60 maïarských slov a tøi krátké fráze? Vdìèím za to chotkovskému: �nikdy se nevzdávat
nìèeho, co se samo nabízí�. Kdoví, k èemu to mù�e být dobré.

Jsme v období, kdy se nedá jet nikam do zahranièí, ani do spøátelených socialistických
státù. Sice nesmìle zaèíná øízená turistika � hromadný zájezd odmìnou za vzornou budo-
vatelskou práci do turisticky atraktivních míst � v Maïarsku k Balatonu (kterému moje
generace stále je�tì tvrdo�íjnì øíká Blatenské jezero) nebo do vinných sklepù v Egeru
(který já znám, také z mapy, o které se za chvíli zmíním, jako Jáger). Zmiòuji se o tom
proto, �e ohrazení neprody�nými hranicemi vedlo k tomu, �e byly témìø úplnì zapomenu-
ty èeské názvy míst v cizinì, s nimi� zøejmì pøedkové mívali pøímé styky.

V novì zalo�ené akademii vìd tehdy nìkdo vynalezl, �e se mohou navzájem vymìnit
za studijním úèelem dva vìdeètí pracovníci. Nevím, zda to platilo i pro jiné zemì �lido-
vých demokracií�, ale pro Maïarsko to platilo. Linda Déghová, tehdy je�tì maïarská fol-
kloristka, dnes naturalizovaná Amerièanka, mìla jakési privátní zájmy v Praze a nabídla
mi výmìnu. Z chotkovských semináøù jsem toho vìdìla pomìrnì dost o národnostní situ-
aci v Uhrách. Podle sèítání z r. 1900 vypracoval Lubor Niederle národnostní mapu Uher-
ska (tu pøevzali v trochu zjednodu�ené podobì i do Ottova slovníku nauèného) a Chotek se
po 1. svìtové válce spolu s geografem Dvorským podílel na stanovení hranice mezi Ma-
ïarskem a novì zalo�eným Èeskoslovenskem. Nebyl to snadný úkol, ponìvad� �iroký pás
budoucího rozhraní obou státù tvoøily jazykové ostrovy nìkolika národností a tak nakonec
rozhodlo hledisko geografické. Dvorský zastával názor, �e øádná hranice bì�í po høebenu
hor nebo prostøedkem hranièní øeky.

Vzala jsem si mapu a plán byl hotov: nav�tívím postupnì ty, kteøí sídlí co nejblí� k dne�ní
státní hranici, tedy Pili�ské kopce, Mátru, Bukové hory a okolí Debrecína, respektive Nyí-
regyházy.

Vznikla tak celkem obsa�ná sbírka lidových textù, pøevá�nì pohádkových, nìjaké zá-
znamy písní a poznámky o zvycích a obyèejích. Jsme ov�em v období, kdy nahrávací
pøístroje se teprve zavádìly, mìly je k disposici jen nìkteré univerzitní èi akademické ústa-
vy, nebyly konstruovány pro práci v terénu. V Praze jsme mìli drátofon zahranièní výroby,
vá�il 20 kg, kromì toho moje cesta byla pøece soukromá � oficiálnì jsem odjela na dovo-
lenou.
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Zbýval tedy ruèní zápis a ten mìl nìkteré zádrhele. Pro�la jsem sice základní prùpravou
linguistické slavistiky, znala jsem práci svého dal�ího oblíbeného uèitele � Václava Vá�né-
ho � o slovenských dialektech, mìla jsem u� urèitou zku�enost s Horòáckem, kde se hovo-
øí � podle linguistických mìøítek � �západní sloven�tinou�, av�ak potí� byla v tom, �e
jednotlivé jazykové ostrovy v Maïarsku si vyvinuly svou vlastní místní variantu náøeèí,
které se v mnoha dílèích prvcích li�ilo od �klasických� typù a ruèní zápis, jak je známo,
nikdy nezachytí celý text doslova, sbìratel musí rekonstruovat � a tady se do textù vloudily
nìkteré bohemismy. Moje sbírka, dosud ulo�ená v mé skøíni v rukopise, má tedy hodnotu
jen dokumentárního podchycení té vrstvy vyprávìní, která se nacházela na povrchu. Mùj
výzkum byl sondá�ní, nebylo èasu ani dal�ích podmínek zùstávat ve zvolené lokalitì tak
dlouho, aby se vytvoøily podmínky pro hloubkový výzkum.

Pøes to pøese v�ecko jsem se pøi obou cestách nauèila víc, ne� by èlovìk oèekával.
I takto kaleidoskopicky roztøí�tìný obraz mnoho napovìdìl o charakteru pøetrvávání folk-
lórní i národní tradice, i letmá setkání v dopravních prostøedcích � v autobuse nebo na
pøestupní vlakové stanici � mi ukázala mnohé o spoleèenském úzu, pohostinnosti, toleran-
ci i intoleranci. Pøesvìdèila jsem se, �e obyèejní lidé bez ohledu na národnost jsou pøátel-
�tí. Jsou poctìni, �e jste se vypravili právì k nim, jsou zvìdaví, pohostinní a k pohostinnos-
ti patøí i konverzace. Tady to ov�em vázlo. Selka v �irokých sukních, která si pøisedla
v autobuse mezi Mi�kolcem a Debrecínem, se nedala odradit mou nauèenou vìtou, �e
neumím maïarsky. Pohotovì pøe�la na gestikulaci a tak se dozvìdìla, odkud jsem a kam
jedu, dokonce i jsem-li vdaná èi svobodná. Pou�ila jen klíèové slovo � �leányka� (jsme
v období, kdy nebyl k mání ani maïarsko-èeský slovník, s obtí�emi jsem si pro cestu èíslo
dvì obstarala maïarsko-nìmecký). Výraz pro �dívku� doprovodila gestikulací � pohybem
prstù kolem oblièeje si jakoby roztøásala vlasy � a tady mi svitlo: co jiného, ne� zase
zku�enost z Horòácka, kde se, dnes u� jen �ertem, øíká svobodné dívce �strapaòa� (proto-
�e malá dìvèátka nosívala volné vlasy, je�tì nespletené v cop). Ukázala jsem na sebe a øekla
výraz, který mne nauèili cestující, hledající volné místo � �szabad�. �ena pochopila, �e
nejsem provdána a ��astnì se usmála, jak nám ta konverzace pìknì jde. Mezitím se pro
mne na�el �rytíø�. Star�í mu� mne oslovil slovensky a èest domácích byla rázem zachová-
na � hostu z daleka se dostane konverzace, bez které by místní spoleèenský rituál nebyl
úplný. (Tato úporná snaha s pøíchozím konverzovat mi o mnoho pozdìji pomohla pøi ana-
lýze folklórního textu. V jednom z typù karpatské odrùdy látky o hodné a nedobré sestøe
se mezi dívkou a stra�idlem, které vstoupilo do domu, rozvíjí konverzace. Dívka si náv-
�tìvníka prohlí�í a postupnì øíká s podivem, jak velké má oèi, ruce, ústa � a dostává se jí
stereotypní odpovìdi: Povídaj, povídaj, enem jednéj vìci nepovídaj! � Èlovìk mé kulturní
sféry si øíká: proè dívka mluví a nemlèí, v�dy� to povede k ne�tìstí. A opravdu, jakmile
øekne �zuby�, stra�idlo ji roztrhá na kousky. Dnes vím, �e dívka si nemohla pomoci, kon-
verzovat s hostem je povinnost, jí v�ak nic jiného nenapadá ne� reagovat na náv�tìvníkùv
vzhled. � Mnì vyzbrojil zku�eností o správném spoleèenském chování právì zá�itek z Ma-
ïarska, kdy spoleènice z autobusu nevzdává pokus vést se mnou konverzaci, i kdy� jejímu
jazyku nerozumím, a nakonec se jí to v elementární podobì podaøí!)

Mùj slovensky hovoøící rytíø mne nakonec dovedl v Debrecínu a� na univerzitu k prof.
Bélovi Gundovi, ov�em, cestou jsem se s ním musela zastavit v krèmì, kde mi nabídl
sklenku pálenky. (�e piju coby exotický host v krèmì s nìkým pálenku se mi stalo je�tì asi
dvakrát nebo tøikrát, moje cestovatelská odvaha a prohlá�ení, �e jedu �na výzkum� mne
zøejmì pový�ilo do mu�ské kategorie.)

Postupnì jsem se pøesvìdèila, �e pøihlá�ení se na veøejnosti ke znalosti sloven�tiny byl
za tehdej�í situace od mu�e, který se k tomu odhodlal, vlastnì hrdinský èin. Nejhor�í to
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bylo v pøímém okolí Budape�ti. Syn ze slovenské rodiny, kterého dospìlí vyslali, aby mi
pomohol pøi slo�itém pøestupování, hledìl podmraèenì do zemì, mlèel a za celou cestu
pronesl jediné slovo: prestupujem � a mlèky se obrátil k východu. (Pøi louèení pochopitel-
nì pozdravil maïarsky, co� jsem zvládla, �nashledanou� umím øíct maïarsky podnes.)

Svérázným zá�itkem byla moje cesta do Pili�ského Svätého Krí�e. Kolegynì hostitelka
mne dovedla do autobusu, promluvila s prùvodèím a ujistila mne, �e se na urèité stanici o
mne postarají Slováci, dojí�dìjí tam z Èívu do továrny. Naproti mnì sedìly dvì �eny, chvíli
si povídaly maïarsky a pak k mému pøekvapení pøe�ly na srbochorvat�tinu, proto�e si
potøebovaly sdìlit nìkolik klípkù o øediteli místní �koly. Mìly smùlu, se svými tajnostmi
mìly zùstat u maïar�tiny. Mùj odhad, �e pøi cestì je �krobótská� vesnice, se mi potvrdil.
Tam, kde �eny vystoupily, visely na ka�dém hospodáøství na vratech charakteristické sva-
tojanské vìnce, jak bychom to oznaèili u nás, zavì�ené sem na �Vidov dan�. Pøijí�díme do
místního prùmyslového støediska, nastoupí celá skupina mladíkù, prùvodèí je o mnì infor-
muje, jak slíbil, oni v�ak svornì prohlásí, �e slovensky nedovedou. Je ve mnì malá du�iè-
ka, u� se setmìlo � dìlnický spoj jezdí a� veèer po práci, já je�tì netu�ím, jak to v Maïar-
sku na veøejnosti chodí, tøeba�e zamraèený nemluvný dìtský prùvodce z Cinkoty mne u�
mìl na ledacos upozornit. Je charakteristické, �e netolerance právì v dìlnickém prostøedí,
znám nìco podobného od nás, u� se skoro stydím øíci, �e z Horòácka, kde dosud nepøijali
mezi sebe obyvatele Nové Lhoty, zalo�ené a� koncem 17. století, kteøí podle tradice po-
cházejí z Bukoviny a dosud hovoøí svérázným vlastním náøeèím. Nejhor�ího výsmìchu se
jim dostává v místní továrnì (velická Kordárna).

Pøíhoda s mladíky neznalými ani slova slovensky skonèila ��astnì v momentì, kdy auto-
bus na koneèné otoèil a odjel. Naráz se ozvala nejèist�í sloven�tina, omluvy a pìkné uvíta-
cí fráze. Prý by neobstáli, kdyby o nich nìkdo v dílnì vìdìl, �e jsou Slováci. Na jménu se
to nepoznalo, pøíjmení u� byla po pøedchozích úøedních akcích pomaïar�tìna. Pili�ská
oblast bývala kdysi ètyøjazyèná, kromì Maïarù a Slovákù i zmínìných u� �Krobótù� tu
bývali je�tì i ��vábové�. (�Viete hovori� aj po �vábsky?� ptala se mne star�í roz�afná teta
Kata, rezolutní a sebejistá, maïarskou nadøazenost komentovala vtipy, které o této situaci
kolují. Poprvé jsem tu vyslechla rèení, které mi pozdìji i jinde opakovali, �e Slovák, kdy�
se mu nechce mluvit slovensky, pøejde do maïar�tiny, av�ak Maïar, nechce-li mluvit ma-
ïarsky, musí �brecha� ako pes�.)

Návod, jak se bránit posmìchu, podává tato anekdota: Maïarský �andár se zeptá Slová-
ka, je-li pravda, co sly�el, �e Slovák �mosí cica� a� do �es�desiatky�.

�Pravda�, odpoví Slovák.
Co ale a� do té doby dìlá? � �Stane si za �andára� zní lakonická odpovìï.
V �Èívu� (jak se mezi svými Pilis Csév jmenuje) mne výchozí zku�enost z autobusu

pøivedla k mnoha debatám o tom, nebylo-li snad pøece lépe vyu�ít nabízené mo�nosti po
2. svìtové válce a pøestìhovat se na Slovensko. V�ichni to rozhoøèenì odmítli � jak by
mohli opustit hroby svých blízkých, sousedka má na høbitovì nejen rodièe starého otce,
ale i syna, který jí zemøel je�tì v dìtském vìku. � Zdá se, �e tento aspekt ti, co procházeli
po r. 1945 krajinou a vyzývali k pøestìhování, vùbec nevzali v poèet a pøesto je jedním
z nejzáva�nìj�ích dùvodù, na novém místì u� vytrvat.

(Zato nabídky vyu�il èistý Maïar, kterému po moravském prapøedkovi zùstalo slovan-
sky znìjící jméno. Byl z Tatabani, znièené pro svùj prùmyslový význam bìhem války a�
do samých základù. Ode�el tedy do Èech �na lep�í�, jako se kdysi odcházelo do Ameriky.
Na zaèátku �edesátých let u� umìl správnì èesky a se svou volbou byl spokojen. Patrnì
nebyl sám, proto�e jsem v roce sèítání lidu zaslechla bìhem svého lázeòského pobytu
v karlovarském autobuse mladíka, jak øíká vesele svou pepickou èe�tinou kamarádovi:
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�Táta je Maïar a tak se hlásíme za Slováky.� � Zdá se, �e demografové mají v èeském
pohranièí zajímavé pole pùsobnosti, ne� ty národnostní zapletence doká�ou správnì klasi-
fikovat.)

Pøi výzkumu slovenských lokalit v Maïarsku bylo mou cti�ádostí najít co mo�ná ar-
chaické doklady lidových tradic. Vedly mne k tomu nìkteré teorie, které hlásali moji uni-
verzitní uèitelé: Chotek hovoøil � tak trochu po vzoru Jungmannovì o �ústupových oblas-
tech� � vìøil toti�, �e daleko od hlavních komunikací a zejména v izolovaných komunitách,
jakými byly i jazykové ostrovy, se zachovalo leccos, co u� jinde bylo pøekotným vývojem
a v�eobecnou nivelizací setøeno. Souèasnì jsem vìøila, �e právì Slováci jsou nositeli toho
nejpodstatnìj�ího, co tvoøí charakteristiku slovanského folklóru � z jazykového hlediska
zaujali centrální posici. Byla jsem konec koncù odchovanec �slovanské filologie� a ta
v jistém smyslu pokraèovala v tom, co o sto let døíve zastávala evropská �kola mytologic-
ká, vìøící pevnì v indoevropský základ folklóru.

Záhy mne praxe pøesvìdèila, �e má oèekávání ve vztahu k slovenským jazykovým ostro-
vùm jsou znaènì pøemr�tìná. Jakoby se zapomnìlo na ony specifické okolnosti, které daly
jazykovým ostrovùm v bývalé øí�i Rakousko-uherské vùbec vzniknout: pán mìl statky
v nìkolika oblastech a sna�il se pøevést �zdatné pracovní síly�, abychom to øekli zjedno-
du�enì, tam, kde se jich nedostávalo, napø. po nìjaké vleklé válce (turecké vpády k tomu
patøily v první øadì) nebo vùbec proto, �e se jednalo o, abychom tak øekli, �panenské
území� dosud øídce osídlené. Na novou zem pøecházely hlavnì mladé rodiny a také lidé,
kteøí patøili k místním bezzemkùm. Nedalo se oèekávat, �e si z pùvodní vlasti s sebou
pøinesli kompletní ústní tradici, v�dy� nìkteré její typy, k nim� nále�í povìst a zèásti i po-
hádka, si mladý èlovìk osvojuje ve svém prostøedí a� postupnì, opakovaným naslouchá-
ním star�ích generací. Nadto znaèná èást povìstí je chápána jako jakási krajová, pøípadnì
rodová historie, s krajem úzce spjatá a na novém místì pozbývá smysl. � Povìstí jsem
opravdu zapsala proti oèekávání jen nevelký poèet. Øízené dotazy, napø. na zbojníky, záhy
ukázaly, �e vazba je na místní typy, teda hrdinou je � a� na nepatrné výjimky, zji�tìné
v Pili�i, �ándor Ró�a a nikoliv Jáno�ík. Turecké nájezdy se netradovaly vùbec � pozbyly
smysl, proto�e lidé pøi�li do svých nynìj�ích sídel a� kdy� u� skonèily.

Pøesto jsem � jako to pøísloveèné slepé kuøe � tu a tam na�la zrnko. Tak hned v Pili�i
zareagovala jedna z informátorek na mùj dotaz o Turcích tak, �e mi pøednesla známou
baladu o sestøe a bratrovi, kteøí se vymaní z tureckého zajetí a vracejí se do rodného kraje,
kde dosud �ije jejich matka. K mému pøekvapení balada konèí v polovinì dìje ver�em, �e
bratr �le�í na poli zhnilý�. � Pùvodní ver� z Pová�í a východní Moravy v�ak zní �napo³y
zhni³ý�, tedy �z poloviny� a ne, �e by místem jeho posledního odpoèinku bylo �pole� �
ztráta obalovaného �³� tedy vedla k neporozumìní textu, proto mne zpìvaèka ujistila, �e
takto je to celé, dìj u� nemù�e pokraèovat, zemøel-li jeden ze sourozencù na cestì.

Bylo to vlastnì v mé maïarské praxi poprvé, kdy jsem mìla nepøímý dùkaz, �e text si
kdysi pøinesli s sebou a zmìnou náøeèní normy mu pøestali rozumìt.

Je�tì výraznìj�í doklad jsem získala ve Staré Huti (Mátraszentimre). Sem mne pøevezl
maïarský slavisticky zamìøený linguista Peter Király, který si zde ovìøoval místní dialekt
za pomoci dotazníku pro jednotlivá slova. Dvoujazyèností tìchto jazykových ostrovù mìl
znaènì usnadnìnu práci, tím, �e se na hledaný výraz ptal maïarsky, vyvaroval se tzv. su-
gestivní otázce, kdy by informátor mimodìk pøizpùsobil místní výraz slovu, které mu nadho-
dil badatel. Peter Király mne zanechal v péèi místního øeditele �koly, který byl mezi teh-
dej�ími maïarskými intelektuály vlastnì èestnou výjimkou. Byl toti� py�ný na to, �e pùsobí
v místì specifické nemaïarské kultury a sna�il se místní kolorit rozvíjet a podporovat, jak
nejlépe to dovedl, tøeba�e jeho snaha mìla urèité hranice. O�enil se s místní dívkou �
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Slovenkou � ale slovensky se od ní nenauèil, spolu jsme se domlouvali nìmecky. Na míst-
ní �kole pùsobil i uèitel sloven�tiny, pùvodem ze sousedního jazykového ostrova v Buko-
vých horách, kam mne také ke svým rodièùm doporuèil, tak�e jsem ve výzkumu pokraèo-
vala v obci Bükkszentlászló.

Vypravìèka mátranského jazykového ostrova mi pøednesla pìknou verzi dìtské bajky
o kozièkách, které �ly do lesa na chvoj a potkaly tam vlka. Je podána zèásti rytmizovanou
a zèásti rýmovanou formou a v kontextu støedoevropských zápisù byla celkem unikátem,
zjistila jsem pozdìji v literatuøe obdobnì vyprávìný text z pastýøské oblasti kavkazských
národù. Text se mi líbil a to pøimìlo mého prùvodce, �e vypravìèku po�ádal, aby mu
pohádku vyprávìla maïarsky, aby si ji také poslechl. Velmi se bránila, �e to v maïar�tinì
je�tì nikdy nezkusila � pro mne tyto námitky byly velmi cenným zji�tìním: tøeba�e bez
potí�í dennì v maïar�tinì komunikuje, pøednes folklóru je v jiné rovinì, vy�aduje zvlá�tní
kvality pøednesu. Kdy� se odhodlala text pøevyprávìt v maïar�tinì, hned v první vìtì mne
zarazila poznámka �nem tudom chvoj�. Obsah tohoto slova byl mezitím zapomenut, pro-
to�e v okolí obce nerostou �ádné jehliènaté stromy, jen buky a ol�e. Nebýt tohoto pokusu
text pøevyprávìt v maïar�tinì, byl by mi detail textu unikl. Takto jsem mìla dùkaz, �e text
si pøinesli s sebou z pùvodní vlasti.

Kdysi jsem v jednom z èísel Ethnologia slavica o tom referovala a dopustila se pøi tom
jedné nepøesnosti. V nìmèinì toti� výraz pro �chvoj� � �Reisig� � znamená jakoukoliv
otep èerstvì nalámaných vìtví, podobnì i výraz �chvoj� v srbochorvat�tinì. Zú�ení pojmu
jen výluènì na jehliènaté vìtve je støedoslovanským specifikem � význam je takto zú�en
jen ve sloven�tinì, èe�tinì a pol�tinì. V Javorníku na Horòácku (kde jinde v mém pøípadì)
jsem si motiv tohoto vyprávìní ovìøila i po vìcné stránce: kozám se na jaøe nalámaly
smrkové vìtve a výmladky, aby si na nich pochutnaly a v domech bezzemkù, kde bylo
málo slámy, se kozám chvojím také podestýlalo, motiv je tedy po etnografické stránce
reálný.

A do tøetice detail o pùvodnosti a del�í tradici místní verze lidové pohádky: Bylo to
v okolí Nyíregyházy, kam mne z Debrecína doprovodil lektor sloven�tiny, tehdy na této
univerzitì pùsobící. Kdy� jsem vyzvala vyhlédnutého informátora, zda by mi nevyprávìl
nìjakou �rozpráuku�, navrhl pøíbìh o Popelce. Lektor protestoval: urèitì prý tuto banální,
obecnì roz�íøenou pohádku vypravìè èetl v nìjaké maïarské èítance nebo v nìjakém ka-
lendáøi. Já nechtìla vypravìèe odradit ani zarmoutit a text jsem si dala vyprávìt. On po
lektorových námitkách trochu znejistìl, ale dal se do vyprávìní v co nejvìt�í dìjové �íøi.
Kdy� se vyprávìní chýlilo ke konci, princ si odvá�el nepravou nevìstu, zatímco Popelku
pøiklopili korytem, aby ji nikdo nena�el, volá, jak je tomuto typu vlastní, kohout na plotì
v ustálené rytmizované a rýmované formuli:

�Kykyryký � pekné dieuèa pod koryty!�
A vypravìè dodal: Tak vidíte, �e je ta pohádka slovenská, jak by to jinak bývali na�i

pøedkové tak pìknì zrýmovali! � A opravdu: je�tì 1000 km odtud na západ, v Kladsku,
najdeme v Kubínovì verzi locus communis: Kykyryký � pìkné dìvèe pod koryty!


