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Zatímco politické a kulturní styky mezi Čechy a Mad'ary sahají k počátkrim
státnosti obou národri ve stŤedověku, oboustrann1f literární zájem májen
krátkou historii a až do poslední doby bfval spjat s národně politickfmi
zŤeteli'

Až do padesát1fch let našeho stoletívyšlo jen několik stručn;fch informací
o české literatuŤe hlavně v lexikonech a česká díla b1/vala pŤekládánajen
sporadicky: 180 5 Komenského Laby rint su ět a, 1856 riryvky R ukop i s u hrdlo -
uéduorshého, na pŤelomu století se objevilo několik básní J' Vrchlického
v niznych literárních časopisech.

Na budapešťské univerzitě se sice od padesátych let minulého století
pŤednášela slavistika, od osmdesát;Ích let mě]a i katedru, na níŽ plisobili
v1fborní slavisté (o. AsbÓth, J. Melich, I. Kniezsa), ale pěstovala se hlavně
lingvistika.

PŤi vzniku literárněvědného zájmu pŤedstavovala zajímavou epizodu
vědecká činnost několika gymnaziálních profesorri na Slovensku v prvních
desetiletích našeho století, tfkající se vesměs staročeské literatury.

Metodicky snad ne tak propracovaná, pŤesto však pozoruhodnáje obsráhlá
studie Gyrrly Kardose srovnávající staročeskou |egendu Ziuot suaté KateŤiny
s maďarskou kateŤinskou legendou z 16. století (Košice 1907), asi vrinec
první studie, která zptacovává česko-mad'arské literární téma srovnávací
metodou.

János Gertj (1873-1920)' pomad'arštěl;f Slovák a pÍíwženec mad'arsko-slo-
venské jednoty, absolvent budapešťské univerzity, napsal v letech 1910-1920
několik podivuhodně náročn1fch a obsáhl1ích monografií a větších studií
(A cseh huszitrik Magyarorszagon lČeštÍ husité v Uhrách]. Banská Bystrica
1910; Á cseh és tÓt k zépkori ualld'sos hijltészet [StŤedověké náboženské
básnictví české i slovenské], tamtéž 1913 aj.), které sledují nejlepší tradice
pozitivismu' prozrazují pohotovou zna]ost současné české i německé odborné
literatury, ale nejen to, obsahují i v1ysledky autorova vlastního v1Ízkumu
v česk;Ích a mad'arsk ch archivech.

Gerii, kterého mrlžeme právem naz;ívat prvním madarskym bohemistou,
zemŤel mlád ve zmatené poválečné době, jeho dílo upadlo do riplného
zapomnění a dlouho po jeho stopách nikdo z mad'arsk;fch vědcri nešel.

V meziválečném období začali pŤekládat českou literaturu Mad'aŤi na
Slovensku, ale vydání antologie moderních česk1fch a slovenskych básnftri
Cseh és szlouák hilltilh antolÓgiá'ja (Í93O v pŤekladu nejlepších mad'ars\.fch
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básnftťr, na domácí pridě nejnaročnější podnik, je spjato se jménem tehdejšfto

československého kulturního atašé Antona Straky - tedy ne Mad'ara'

Na poli česk;ich kulturních dějin začal ve tŤicátych letech publikovat

mladf nadějn;i vědec oszkár Sárkány (1912.1943), kte4/ však zélhy zahynt

v trestném oddílu na frontě' V té době také vznikly dva časopisy, ApollÓ
(1934.1940) a Szép SzÓ (1936-1939), které si uvědomovaly souvztažnost

osudťr stŤďoevropsk;fch narod (tehdejším termínem, oávenou kossuthovskou

reminiscencí, také '.podunajsk!ch'.) a jevily zájem o kulturu sousedních

státti.
Jakkoli byla padesátá léta historicky v mnohém smyslu tragická, v

česko-mad'arsk;ich kulturních stycích znamenala rozhodny krok kupŤedu,

hlavně co se tyká kvantity r1iměn kulturních informací mezi oběma státy.

Na základě oboustrann;fch kulturních smluv bylo zahájeno i plánovité pŤe-

k]ádání českfch děl do mad'arštiny a čeští klasikové jako Němcová, Neruda,

Jirásek, později Hašek, Čapek, Wolker, Nezval' Halas a další (do té doby

zde riplně nezrlámí) byli zpŤístupněni mad'arskému publiku.

Stinnou stránkou tohoto rozvoje bylo, Že dogmatická a tizkoprsá kulturni

politika ome zova|a a usměrĎovala tento proces poznáni a vyloučila z něho

drileŽite a charakteristické literání jevy, napŤíklad dekadenci, kato]icismus,

avantgardu atd', zato bylo lydáno hodně schematickych a kŤik]avě politicky

angažoÝanych děl. Byli také umlčováni někteŤí propagátoŤi podunajské

spolupráce (tato myšlenka se v bec stďa podezŤelou) a také zájemcí o českou

kulturu jako i I' Gál, redaktor b1ivalého časopisu ApollÓ. Zároveí se však

LászlÓ Németh, jeden z nejvyznamnějších spisovatelri této doby, stal v letech

195 1-1954 pŤek]adatelem několika Jiráskoqfch román]fJ (Psohlau ci, Temno,

Protiušem,),protože dlouho nemohl jako spisovatel publikovat. Vroce 1955

byl otevŤen česk;Í obor na katedŤe slovansk;/ch j azyk,Ů a literatur. Prwním

profesorem byljmenován Lász16 Dobossy' kter;f byl vedoucím oboru až do

roku 1980. Během sedmdesát1/'ch let ještě pŤibyly dvě odborné asistentky,

které zde dodnes učí českou literaturu: Veronika Heéová a Ludmila

Hanková-BŤízová (dnes docentka).
V roce 1956 vznikl Ústav literární vědy pŤi Mad'arské akademii věd,

kde postupné začali p sobit i badatelé s bohemistick1fmi zájmy (Lászl'6

Sziklay' Endre Bojtár, v současnosti i Tamás Berkes a další).

Padesátá a šedesátá léta bychorn mohli právem nazrlat heroickou dobou

mad'arské bohemistiky, kdy se hrstka milovníkri české kultury snažila obě-

tavou a velice plodnou činností dohánět, co dŤívější generace zmeškaly.

Mnozí znich pocházeli ze Slovenska, studovali praŽskou univerzitu a skoro

žádny znich nebyl rizce specializován jen na češtinu. Byli mezi nimi bele-

tristé (Szalatnay, Kovács), historik a polonista (Kovács), slovakista (Szik-

]ay), romanista (Dobossy) a téměŤ všichni pŤispěli i k mad'arské literární

vědě.
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Doyen mad'arské bohemistiky LászlÓ Dobossy (nar. 1910) se během své
vícenež padesátileté činnosti věnoval skoro všem obdobím české literatury
- od staročesk ch povídek pŤes Husa a Komenského ažpo Hrabala a Kun-
deru. Napsal monografii o Karlu Capkovi ( 1961) a dvě o Jaroslavu Haškovi
(1963, 1970),je autorem v;Íborného, dodnesjediného velkého Če sko.mad,ar-
shého slouníful (1960), kongeniálním zprisobem pŤeložil Komenského .Laby-
rint ďo mad,arštiny. Stále vykonává systematickou a rispěšnou popularizační
práci, lyužívá qročíulznamn1/ch českych osobností, aby nejširší obecenstvo
upozornil na hodnoty české kultury, pohotově recenzuje knihy s česk;fmi
tématy.

Dobossy se skromně nazyvá filologem, ve sv;í'ch esejích i větších dílech
vychází z drobn]fch pozoruhodn;Ích faktri literárních, historickych a kul-
turních, od nichž pak svérázně dochází k širším souvislostem, jež se mnohdy
t;fkají obecné problematiky česko.mad'arsk;fch kulturních vztahri.

Další zas]oužilou osobností mad'arské bohemistiky byl Rezs Szalatnay
(1904-1977). Pocházeljako profesor Dpbossy ze Slovenska a také na něho
měla rozhodující vliv pražská studentská léta. Je autorem prvních a dosud
jedin ch celkovych dějin české literaturyÁ cseh irodalom tijrténete ( 1964).
Jeho pohled zuženy na.'pokrokovou tradici'' a barvit , esejistickf styl b;/valy
kritizovány, pŤesťo má jeho práce podstatné klady: zábavn;ím, čtiqim
zprisobem provází mad'arského čtenáŤe neznámou pridou české literatury.
Jeho poetizující charakterizace' typu ''česky Macpherson'., '.Tyl, vábitel
lidu'', .'kouzelná flétna Nezvalova,' sice neusměrřují vždy správně čtenáŤory
pŤedstavy a někdyjsou i životní fakta piibarvena, celkově všakjeho dějrny
vzbudily zájem o další poznání.

Ender Kovács (1911-1985) byl také dlouhá léta horliv1fun propagátorem
české literatury: pŤekládal, napsal desítky rívodri a doslovri k českym kni.
hám. ByI však pŤedevším historikem' v roce 1952 vydal sborník studií Cseh-
-fnagyar tijrténelmi hapcsolatoh (v upravené podobě za spolupráce Jana
Novotného vyšel i česky pod názvem Mad,aŤi a rny), sice ne bez chyb, ale
dodnes citovany. Zkoumal pob1't Mad'aru na pražské univerzitě, Komenské-
ho v Sárospataku atd. Spolu s Rusy, Poláky a jinfmi vykreslil portréty
česk1fch politikri - Palackého' Friče, Masaryka (?orténelmi archépek ÍHis-
torické portréty], 1976).

Jedním z nejplodnějších propagátorri pŤedevším moderní české literatury
je András Zádot (nar' 1912),ktery je sice česk m státním občanem, ale
celé jeho prisobení je zaměŤeno do Mad'arska. Vykonává drjležitou činnost
jako redaktor a pŤekladatel českfch děl prozaickyích i básnick;Ích' Dosud
má velk;i podíl na tom, Že pozoruhodné literární novinky v krátké době
lycházejí i madarsky. Jeho svazky jsou vŽdy \ybaveny dosloly a poznámkami
dobŤe informujícími o autorovi a jelro místě v české literatuŤe. Jemu vděčíme
za piony'rské vydáníÁ modern cseh líra hincseshdza (Pokladnice moderní
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české lyriky I.IX, ]'959), za dvě další antologie české poezte (Cseh h ltak

antolÓgid,ja, 1980; D(. századi cseh és szloud,k h ltÓh antolÓgiája, 1986),

za maďarsk]Í pŤeklad velké části Čapkov1fch děl, Škvoreckého ZbabělcŮ,

(1967) atd. K. Capkovi věnoval Záďor i monogTafii (1984) ajako vedoucí

Iedaktor napsal mnoho českych hesel do Lexihonu suětoué literatury
(Világirodalmi Lexikon I' 1970).

Česko-slovensko-maďarsk1fini kontakty se zab;Ívali i Lász|6 Sándor
(].909-1993), Gábor G. Kemény (1915-198].), Tibor Kardos (1908-1974) aj.

Největším írspěchem tohoto období bylo, že česká literaturajako celek

vystoupila v Mad'arsku z neznáma a stala se pevnou součástí antologií

světové literatury rrydávan;Ích v Maďarsku (napŤíklad v šestidílné Vlá'gtro-

d.almiAntolÓgidja' 1952.1872;Auilá,girodalomlegszebb uerseí 1-11 [Nejkrás.
nější básně světové literatury], 1966-1967)' Pozvolna se qtváŤel stáIe větší

okruh pŤátel české literatury a kultury vribec.
od šedesáfiích let byly stále v1/raznější dvě tendence' Jednak se měnilo

pojetí komparatistiky' pŤecházelo od sledování kontaktrj k typologickému

zkoumání kulturníclr a literárních jevti' a to v kontextu více kultur či ]itera-

tur. Dá]e se prosazovala strukturalistická metoda, pŤedtím v Maďarsku

skoro neznámá, k čemuž také vyznamně pŤispívali bohemisté.

První velkolepou komparatistickou syntézu o kulturně historickych

i literárních otázkáchl,rytvoŤil Endre Angyal (1915.1976), lYsoce erudovany

vědec širokého rozhledu' zna\ec německé, italské a mad'arské stejně jako

slovanské ktrltury.Zabyval se hlavně obdobími manyrismu a baroka. Jeho

hlavní díIo o barokním slovanském světě s hojn;/'mi a pozoruhodnymi

poznatky o české barokní literatuŤe, vytvarném umění a hudbě vyšlo jen

německy (Dj e slawische Barochwelt, 1961) apo|sky, nikoli však mad'arsky.

Angyal pŤispěl mimo jiné i do sborník.tt Magyarország és Kelet-Europa
(Mad'arsko a qfchodní Ewopa, 1947), kde charakterizoval česko-mad'arské

kulturní styky, a Dějiny a ndrody (1965), kde pojednal česko-maďarské

kulturní vztahy v době baroka.
Zatímco|íteráti byli zaujati problémy literárních zÓn stŤední či v-íchod.

ní Evropy, otázkami metod' kter mi by se dala obsáhnout jednotlivá ob-

dobí, směry a jevy rrizn;ich literatur, historici zabyvající se naší oblastí
(většinou pod pojmem ,'vychodní Evropa.') vytvoŤili pozoruhodná díla ob-

sahující i pojednání o kulturní problematice' Endre AratÓ (1921'-7977) zpra-

coval dějiny široce pojaté vyclrodní Evropy (Pobaltí, Rusko s Kavkazem,

ostatní slovanské národy a Rumtrni, celf Balkán i s Albánií a Reckem) v

první polovině 19' století (Kelet.EurÓpa tijrténete a 79. szd'zad els felében,
1971). Kulturní dějiny národně obrozenskych hnutí stejné oblasti s názvem

A nemzeti meg juldsi mozgalmat Kelet.EurÓpd'bon (Národně obrozenská

hnutí ve qfchodní Evropě, 1977; rusky 1979) napsal Emil Niederhauser
(nar. ].923). obě díla využívají obsáhlé odborné literatury a projevují upŤím.
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Doyen mad'arské bohemistiky LászlÓ Dobossy (nar. 1910) se během své
více než padesátileté činnosti věnoval skoro všem obdobím české literatury
- od staročesk ch povídek pŤes Husa a Komenského aŽpo Hrabala a Kun-
deru. Napsal monografii o Karlu Capkovi ( I961) a dvě o Jaroslavu HaŠkovi
(1963, 1970),je autorem v5íborného, dodnesjediného velkého & sko.mad,ar-
shého slouníhu ( 1960), kongeniálním zpťrsobem pŤeložil Komenského .Laby-
rint ďo mad,arštiny' Stále vykonává systematickou a rispěšnou popularizační
prácí, quživ á qročí y| znamn1ích českych osobností, aby nejširší obecenstvo
upozornil na hodnoty české kultury, pohotově recenzuje knihy s česk;fmi
tématy.

Dobossy se skromně nazyvá filologem, ve sv:í'ch esejích i větších dílech
vychází z drobn]fch pozoruhodn;Ích fakt literárních, historickych a kul-
turních, od nichž pak svérázně dochází k širším souvislostem, jež se mnohdy
t;fkají obecné problematiky česko.mad'arsk;fch kulturních vztahri.

Další zasloužilou osobností mad'arské bohemistiky byl Rezs Szalatnay
(1904-1977). Pocházeljako profesor Dpbossy ze Slovenska a také na něho
měla rozhodující vliv pražská studentská léta. Je autorem prvních a dosuď
j edin ch celkovych dějin české literaturyA cs e h irodalom' tilrténete ( 1964).
Jeho pohled zwženy na '.pokrokovou tradici'. a barwit , esejistickf styl b;/valy
kritizovány, pŤesťo má jeho práce podstatné klady: zábavn;ím, čtiqÍm
zp sobem provází mad'arského čtenáŤe neznámou plidou české literatury.
Jeho poetizující charakterizace, typu ''česky Macpherson,., ''Tyl, vábitel
liďu'', ,'kouzelnáflétna Nezvalova.' sice neusměrřují vždy správně čtenáŤory
pŤedstavy a někdyjsou i životní fakta piibarvena' celkově všakjeho dějiny
vzbudily zájem o další poznání.

Ender Kovács (1911-1985) byl také dlouhá léta horliv1fm propagátorem
české literatury: pňekládal, napsal desítky rívodri a doslovri k česk;/'m kni.
hám. Byl však pŤedevším historikem' v roce 1952 vydal sborník studií Cseh-
-n'agyar tijrténelmi kapcsolatoh (v upravené podobě za spolupráce Jana
Novotného lyšel i česky pod názvem Mad,aŤi a my), stce ne bez chyb, ale
dodnes citovan1i. Zkoumal poby't Mad'aru na pražské univerzitě, Komenské-
ho v Sárospataku atd. Spolu s Rusy, Poláky a jinfmi vykreslil portréty
česk ch politikri - Palackého' Friče, Masaryka (?orténelmi archépek ÍHis-
torické portréty], 1976).

Jedním z nejplodnějších propagátorri pŤedevším moderní české literatury
je András Zádot (nat' 1912), kter je sice česk m státním občanem, ale
celé jeho prisobení je zaměŤeno do Mad'arska. Vykonává driležitou činnost
jako redaktor a pŤekladatel česk ch děl prozaick ch i básnick;Ích' Dosud
má velk;i podíl na tom, že pozoruhodné literární novinky v krátké době
lyc}:'ázejíi mad'arsky. Jeho svazky jsou vždy vybaveny dosloly a poznámkami
dobŤe informujícími o autorovi a jelro místě v české literatuŤe. Jemu vděčíme
za pionyrské vydáníÁ modern cseh líra kincseshdza (Pokladnice moderní
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české lyriky I-IX, 1959), za dvě další antologie české poezte (Cseh h lt k

antolÓgidja, 1980; D(. századi cseh és szlouÓ,k k ltÓh antolÓgiája, 1986),

za mad,arsk;f pŤeklad velké části Čapkov1fch děl, Škvoreckého Zbabělcti

(1967) atd. K. Capkovi věnoval Zádor i monografii (1984) ajako vedouci

Iedaktor napsal mnoho českych hesel do Lexihonu suětoué literatury
(Világirodalmi Lexikon I' 1970).

Česko-slovensko-maďarsk1fmi kontakty se zab;Ívali i Lászl.6 Sándor
(].909-1993), Gábor G. Kemény (1915-1981), Tibor Kardos (1908-1974) aj.

Největším írspěchem tohoto období bylo, že česká literaturajako celek

vystoupila v Madarsku z neznáma a stala se pevnou součástí antologií

světové literatury rrydávan;Ích v Maďarsku (napŤíklad v šestidílné Vilá'gtro-

d.almiAntolÓgidja' 1952-1872;Auilá,girodalomlegszebb uersei 1-11 [Nejkrás.
nější básně světové literatury], 1966-1967)' Pozvolna se v1tváŤel stáIe větší

okruh pŤátel české literatury a kultury vribec.
od šedesáfiích let byly stále v1/raznější dvě tendence' Jednak se měnilo

pojetí komparatistiky' pŤecházelo od sledování kontaktri k typologickému

zkoumání kulturníclr a literárních jevti' a to v kontextu více kultur či litera-

tur. Dá]e se prosazovala strukturalistická metoda, pŤedtím v Madarsku

skoro neznámá, k čemuŽ také vyznamně pŤispívali bohemisté.

První velkolepou komparatistickou syntézu o kulturně historick5;ch

i literárních otázkách vyťvoŤil Endre Angyal (1915.1976), {ysoce erudovany

vědec širokého rozhledu' zna\ec německé, italské a mad'arské stejně jako

slovanské ktrltt;iry.Zabyval se hlavně obdobími manyrismu a baroka. Jeho

hlavní díIo o barokním slovanském světě s hojn1/'mi a pozoruhodnymi

poznatky o české barokní literatuŤe' vytvarném umění a hudbě vyšlo jen

německy (Dj e slawische Barochwelt, /961) a polsky, nikoli však mad'arsky'

Angyal pŤispěl mimo jiné i do sborník.Ů Magyarország és Kelet-Europa
(Mad'arsko a qfchodní Ewopa, 1947), kde charakterizoval česko.mad'arské

kulturní styky, a Dějiny a ndrody (1965), kde pojednal česko-maďarské

kulturní vztahy v době baroka.
Zatímco\íteráti byli zaujati problémy literárních zÓn stŤední či v-íchod-

ní Evropy, otázkami metod' kter mi by se dala obsáhnout jednotlivá ob-

dobí, směry a jevy rrizn;ich literatur, historici zabyvající se naší oblastí
(většinou pod pojmem ''vychodní Evropa.') vytvoŤili pozoruhodná díla ob-

sahující i pojednání o kulturní problematice. Endre Arat6 (|921.-7977) zpra-

coval dějiny široce pojaté vyclrodní Evropy (Pobaltí, Rusko s K.avkazem,

ostatní slovanské národy a Rumtrni, celf Balkán i s Albánií a Reckem) v

první polovině 19' století (Kelet.EurÓpatijrténete a 79. szd'zadels felében,
1971). Kutturní dějiny národně obrozenskych hnutí stejné oblasti s názvem

A nemzeti meg julá.si mozgalmat Kelet-EurÓpd'bon (Národně obrozenská

hnutí ve qÍchodní Evropě, J'977; rusky 1979) napsal Emil Niederhauser
(nar. ].923). obě díla využívají obsáhlé odborné literatury a projevují upŤim.
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nou snahu vytváŤet co nejodstíněnější obraz o pojednan;/ch společnostech,
historick1ich a kulturních dějích.

od počátku sedmdesá|fch let vznikaly i pokusy o komparatistickou
syntézu více literatur. Několik menších, na ridaje velmi bohalfch studií
o stŤedoevropském obrození a romantismu) napsal István Fried (nar. 1934)'
jeden z nejerudovanějších mad'arsk1Ích komparatistti'

Endre Bojtár vydal v roce 1977 podnětnou kníŽkuÁ helet-eurÓpai auant-
garde irodctlom o avantgardní litelatuŤe vychodní Ewopy, prťrkopnické dílo
v tomto žánru, na něŽ posléze navazovala další.

Pozoruhodn;ím pokusem o syntézu byla práce spisovatele, dramatika
a slavisty Gy rgyho SpírÓa (nar. 1946)Á h zép-kelet-eurÓpai drdtna: Afel-
uildgosodd,s kordtÓl Wyspiaítski szintéziséig (1986) - pŤehled rozvoje stŤedo-
a vychodoevropského dramatu od doby obrození aŽ do Wyspiaiiského'

Komparatista-bohemista Tamás Berkes (nar. 1954) vydal kníŽku o lite-
rární grotesce šedesát;ích let ve stŤedo- a vychodoevropsk ch literaturách
s kunderovskym názvem Senhí sem fog neuetní (Nikdo se nebude smát,
1990) .

Do komparatistiky stňedo- a v5íchodoevropsk;ích literatur se aktivně
zapojila i nejmladší generace vědeckych pracovníkri. Pojem katastrofisrnu,
pŤevzaty arozšíÍen,!E. Bojtárem z polské literatury, aplikovala Magdolna
Baloghová na ostatní stŤedoevropskou literaturu v knize Kiuttalan utakon
(Cestou bezcestím, 1994). Péter Krasztev se podobnou typologizující metodou
snažil podat celkor, obraz stŤedo- a r,1íchodoewopského s}.rnbolismu (Megint
ťtjra kell sz letn nh [Měli bychorn se znovu narodit]' 1994)'

Se slovansk;ími strukturalistick;imi směry seznamovali mad'arskou
vědeckou veŤejnost Lász]'Ó Sziklay a Endre Bojtár.

LászlÓ Sziklay (1912-7987), pŤedevším slovakista a dlouhodob;í pŤedsta-
vitel mad'arsk;Ích komparatistri na mezinárodních odborn1fch fÓrech, pŤispěl
bohemistice několika studiemi o českych literárních jevech (o obrozenském
literárním životě, o historickém románu, o meziválečné avantgardnípoezíi
atd.) a hlavně pŤehledem dějin praŽské školy.

Endre Bojtár (nar. 1940), absolvent oboru česk;íjazyka literatura na
budapešťské univerzitě, je jedním z nejv5íraznějších mad'arsk]fch literárních
vědc s rozsáhlou vědeckou činností' Po několika cennych studiích, zejrnéna
o moderní české poezii, se věnoval pŤedevším literární teorii a komparatis-
tice. V roce 1977 vyda|knížkl Szldu strukturalizmus, y níž osobi[Ím zpriso-
bem propojil rusk;Í formalismus, česk;í strukturalismus a polsk struktu-
rálně fenomenologick směr Ingardenrfv a vyzdvihl jejich společné rysy.
V osmdesát}ich letech se jeho zájem pŤesunul k problém m estetické hod.
noty. V literární historii pěstuje kornparatistiku nejen slovansk;fch literatur,
ale také pobaltsk1fch literatur, v Mad'arsku dodnes téměŤ neznámych. Je
pŤesvědčen, Že do kulturní zÓny stŤední a qÍchodní Evropy v určit5ích do-
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bách patŤily i tyto literatury. Nevfrasněnost hranic naší kulturní oblasti

navrhuje metodologicky vyŤešit pojmem ''izoglosa'., vymezením mal1fch ost-

rrivkri společn1fch kulturních jevri, které vzhledem k časové rozdílnosti kul-

turních změn nemusí nutně existovat u všech těchto národri současně'

Do oblasti české literatury podnikli zajimavé exkursy i slavisté.lingvisté.

Péter Király (nar. 1917) objevil v mad'arsk;ích archivech několik cenn;Ích

staročesk1Ích rukopisri, mimo jiné ostŤilromsky rukopis statočeské Alexan-

d.reidy. Nejnovější ptáce Lász|6 Hadrovicse (nar. 1910) dokládá německé

a české filiace mad'arské tzv. husitské bibl e (A rnagyar Huszita Bíblia nérnet

és cseh rohonsága, 1994).
Mad'arskou bohemistiku obohacují i čeští nebo v Čechách žijící hungaris-

té, respektive literární vědci, kteŤí se zajímajío mad'arskou kulturu - dŤíve

Julius Dolansky a Karel Krejčí, nyní Richard Pražák, Jaroslava Pašiaková,

Petr Rákos a další.
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Endre Bojtár vydal v roce 1977 podnětnou kníŽkuÁ helet-eurÓpai auant-
garde irodalom o avantgardní liter'atuŤe vychodní Ewopy, prrikopnické dílo
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Pozoruhodn;ím pokusem o syntézu byla práce spisovatele, dramatika
a slavisty Gy rgyho SpírÓa (nar' 1946)Á h zép-kelet-eurÓpai drátna: Afel-
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HISToRIE A PRoBr,Émy nnaĎansxÉ BoHEMISTIKY

TAMAS BERKES

Existence a osobitá tváŤ madarské bohemistiky je utváŤena dvěma h]avními

faktory. Pruní faktor zahrnuje vliv a prisobení politiky na její rozvoj i na
její občasn;i ripadek - dokladem tohoje skutečnost, Že se Ceši ocitají v po-

pŤedí zájmu Mad'aru poté, co se značná část Uherska stala součástí vznikají-
cího československého státu. období mezi dvěma světov1imi válkami, cha-

rakterizované chladrr1foni, nepŤátelsk]Ími a na vzájemném nepochopení za|o-

žen mi vztahy,bylo po roce 1948 vystŤídáno uniformovan m pŤátelstvím,

které staré rozpory sice nevyŤeši|o,zato však umožnilo vzájemné pozrrárri

obou kultur v dosud nepoznané ŠíŤi. (Česko-mad'arské vztahy sovětského
období se tak pŤesunuly do oblasti společného zEmv.)

D ruh! faktor určující samostatn;Í charakter bohemistick;fch vyzkumri
v Mad'arsku je tŤeba hledat ve skutečnosti, že mad'arsk1f badatel - jakožto

osoba postrádaj ící i tu sebemenší s]ovanskou identitu - rrey y cl|ází pŤi zpr a-
covávání české kultury z obecné slavistiky, ale ze stŤedoewopské, jazykovym

hlediskrim vzdálené komparativní literární historie.i V Mad'arsku je totiž
za pozlistatek určitého atavistického chápání pova Žován_ v Čecháchjinak
oprávněn;f _ postup vycházející z porovnávání slovansk;Ích literatur, i pŤes-

to, že česká kultura vykazuje více typologick;ich paralel s kulturou mad'ar-
skou než Ťekněme s bulharskou.

Nemám však v rimyslu popírat, Že mad'arská bohemistika je ve své
podstatě fantasma: stěží mliŽeme hovoŤit o její existenci vribec, a ani její

oprávněnost nelze považovat za samozŤejmou. Vyvstává tak otázka, Óílr.
se má zab}'vat badatel, není-li českého p vodu. Vžd}'t sotva mriže soutěžit
se sv1fm českym kolegou v základním vyzkumu české literatury! Druhá
možnost, qÍzkum v oblasti česko-maďarsk ch vztah , byla v uplynul1Ích
několika desetiletích vyčerpána, neboťbílá místa zristala jen sporadicky.2

' vi" T. Ku''i"'uy: Les possibilites d'une ]itterature comparée de l'Europe orientale, Ácla

Litteraria Academiae Scientiarum Hungoricae L962, s' LI5-I27 (pŤedneseno na konferenci
o problémech komparatistiky v Budapešti, 1962).

2 V znamnější pŤíručky a bibliografie tohoto tematického okruhu . o. Sárkány: Mo-
gyar hultu'ráLis lt'atasok Cseh,orsz gban, Budapest 1938; E. Kovács: Magyar.cseh tijrténeImi
kapcsolutok, Budapest 1952; J. Novotn;f - E. Kovács: Mad,aŤi a my (Z dějin madbrsko-Óes-
hoslouensklch uztah ), Praha 1959; Dě.jiny a ndrod'y (Literdrněhistorické studie o českos.
Iouensko-mad'arskj,ch uztazích) Praha 1965, red' Z. Adamová. K. Rosenbaum _ L' Sziklay.
DáIe viz: I. KáÍer: A szloudh és a cseh irodalom magyar bibliografidja a kezdetektÓl 1970.ig,
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