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Maliarska kniha z hory Athos bola určená na to, „aby
inventarizáciou jednej ohrozenej, už neživej tradície
zabránila jej alšej deformácii“.

(Belting, 2000, s. 18)

Mýtus „neskazenosti“ udovej kultúry, ktorý v súčasnosti intenzívne prežíva vo vedo-
mí širokej verejnosti, a (aj) z neho vyplývajúca takmer neustála a kŕčovitá snaha o
„záchranu“ a „uchovávanie“ „tradičných hodnôt“ má hlboké a rozvetvené korene
v dejinách vedy. Ich sledovanie nemôže by  predmetom tejto krátkej štúdie. Na
tomto mieste by som iba chcel na dvoch príkladoch ilustrova , aké sú techniky
a dôsledky pokusov na zachovanie a konzervovanie tejto „neskazenej“ udovej kul-
túry (a potom zo zistení vyvodi  aj isté konzekvencie). Príklady čerpám z fašiango-
vého zvykoslovia na Podunajskej nížine, ktoré som  predstavil vo viacerých článkoch
a štúdiách. (Pozri Liszka 1987; Liszka 1990a; Liszka 1992, 99 — 114; Liszka
2003a, 201 — 203, 228 — 231, 261 — 263; Liszka 2003b, 305 — 326). Ide o sprie-
vod maškár (dőrejárás) v Mliečne a zber vajíčok (tojásszedés) v Bíni.

I.

Detailný opis fašiangových obchôdzok maskovaných postáv, známeho v dedinách
severnej časti Podunajskej nížiny, predovšetkým v Mliečne a v jeho okolí pod názvom
dőrejárás, poznáme od Antala Khína, jedného z najaktívnejších postáv ma arského
národopisného bádania na Slovensku v medzivojnovom období, riadite a vtedajšieho
Žitnoostrovného múzea v Šamoríne (Khín 1935. Porovnaj: Liszka 1990b; Liszka
2003a, 54 — 55). Khínovo pomerne včasné spravodajstvo, v ktorom podáva presný
obraz o sprievode maškár na konci fašiangov ako aj o jednotlivých postavách, je cen-
ným prínosom k poznaniu variantov tohto zvyku na našom území. Béla Marczell,
dôkladný znalec národopisu Žitného ostrova, vo svojich podrobných opisoch zazna-
menal ich stav z približne o štyri desa ročia neskoršieho obdobia (Marczell 1975;
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Marczell 1982; Marczell 1997, 22 — 29). O tomto zvyku publikoval krátky opis a foto-
grafické zábery v jednej svojej rozsiahlej, sumarizujúcej práci aj Zoltán Ujváry.
Predstavil tento zvyk na základe výsledkov skorších bádate ov, ktoré doplnil aj údaj-
mi z vlastných výskumov (Ujváry 1991, 115 — 122). Zora Apáthyová-Rusnáková ana-
lyzuje tento fašiangový zvyk z okolia Mliečna v dvoch štúdiách v slovenskom jazyku
(Apáthyová 1979; Apáthyová 1987). Nové údaje vlastne neuvádza, skôr h adá odpo-
ve  na vývoj štruktúry celého zvykoslovného okruhu a na vzájomné vplyvy s podob-
nými dianiami v širšom okolí. Okrem toho viaceré popularizačné články, ako aj krát-
ke spravodajstvá v novinách (na ktoré sa teraz zvláš  neodvolávam) takmer každo-
ročne pripomínajú túto udalos , ktorá sa už stala turistickou atrakciou. V alšom sa
s použitím údajov z odbornej literatúry a na základe vlastných pozorovaní z rokov
2000 a 2004 pokúsim vyvodi  isté ponaučenia. Ale najprv sa pozrime na fakty!

Celý sprievod, ktorý sa od druhej svetovej vojne uskutočňoval v sobotu alebo
v nede u pred posledným fašiangovým utorkom, predtým v tento utorok, pod a opisu
Antala Khína predstavoval žartovný svadobný sprievod. Na čele sprievodu išiel
’mäsiar’ (mészáros) s ’mäsiarskym tovarišom’ (mészároslegény), za nimi šla ’sta-
rena, zbierajúca vajcia’ (tojásszedő asszony), potom ’Žid s pokladničkou’ (pörsülös
zsidó). Po nich nasledovali ’nevesta’ (menyasszony), ’ženích’ (vőlegény) a ’družba’
(vőfény), niekedy za nimi niesla jedna ’starena’ (öregasszony) aj die a v perinke.
Sprievod uzatváralo nieko ko ’cigánskych huslistov’ (hegedűs cigány). Celý zástup
sprevádzali ešte ’sane bláznov’ (bolondok szánja), ktoré ahal vyzdobený somár.
Popri nich alebo za nimi kráčal ’človek s oslom’ (szamaras), ’strážnici’ (őrök), dve-
tri ’dievčatá so štetkou na bielenie’ (meszelős lány) alebo ’Lucie’ (Luca), potom
’bláznivý holič’ (bolond borbély), ’človek tancujúci s medve om’ (medvetáncoltató),
’opica’ (majom), ’koza’ (kecske), ’obrátený človek’ (fordított ember) a — ak  toho-
ročné fašiangy ubehli bez svadby — ’dve dievčatá ahajúce klát’ (csökhúzó leány), a
nakoniec ’slamená chatrč’ (szalmakunyhó). Všetky postavy predstavovali mládenci,
oblečení v maškarách. Len cigánski muzikanti boli oblečení v riadnych, sviatočných
šatách, bez masiek. Sprievod chodil od domu k domu, kde ich ponúkali jedlom
a pitím, a oni nemo tancovali, bláznili sa. Svojím šaškovaním zabávali divákov aj na
ulici. Po skončení obchôdzky ’slamenú chatrč’ spálili (mládenec, ktorý ňou hýbal,
z nej už predtým potajomky vyliezol), a z darov (vajíčka, slanina, klobása at .) večer
usporiadali zábavu. Obchôdzku maškár, ktorá sa počas vojnových rokov, ale ani
v nasledujúcom pohnutom období nekonala, obnovili v roku 1970 pod vedením
Ferenca Bódisa, riadite a miestnej školy. Jej dej sa v období medzi opisom Antala
Khína (1935) a Bélu Marczella (1975) v podstate nezmenil, vytratili sa niektoré pos-
tavy (’sane bláznov’, ’človek s oslom’, ’obrátený človek’, ’chartč’ at .); ku koncu
šes desiatych a začiatku sedemdesiatych rokov sa objavili nové, Antalom Khínom
ešte nespomínané postavy (’ udia s batohom’ [batyusok], ’drotár’ [drótos]), resp.
určité zmeny bolo možné pozorova  v odeve, maskách. (’Strážnici’ nosili predtým
klobúky z te acej kože s dvomi ve kými husími krídlami, kabát a nohavice z vlnenej
látky, so širokým opaskom. V sedemdesiatych rokoch mali už na sebe uniformu,
podobnú hasičskej, ku klobúku mali pripevnené husie krídla). Tento relatívne
nezmenený stav pretrval predovšetkým v aka tomu, že po druhej svetovej vojne boli
tieto sprievody maškár cie avedomým obnovením niekdajších obchôdzok, opierajú-
cim sa predovšetkým o opis Antala Khína. Toto potvrdzujú aj moje vlastné pozoro-
vania z neskoršieho obdobia. 
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Pretože ku koncu devä desiatych rokov tento zvyk v Mliečne predsa len prešiel
podstatnými zmenami (tradičné žánrové postavy sa postupne vytratili, a namiesto
nich sa objavili nové — ako Myšiak Miki, King-Kong a podobné), čo vyvolalo nevô u
organizátorov sprievodu, v záujme zabránenia amerikanizácie tohto zvyku v roku
2000 obnovili tento fašiangový zvyk pod a starých pekných tradícií (pričom pod a
vlastných slov siahli opä  k opisom Antala Khína z roku 1935). V alšom podám
opis tohto oživeného zvyku na základe vlastných pozorovaní.

Sprievod zorganizoval na fašiangovú sobotu miestny hasičský zbor. Účastníci sa
však už nieko ko týždňov predtým pripravovali na túto udalos : zhotovovali masky,
vypracúvali scenár celého priebehu podujatia.1 Príslušné oblečenie si obliekli ráno
v deň sprievodu v požiarnej zbrojnici. V podstate všetky vyššie spomenuté postavy
maškár sa zúčastnili v sprievode. Ústredný motív celého deja tvorila paródia na svad-
bu s ’nevestou’ (v náručí s nemluvňa om v perinke), so ’ženíchom’, ’družbom’ a ’dru-
žičkami’. Na čele svadobného sprievodu kráčali dvaja strážcovia, ozbrojení halapart-
ňami, ’halapartníci’ (alabárdos), oblečení v hasičských uniformách. Ke  účastníci
sprievodu vošli do niektorého dvora, halapartníci prekrížením svojich zbraní zatarasi-
li vstupné dvere. Navštívené rodiny (v zásade navštívili každého, preto celá obchôdz-
ka trvala od 9-tej hodiny ráno do neskorých popoludňajších hodín) ich ponúkli fašian-
govými šiškami a vínom. Za sprievodom išlo aj jedno osobné auto, v ktorom bol pre
účastníkov k dispozícii teplý čaj. V skupine sa okrem svadobných aktérov objavili aj

alšie, nám už známe postavy: 4 — 5 dievčat, prestrojených za ’Lucie’, ’Žid Szimki’,
traja ’blázniví holiči’ (ktorí mužov z radov divákov namydlili a obrovskými drevenými
britvami symbolicky oholili, za čo si pýtali peniaze), jeden ’tancujúci s medve om’,
jeden ’drotár’, nieko ko ’ udí s batohmi’ a ’obrátený človek’. Účastníci sprievodu
vystrájali, šaškovali celý deň (’drotár’ zadrôtoval bránky vchodov, dvierka kurínov;
’medve ’ sa snažil chyti  na ulici mladé ženy a vystíska  ich), divákov (medzi ktorými
je čoraz viac návštevníkov zo Šamorína, Dunajskej Stredy, Bratislavy) zabávali, žob-
rali od nich peniaze. Zastavovali aj okoloidúce autá, a pustili ich alej až po zaplate-
ní výkupného. Deň ukončili spoločnou oslavou. Podujatie si okrem fotografujúcich
a filmujúcich turistov natáčal aj štáb Slovenskej televízie.

Je pozoruhodné, že postavu ’drotára’ a ’človeka s batohom’ Antal Khín neza-
znamenal, napriek tomu si dnešní organizátori tohto zvyku tieto žánrové figúry, ktoré
sa dostali do tohto zvyku pravdepodobne po druhej svetovej vojne, ponechali.
Z akého prameňa, akým spôsobom sa dostali v tom čase postavy ’drotára’ a ’člo-
veka s batohom’ do fašiangového zvykoslovia v Mliečne, sa nám doteraz nepodari-
lo zisti , v každom prípade tieto postavy slovenských vandrovníkov často vystupujú
v ma arských (a nielen v ma arských, ale napr. aj po ských) dramatických zvykoch
(pozri Ujváry 1988, 183 — 188). Avšak skutočnos , že ich pojali (alebo ponechali?)
aj do obnoveného zvyku v roku 2000 naznačuje, že pravdepodobne brali do úvahy
aj neskorší opis Bélu Marczella. Pričom nie je zanedbate né, že verbálne spomína-
jú len starší (lebo je autentickejší?) prameň, teda prácu Antala Khína.

Staronovým prvkom fašiangov v roku 2004 bola aj postava ahajúca klát
(csökhúzó). Tento prvok spomína už aj Antal Khín, ale o jeho erotickej dimenzii sa
nezmieňuje (pričom je zrejmé, že pranieruje staré dievky, teda nemohol by  celkom
bez erotického podtextu). V spomenutom roku koreňový výrastok pňa stromu, ktorý
na re azi ahal mládenec, oblečený podobne ako ’drotár’ alebo ’človek s batohom’,
bol jednoznačne dotvorený do tvaru falusu, čo podčiarkovalo aj kolorovanie (pozri
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Ujváry 1988, 71 — 81; Ujváry 1997, 69 — 82). Ani na otázku pôvodu tohto prvku sa
mi nepodarilo (možno nie náhodou!) nájs  jednoznačnú, prijate nú odpove , možno
teda len predpoklada , že spomenuté postavy ’drotára’ a ’človeka s batohom’, ako
aj falický symbol sa dostal do deja obchôdzky prostredníctvom elektronických médií,
prípadne vedecko-populárnej literatúry, alebo etnológov, zaujímajúcich sa o tieto
zvyky, ktorí sa v Mliečne pomerne často objavujú.2  Aj Zoltán Ujváry si všimol, že
v Mliečne „sa spojením starých a nových motívov vytvorilo svojrázne fašiangové zvy-
koslovie“ (Ujváry 1991, 115). Aj vzh adom na vyššie uvedené by bolo zaujímavé zis-
ti , akými kanálmi a kedy sa tieto „nové motívy“ (alebo aj tie „staré“) dostali do
repertoáru obchôdzok v maškarách. A prečo práve tieto...

II.

V Bíni sa zvyk zbierania vajec (tojásszedés), spojený so sprievodom maškár, konal
do roku 1922 v Popolcovú stredu. Dedina vtedy ešte bola filiálkou Kamenína (obec
má samostatnú farnos  od roku 1925), a — pod a ústnej tradície — vtedajší kame-
nínsky dekan mal za zlé, že obyvatelia Bíne a Kamenína sa zabávajú ešte aj v čase
pôstu. Preto sa od roku 1923 konal v Bíni zvyk zbierania vajec v posledný fašiango-
vý utorok. Celý sprievod sa začínal v ranných hodinách. Sviatočne oblečení mládenci
chodili do domov, kde boli dievčatá, aby im predniesli fašiangovú zdravicu a pozvali
ich na večernú zábavu. Za zdravicu dostali rôzne dary: vajíčka, chlieb, šišky (pampu-
ska), slaninu, ktoré zbierali do košíkov alebo nastokli na ražeň, zhotovený z orgová-
nového alebo lieskovcového prútu, ozdobeného stuhami. (Ražeň zhotovený z vtáčie-
ho zobu bol lepší preto, lebo boli na ňom ’hrčky’ a slanina sa na nich neskĺzla dole.)
V domoch ich ponúkli aj vínom, ktoré bu  na mieste vypili, alebo zbierali do menšie-
ho demižóna. Medzi sviatočne oblečenými mládencami bolo aj nieko ko maškár.
Avšak jedine postava ’kofy’ či ’cigánky’ si zakrývala aj tvár domácky zhotovenou pls-
tenou maskou s otvormi pre oči a ústa, aby videla, a aby aj pi  mohla. Mala obleče-
né dlhé sukne, zásteru s dvoma ve kými vreckami, blúzku s volánmi, kartúnový ruč-
ník a v ruke niesla košík na vajíčka. Nejde o bíňanský kroj, ale skôr „také obchod-
nícke“ šaty. Takto prezlečený mládenec síce mohol v sprievode prehovori , ale vždy
si zmenil hlas, aby ho nespoznali. Počas vojnových rokov (1944 — 1946) sa tento
zvyk nekonal, znovu ho usporiadali v roku 1947. Sviatočne vyobliekaní mládenci
(v rokoch 1948 a 1949 už v dvoch skupinách) chodili so zdravicou po domoch a zbie-
rali dary, najmä vajíčka. Slaninu si nastokli na ražeň. V neskorších rokoch (1951 —
1956) sa k sprievodu pridal aj somárom ahaný povoz, na ktorý naložili potraviny,
ktoré dostali do daru. Pod a spomienok Ferenca Csókása (1927 — 2002) sa len
v šes desiatych rokoch stalo, že mládež nebola oblečená v sviatočnom odeve, ale
v sprievode šli ako maškary v dotrhaných šatách, tváre si zakryli pančuchami, natiah-
nutými cez hlavu, pretože údajne vtedy bolo v dedine už len málo zachovaných kusov
sviatočného udového odevu. Jeden starší človek aj poznamenal: „Nech sa títo chlap-
ci nehnevajú, zber vajíčok tu bol vždy, ale zato otrhaní sme nikdy neboli“. Aj vtedy
zbierali vajíčka, ktoré zjedli na zábave, ktorá sa začínala popoludní. Z praženice, ktorú
si z nich pripravili, mohli jes  len mládenci, muzikanti a službukonajúci hasiči.
(Dievčatá mohli jes  z tohto jedla len počnúc povojnovými rokmi.) Čas  darom získa-
ných naturálií, ktoré už nemohli zjes , vydražili. 
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Na fašiangy roku 1975 obnovili tento zvyk v jeho „starej“, teda predvojnovej
forme, ako sprievod sviatočne oblečených účastníkov, prednášajúcich fašiangové
zdravice. Uskutočnil sa za spolupráce folklórneho súboru miestnej organizácie CSE-
MADOK-u3, s použitím  kostýmov súboru, a celú akciu riadil Ferenc Csókás, vše-
stranná osobnos  autonómneho kultúrneho života obce.4

Na zbere vajec, začínajúceho sa v ranných hodinách, sa zúčastňujú mládenci
v udovom sviatočnom odeve, pripomínajúcim začiatok 20. storočia. Niektorí sú pre-
zlečené za maškary, takže v sprievode idú ako nevesta, ženích, družba, mládenec-
ký richtár, obecný zriadenec, pastieri v halene at ., tváre si však nezakrývajú. Celý
sprievod sprevádza voz s konským záprahom, na ktorom sedia pastieri (v jednom
roku ich nahradili dievčatá, oblečené v udovom odeve), a tam zhromaž ujú (do sla-
mou vystlaných košíkov, novšie do obchodných obalov na vajíčka a do súdkoch)
naturálie, ktoré dostanú po prednesení zdravice (vajíčka, víno, fašiangové šišky
at .). V dievčenskom dome prednesie prvý mládenec nasledujúcu zdravicu, čias-
točne pozmenenú Ferencom Csókásom:

Ez évben is elérkezett a víg farsang ideje,
Legénycsoport eljött ide, hogy lányukat tisztelje.
Egészségben, vigalomban tartsuk meg e szép szokást,
Megköszönjük a szalonnát, tojást és kolbászt.

Vo ný preklad:

Aj tohto roku nadišiel čas veselých fašiangov,
Prišla sem skupina mládencov, aby si uctili vašu dcéru.
V zdraví a veselosti nech sa koná tento pekný zvyk,
Ďakujeme za slaninu, vajíčka a klobásu.

Potom si na dvore zatancujú s dcérou domácich, oblečenou v udovom kroji (pozri
Méry 1988), odložia si naturálie, ktoré dostali do daru a takto sa lúčia:

Hogy részük lehessen még éjfélig a táncban,
Mulatság lesz estére a kultúrházban.
Mindenkit várunk és szívesen fogadunk,
Hogy a farsangtól közösen, vígsággal búcsúzzunk!

Vo ný preklad:

Aby sme mohli ešte do polnoci tancova ,
Večer bude zábava v kultúrnom dome. 
Každého čakáme a srdečne vítame,
Aby sme sa s fašiangami mohli spoločne, veselo rozlúči !

Sprievod (niekedy aj viacero skupín) navštívi všetky domy, kde mali dievku. (Ešte aj
dnes by bolo ve kou hanbou, keby niektoré dievča vynechali!) Zábava trvá do pol-
noci. Vtedy mládenecký richtár nariadi svojou — stuhami a kvetmi zdobenou — pali-
cou ticho, a nasledujúcim veršom zábavu ukončí:
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Itt a vége a farsangnak, vége a mulatságnak.
Menjenek hát szépen haza, vígság után nyugovóra!

Vo ný preklad:

Tu je koniec fašiangov, koniec zábavy,
Cho te teda pekne domov, po veselosti na odpočinok!

Aj z tohto stručného opisu je zrejmé, že Bíňania, predovšetkým v aka usmerňova-
niu hlavného iniciátora Ferenca Csókása, a pretože im nevyhovoval fašiangový sprie-
vod s otrhanými maškarami, možno aj pod vplyvom hnutia Gyöngyösbokréta si vytvo-
rili sviatočnejší sprievod.5 Ferenc Csókás postavám vymyslel aj riekanky, a kým žil,
prísne dbal na to, aby dodržiavali tento — v podstate ním [pod a neho] „rekonštruo-
vaný“, ba do istej miery „konštruovaný“ — zvyk. V tomto prípade ide o skrášlenie tra-
dície, o vytvorenie jej spoločensky uhladenejšej formy, odvolávajúc sa pritom na
staršiu tradíciu. Pretože o dávnejších fašiangových zvykoch v Bíni neexistoval žiad-
ny spo ahlivý opis, Ferenc Csókás si prizval na pomoc názor jedného človeka, ktorý
v 60-tych rokoch bol „starý“, a mal teda  by  znalý a skúsený (!) — a jeho slovami
(„Nech sa chlapci nehnevajú, zbieranie vajec tu bolo vždy, ale zato otrhaní sme
neboli“) potvrdzuje tento zvyk. V poňatí Ferenca Csókása sú udové tradície najdô-
ležitejším pilierom zachovania národa, revitalizáciu bíňskych tradícií preto považoval
za podstatnú a dôležitú národnú úlohu. O tom svedčí aj portrétny videofilm, nakrú-
tený po jeho smrti v roku 2003, ktorý predstavuje jeho kultúrno-organizátorskú čin-
nos .6 Mimochodom poznamenávam, že Ferenc Csókás, ke  hovoril na javisku alebo
pred kamerou, vyjadroval sa ove a markantnejším dialektom, ako v normálnom, bež-
nom živote. Bol uvedomelou udovou postavou a niet divu, že niektorí kolegovia sa
nevedeli rozhodnú , či ho majú považova  za informátora alebo národopisného zbe-
rate a? (pozri Liszka 2004). Iní informátori, ke  bádate  nahráva ich rozprávanie na
magnetofón, aspoň zo začiatku sa snažia hovori  „pekne“, po mestsky. Aj strýko
Feri sa snažil hovori  „pekne“, ale krásu v jeho očiach stelesňoval miestny dialekt.
A hoci rozhlas, televízia, resp. skutočnos , že navštívil nespočetne mnoho miest na
ma arskom jazykovom území, mala vplyv aj na jeho hovorenú reč, ke  vystupoval,
snažil sa od týchto vplyvov oprosti . Poldruhahodinový film je vlastne montážou star-
ších záberov, ktoré sprevádzajú rozhovor, ktorý natočil György Himmler a László
Vank 30. decembra 2001 o jeho životnej dráhe. Ferenc Csókás sa v ňom vyjadril
takto: „Nuž, tento talentík som dostal od Pána a snažil som sa ním hospodári  tak,
aby z neho mala osoh predovšetkým moja rodina, potom môj národ, pretože som
videl, do  akých macošských podmienok sa mnohokrát dostal náš národ, a tak som
sa mu pokúsil svojím skromným spôsobom pomôc ...“. A pretože za najdôležitejšiu
záruku zachovania národa považoval zachovanie jeho udových tradícií, systematic-
ky skúmal a zhromaž oval  tradície obce Bíň, a väčšiu čas  z nich, najprv samo-
zrejme prefiltrujúc cez svoj vlastný hodnotový systém, „po nutnom prepracovaní“
predstavil pomocou ním vedenej folklórnej skupiny: „aby budúce pokolenia poznali
svoje korene, lebo národ, ktorý nepozná svoje korene, je strateným národom“ — mie-
nil. V spomenutom filme môžeme vidie  aj úryvky z nieko kých, ním režírovaných
predstavení. Väčšia čas  z nich je štylizovaným predstavením kalendárnych obyčají,
obyčají spojených s medzníkmi v živote človeka, či viažucich sa k udalostiam ro -
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níckeho hospodárenia (Bíňska svadba, Lúčenie regrútov, Vianočné zvyky,
Vinobranie, Žatva at .). Už aj tieto majú čiastočne charakter udovýchovne zamera-
ných hier; produkcie, predstavujúce miestne historické udalosti už úplne pripomí-
najú takéto hry: História Svätej studne (1999) alebo  Pasovanie ve koknieža a
Istvána Štefana za rytiera (2000). Všetky tieto sú javiskové atrakcie, určené pasív-
nym divákom. Naproti tomu zbieranie vajec, uskutočnené v roku 2000 (aj z tohto
možno vidie  zábery vo filme) je zdanlivo autentickým zvykom, ve  zberači vajec cho-
dia z domu do domu, zapájajú do deja aj miestnych obyvate ov, popritom však pred-
stavujú tento zvyk kŕčovito sa pridržiavajúc scenára Ferenca Csókása. Vo filmovom
detaile vojdú zberači vajec (náhodou!) práve do dvora Ferenca Csókása, prvý mlá-
denec prednesie zdravicu, ktorú prebásnil Ferenc Csókás a ktorú sme už vyššie cito-
vali, potom na tichý pokyn majstra (čo nebolo určené pre kamery, predsa ho však
zrete ne poču ) začala mládež tancova . Strýko Feri im povie ešte aj to, čo majú
spieva . Po tanci ponúkne vínom nato ko rozpačitých mládencov, že len na tretie
ponúkanie sa nájde jediný, ktorý aj zdvihne svoj pohár. Charakter udovýchovnej hry
teda nechýba ani tomuto zvyku, ale jeho priebeh má predsa len iný ráz, ako priebeh
vyššie spomenutých inscenácií. Z vlastných výskumov viem, že zberači vajec sku-
točne prejdú celou dedinou, vojdú do každého dievčenského domu, a aj ke  nie
každé dievča ich čaká v miestnom kroji s krátkymi sukňami, pozvanie na večernú
zábavu však obvykle prijmú. Na rozdiel od toho, čo ukazujú filmové zábery, v sku-
točnosti — aj ke  riadene, organizovane —  je celá dedina aktívnym účastníkom tejto
udalosti.

III.

Pendant maliarskej knihy z hory Athos, ktorá je citovaná v motte tejto práce, je prí-
tomný v chápaní udovej kultúry oboch predstavených obcí: normou, ktorej sa treba
pridržiava , aby sa uchovala „stará, neskazená tradície“, je v Bíni citovaná poznám-
ka starého muža (pripomeňme si: ...nehnevajte sa chlapci...) na ktorú sa Ferenc
Csókás odvoláva ako  na etalón; v Mliečne túto normu predstavuje opis Antala
Khína. Tým sa vlastne porušuje jedna z najpodstatnejších charakteristík folklóru,
jeho neustála premenu, jeho vývoj v čase. Týmto zmeravením zvyku dochádza
k pokusu o jeho zbavenie jednej charakteristickej črty, jeho živosti, a vies  ho sme-
rom k akejsi javiskovej produkcii. Na prvý poh ad by sme mohli poveda , že z tohto
h adiska sú v priaznivejšej situácii tie obce, kde kedysi neopísali, nepublikovali
miestne zvyky, a tak dnešní organizátori nemajú po čom siahnu , sú nútení spolie-
ha  sa na tradíciu, na spomienky a na udskú kreativitu.  S postupom času je však
takýchto obcí stále menej (ak vôbec takéto ešte nejaké existujú!), a navyše, aj
v takýchto prípadoch pôsobí „očakávanie vonkajšieho sveta“, ve  médiá chrlia, aké
majú by  dedinské fašiangy, svadby at . A tento — parafrázujúc výraz Hansa Mosera7

— folklór z druhej ruky dnes už prakticky prenikol do všetkého, o čom sme, či boli
sme náchylní si myslie , že je to autentická udová kultúra...

Na základe doteraz uvedeného možno nadhodi  (a treba nadhodi !) otázku: do
akej miery možno vyššie predstavené javy považova  za folklór? Teraz tu samozrej-
me nie je ani priestor, ani príležitos  na to, aby sme sa opätovne zaoberali s mimo-
riadne rozvetvenou problematikou folklóru — folklorizmu8 v celej jej šírke. Ak otázku
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folklorizmu zúžime na sviatočné zvyky, môže by  užitočné vychádza  z termínov orga-
nický a organizovaný folklór, navrhnutých Józsefom Faragóm (Faragó 1978), z ich
prehodnotenia. 

Porovnajúc Faragóove h adiská s vlastnými skúsenos ami by som súvisiace
pojmy definoval nasledovne:

Organický folklór: skupina javov z obdobia pred ich uvedomením si nosite mi tra-
dície. Je otázne, či sa tento stav vo svojej „čistej“ podobe — trebárs aj so spätnou
platnos ou — dá vôbec zachyti ?

Organizovaný alebo sekundárny folklór (pozri Liszka 1992, 112): umelé udržia-
vanie uvedomenej udovej kultúry. Siahajúc spä  ku „koreňom“, jej nositelia chcú
zachova  dávnu, čistú tradíciu, ale — a to je mimoriadne dôležité! — v pôvodnom pros-
tredí, aktívnym zapojením miestneho obyvate stva. Výraz „organizovaný“ je síce tro-
chu zavádzajúci, ve  ani dávnejšie sa sviatočné zvyky, najmä tie, ktoré mali cha-
rakter udového divadla, neorganizovali úplne spontánne, vždy boli potrební jeden-
dvaja organizátori... „Organizovanos “ v tomto prípade treba chápa  tak, že k orga-
nizovaniu je nutný aj vonkajší impulz (napr. snaha zodpoveda  domnelým alebo reál-
nym vonkajším očakávaniam).

Folklorizmus:  vytrhnutie určitých javov folklóru z pôvodného prostredia a ich
uplatnenie v cudzom prostredí s cie om zabáva  (napr. na domácom alebo cudzom
javisku, pred pasívnym obecenstvom).

Sumarizujúc vyššie načrtnuté: pokia  folklór (organický folklór rovnako ako orga-
nizovaný)  zasiahnu „iba“ vonkajšie vplyvy, takto vzniknuté útvary patria do ve kého
súboru folklórnych javov. Teda do toho súboru, do ktorého patrí aj teoreticky (!) nedo-
tknutý, čistý, organický folklór, aj výtvory vzniknuté folklorizáciou. Naproti tomu do
rámca folklorizmu (a neofolklorizmu) zara ujem tie javy, ktoré sa akoby vymkli zo
súboru folklórnych javov, a vyvíjajú svoj účinok v úplne inom prostredí (napr. javisko,
televízna obrazovka at .). A čo je mimoriadne dôležité: pred pasívne prihliadajúcim
obecenstvom! Wolfgang Kaschuba na základe Wolfa-Dietera Könenkampa uvádza prí-
klad sedliakov z 18. storočia z okolia Hamburgu, ktorí, ke  zistili, že ich produkty na
mestskom trhu idú lepšie na odbyt, ak majú oblečený svoj rázovitý udový odev, tento
odev vedome a jednotne pretvorili do akejsi archaickej podoby (Kaschuba 1999,
174). Ja by som tento príklad nezaradil pod pojem folklorizmu, ale do kategórie orga-
nizovaného, druhotného folklóru. Sedliaci svoj odev modifikovali — archaizovali tak,
aby zodpovedal očakávaniam mestských zákazníkov pod vonkajším vplyvom, aj ke
tento vplyv bol pasívny, pričom ho neukazovali na javisku, ale predstavoval dôležitý
prostriedok činnosti, zabezpečujúcej ich živobytie. Naproti tomu slávna kniha Évy
Putzovej o svadbe v Kolíňanoch, vydanej v roku 1944, ktorej prvé vydanie patrí aj
dnes medzi vzácne poklady Kolíňančanov, mala obrovský vplyv na činnos  „tradíciu
ochraňujúcej speváckej skupiny“, ktorá pôsobila v Kolíňanoch v posledných rokoch
minulého storočia. Na javisku uviedli pod a „svadobnej knihy“ výjavy z niekdajšej kolí-
ňanskej svadby, z nej si vyberali svoj spevácky repertoár (Sándor 1989, 158). Kniha
teda ovplyvňovala predstavenie niekdajšej svadby na javisku, miestny folklorizmus.
Priebeh skutočných svadieb tej doby, zdá sa, už menej...

Pokia  akceptujeme túto argumentáciou, tak dnešné fašiangové zvyky v Mliečne
a v Bíni nie sú folklorizmom, ale — napriek tomu, že v istých svojich súvislostiach
bol poškodený — sú organizovaným, druhotným folklórom. Mohli by sme poveda :
zmeravenými tradíciami...
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Poznámky

1. Poučiac sa zo sprievodu v roku 2000 sa usporiadatelia rozhodli, že na alší rok „vyškolia“ dorast.
K zabezpečeniu finančných prostriedkov na školenie ’malých maškár’ (’kisdőrék’) požiadali u jednej
kultúrnej nadácie aj o grant. O tom, ako sa im podarilo naplni  svoje predstavy, nemám presné infor-
mácie. Avšak v roku 2004 si obyvatelia Hamuliakova, sná  povzbudení mediálnymi úspechmi
Mliečňanov, ešte dobre pred fašiangami chceli „požiča “ nieko ko mliečňanských maškár na zorga-
nizovanie obchôdzky maškár a na zaučenie miestnych obyvate ov. V Mliečne túto žiados  urazene
odmietli, čím dali pocíti , že obchôdzky maškár prináležia len Mliečnu, a oni v žiadnom prípade
nechcú pomôc  tomu, aby sa uskutočnili aj niekde inde. Popritom vieme, že obchôdzky maškár boli
na začiatku 20. storočia známe vo väčšine obcí horného Žitného ostrova, a dnes ich na viacerých
miestach znovu obnovili.

2. Nemožno však vylúči  ani to, že spomenutá erotická symbolika bola prítomná aj v dávnejších
časoch, len autori opisov tohoto zvyku  (Antal Khín a Béla Marczell) ju z cudnosti nespomenuli.

3. CSEMADOK: skratka názvu Kultúrneho zväzu ma arských pracujúcich v Československu
(Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége), založeného v roku 1949.

4. Ferenc Csókás na Ve kú noc 2002 zomrel. O tom, ako sa odvtedy vyvíja praktizovanie zvykoslovia
Bíňanov, nemám informácie (pozri LISZKA 2004).

5. „Gyöngyösbokréta [kytica perál — pozn. prekl.] je názov pravidelného divadelného podujatia pozos-
távajúceho z tanečných, speváckych predstavení a predstavení udového divadla v podaní ro níckych
súborov, organizovaného v Budapešti v r. 1931 — 1944, každý rok okolo 20. augusta. Prostred-
níctvom prezentácií udového tanca, udovej hudby a divadla sa rozvinulo svojrázne kultúrne hnutie.“
(PÁLFI, 1970, 115. Pozri alej: LISZKA, 2003a, 159). O účasti Bíňanov na Gyöngyösbokréte nemá-
me síce konkrétne údaje, vieme však, že susední Kamenínčania a Brutčania, patriaci k tej istej kro-
jovej skupine (pozri MÉRY, 1988),  sa v roku 1939 zúčastnili na podujatí  Gyöngyösbokréta v Buda-
pešti. V roku 1941 usporiadali Deň Bokréty (Bokréta-nap) v Kameníne. (LISZKA, 2003a, 383).

6. …mert talentumot adott nékem az Úr. Csókás Ferenc életútja 1927 — 2002 (…lebo Pán mi dal
talent. Životná dráha Ferenca Csukása 1927 — 2002). Film s použitím archívnych fotografií a video-
záznamov zostavil Ernő Vank. V archíve Výskumného centra európskej etnológie Fórum inštitútu pre
výskum menšín v Komárne.

7. „Kultur aus zweiter Hand“ (Cituje: KASCHUBA 1999, 174)
8. Preh ad o rozvetvenej tematike, s podrobnou bibliografiou a s medzinárodným rozh adom viackrát

pripravil Vilmos Voigt. Jeho najnovšie a azda aj nadostupnejšie práce z tejto oblasti pozri: VOIGT
(1987, 181 — 194; 1990, 20). 
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Žartovný svadobný sprievod. Mliečno (Foto: J. Liszka, 2000)

„Obrátený človek.“ Mliečno
(Foto: J. Liszka, 2000)
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„Bláznivý holič.“ Mliečno 
(Foto: J. Liszka, 2000)

„Človek s tancujúcim
medve om.“ Mliečno
(Foto: J. Liszka, 2000)
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