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Мађарски писац Шандор Мараи1 пише:
„...наши умни лингвисти су утврдили да мађарски језик 
при па да угорској варијанти угро–финске језичке породице, 
и овим је  зиком говоре три племeна: Мађари, остјаци и во
гули. неукусно и незграпно хвалисање би било кад би неко 
довео у сумњу језичке вредности вогула и остјака. али ако 
испитамо елементе повезивања између Мађара и њихових 
језичких сродника, увек нам изнова севне кроз свест – какав 
ли су тајанствен феномен мађарски језик и књижевност. јер 
можда постоји вогулска и остјачка народна поезија, постоји 
епска традиција, бајке. али је поуздано да не постоји вогул
ски јокаи, нити остјачки јанош арањ...”2

Мараи је велики романсијер и снажна морална личност 
овога века, о њему ће се још говорити на крају ове књиге, али 
сада је реч о овој његовој изјави. Мараи говори о језику на 
којем пише, и који воли, али сигурно да баш овако и мисли о 
мађарском језику. Тешко објашњиво чудо се збило Мађарима 
и мађарском језику: уместо да се један малени народ утопи 
међу друге, бројније, он се одржао, асимиловао друге, па му 
се одржао и језик, потпуно несродан мору индоевропских 
језика које га је окруживало са свих страна. да су се Мађари 
нашли на некој висоравни, природним препрекама одвојени 
од других, лако бисмо разумели феномен; али они су изгра
ђивали своју кућу на длану, у равници; ево још једног народа 
чија је кућа изграђена на друму, па се ипак одржао. Зашто?

Сваког културног Мађара као да је дубоко коснула једна 
хердерова изјава, и то из 1791. године: „Малобројним Ма ђа
рима, уклињеним међу друге, после неколико векова више 
нећемо моћи ни језик да откријемо.” Скоро бисмо, с нешто 
претеривања, могли рећи да је ова хердерова мисао изазвала 
тако снажан отпор и бригу о језику и култури кроз ова два 
последња века, и да је то био одговор достојан дивљења. али 
постоји усађено страховање и бојазан да ће језик изумрети, 
да ће народ нестати. Чак и Ендре ади, док се обува, мисли: 
можда је он последњи живи Мађар.

Могуће је издвојити три врсте судбине која ће задесити 
народе на просторима на линији Балтик – јадран: (1) дугачак 
је списак народа на овим просторима од којих је остало само 
име и нешто непоузданих археолошких налаза, без обзира 

■■■  

 1  Márai Sándor, Каша 
(данас Кошице, 
Република Словачка) 
11. април 1900 – Сан 
Дијего, (Калифорнија, 
САД) 21. фебруар 
1989.)

 2  „...Bölcs lingvistáink 
megállapitották, hogy 
a magyar nyelv a finn-
ugor nyelvcsalád ugor 
változatához tartozik, 
és ezt a nyelvet három 
néptörzs beszéli: a 
magyar, az osztják és 
a vogul. Ízléstelen és 
otromba hetvenke-
dés lenne, ha valaki 
kétségbe vonná a 
vogul és az osztják nép 
nyelvi értékeit. De ha 
megvizsgáljuk a ma-
gyar és nyelvi rokonai 
között az összekötő 
elemeket, mindig 
újra felrémlik, milyen 
titokzatos tünemény a 
magyar nyelv és iroda-
lom. Mert lehet, hogy 
van vogul és osztják 
népköltészet, vannak 
epikus hagyományok, 
mesék. De bizonyos, 
hogy nincs vogul Jó-
kai, sem osztják Arany 
János...”

       (Furkó Zoltán: Márai 
Sándor üzenete, Püski, 
Budapest, б. г, стр. 5)

■■■  



■ Мађарска цивилизација  ■ 6 ■ Сава Бабић ■■■  

 

■■■  

колико су некада били моћни (много их је, али да поменемо 
само хазаре); (2) претапања су била таква и толика да је 
понекада остајало само име, а народ се утопио у друге, суш
тински се променио (као пример могу да послуже Бугари); 
(3) не већи од других, неки од тих народа, окружени са свих 
страна другим сличним народима, успевају да се организују, 
асимилују друге и неочекивано прерасту у заједницу која 
постаје незаобилазна чињеница (Мађари).

ипак, Мараи каже да вогули и остјаци могу имати и 
значајну културу, али немају велике књижевне индивиду
алности, ствараоце какви су у 19. веку романсијер јокаи и 
песник арањ. али Мараи заборавља: остјаци и вогули су 
остали у азији, само су Мађари стигли на европску позор
ницу, сачували себе и свој језик и тек кроз европску при
нуду очувања створили своју културу и развили свој језик. 
да су, којим случајем, вогули и остјаци стигли у Европу, 
па се одржали... ко зна шта би створили. или: да су, којим 
случајем опет, Мађари остали као племе у азијским степама, 
њихова књижевност и култура била би слична остјачкој и 
вогулској. 

давни преци Мађара потегли су на далек пут сеоба, затегли 
лукове и колане, што милом, што силом, кренули према За
паду, на позорницу где сви стичу имена, нема безимених, али 
је много оних од којих је преостало само име. Мање је важно 
зашто се догађају учестали покрети народа на простору изнад 
Каспијског и Црног мора – да ли то номади траже бољу пашу 
за своја стада, јер, како поједини истраживачи мисле, кише 
долазе с атлантика и све мања количина пада како се улази 
дубље у копно – или је то тесан пролаз па једни друге силом 
присиљавају на нежељене сеобе, гужвајући се на маленом 
простору. Битно је да покрети народа одиста постоје, и да је 
један од тих народа чине мађарска племена. и тако започиње 
историја Мађара и њихових сеоба у нову постојбину.

Па и сама лична судбина Шандора Мараија не може а да 
не изазове пажњу. рођен је у граду Каша у аустро–Угарској, 
данас је то град Кошице и налази се у републици Словачкој 
(да је овај текст писан само пре неколике године, било би за
бележено: Чехословачка). Мараи потом прелази у Будимпеш
ту. У међувремену су се догодиле велике промене овога века 
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(да поменемо само два светска рата на овим просторима). 
Мараи је у Будимпешти и започиње свој велики подухват: 
европски писац мађарског језика (писао је у почетку и на 
другим језицима и могао припадати другим културама). 
После другог светског рата Мараи, већ остварен писац са 
веома значајним опусом, напушта Будимпешту и на крају 
се настањује у Калифорнији (Сад), где је и завршио свој 
земаљски живот. није дочекао промене ове деценије, он се 
није вратио у домовину, вратила су се његова дела. романи, 
али и дуги низ дневника који се једино може упоређивати с 
дневницима другог великог емигранта – гомбровича. 

али Мараи пореклом није Мађар, иако је његова судбина 
мађарска. наиме, његови преци су немци, његов отац још 
носи презиме Grosschmid, као што га је задржао један од 
Мараијеве бра ће (адвокат габор гросшмид), други је узео пре
зиме радва њи (филмски редитељ геза радвањи, филм: Негде 
у Европи). Мараи је извршио избор, био је Мађар, мађарски 
писац и Европејац.

али Мараија, који јесте Мађар, и мађарски писац, 
задесиће и „мађарска судбина”, како је то у некролошком 
запису назначио други савремени мађарски писац (Миклош 
хубаи): извршиће самоубиство. Познато је да је Мађарска 
на првом месту у свету по броју самоубистава. У далекој 
Калифорнији, Мараи је потегао револвер и окончао свој 
живот. „Како је имао храбрости, како се није бојао да ће му 
задрхтати деведесетогодишња старачка рука”, чуди се исти 
писац у некрологу.

они древни мађарски преци који су затегли лукове и 
кренули у Европу умели су далеко да стигну, скоро да опашу 
Земљу, али их је свуда чекала неизвесност исте судбине, било 
да потежу лук или обарач. Свеједно је да ли се налазе у моћној 
петочланој комисији за атомску енергију, као јанош нојман, 
или су индивидуалисти и осамљеници. Само што је иза такве 
судбине остајало и индивидуално дело, остварено талентом и 
подвигом, као у случају Мараија, и толиких других његових 
саплеменика. Ars longa, vita brevis, кажу латини.

римљани су за сваки „варварски” народ имали исту фор
мулу: изненада се појавио испред њиховог лимеса. Загледани 
у „мрак”, њима се на простору од азије до Паноније из мрака 

■■■  ■■■  

...ево још једног народа 
чија је кућа изграђена 
на друму, па се ипак 
одржао. Зашто?
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издвајају приспели таласи народа. али је иста та формула 
била и остала и за ранија и за каснија времена (сетимо се 
историчара нидерлеа: „Словени се изненада појављују на 
позорници Европе!”), па се и Мађари изненада појављују, 
наравно, пре свега, као опасност постојећој цивилизацији. 
граница је дунав у доњем току (византија) и у средњем току 
(рим). али данас већ знамо који су отприлике пут превалили 
Мађари пре него што су се појавили у Панонској низији. не 
знамо довољно, зато завирујемо у њихов пртљаг који су по
нели и пренели преко Карпата: језик чува поједине елементе 
старине; старину чува и митологија, нарочито у легендама и 
песмама. наравно, реч је само о елементима: сви покушаји 
да се успостави Пантеон остали су наивни, као и код дру
гих народа. Сачуване су само крхотине, остаци нечега што 
се можда никада и не би уобличило у пирамиду. језик се 
изричито разликује од суседних језика, али је митологија 
слична. Питање је да ли елементи мађарске митологије 
успешно допуњују онај заједнички фонд човечанства, ону 
– нејединствену, али пространу и разноврсну – митологију 
којом располажу сви људи, све људске групе и народи?

Проучавајући Мађаре, ми заправо сазнајемо сами себе. 
Сазнајемо специфични делић човечанства. на ове просторе 
стизале су, живеле и развијале се многе културе, а оне које 
су се одржале, истраживале су своје порекло, сазнавале 
своју прошлост и пројектовале свој могући живот у новим 
окружењима заједно с другим народима и њиховим кул
турама. Због тога, да бисмо што боље упознали Мађаре и 
њихову културу, ми ћемо се позабавити њиховом историјом 
од појаве племена и доласка у Панонију, па све до наших 
дана. Занимаћемо се мађарским језиком и његовим специ
фичностима; не каже се узалуд да би сваки културни човек 
из индоевропске породице језика требало да научи и неки 
језик из неке друге, несродне породице, а, ето, нама се нуди 
један угрофински. интересоваће нас историја мађарске 
књижевности, проучаваћемо књижевна остварења од првих 
писаних трагова, па до великих појединаца, од књижевних 
покрета локалног значаја па до изузетних остварења 
значајних за цело човечанство. Привлачиће нас мађарска 
усмена књижевност и, шире гледано, мађарски фолклор. 

■■■  
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Па култура у најширем смислу: начин становања и градња 
станишта од најстаријих па све до недавних, од живота на 
селу до урбане организације живота и културе. архитектура 
Панонске низије. 

Позабавићемо се и уделом Мађара у светској науци. По
менимо ипак само бар неколико имена: алберт СентЂерђи, 
први Мађар–нобеловац, откривалац Цевитамина; Шандор 
Чома Кереши, човек који је у 19. веку, трагајући за азијским 
пореклом Мађара открио Тибет и написао прву граматику и 
први речник тибетанског језика; јанош Бојаи, велики мате
матичар 19. столећа; јанош нојман, опет велики математичар 
али 20. века; а у хуманистичким наукама, опет само неколи
ко имена: Карољ Керењи, геза рохајм, Бела хамваш. овај 
последњи, наш савременик, по много чему може да нам буде 
узор и инспирација, и биће; његово дело у целини још није 
доступно, у рукопису је. израстао из мађарске културе, цело
купно своје обимно дело је написао на мађарском јези ку, али 
је далеко надрастао не само Мађарску, него и Евро пу, и постао 
универзалан мислилац и стваралац, који је само случајем 
везан за своју домовину, а заправо припада космосу. 

интересоваће нас уметност уопште као најбољи концен
трат духа и народа и његових појединаца: ликовна уметност, 
музика и, нарочито, истраживање древног наслеђа у панон
ским просторима: Бела Барток и Золтан Кодаљ; историја 
позо ришта, све до развоја филма у 20. веку, нарочито у другој 
поло вини овога века, са значајним ауторима и веома важ
ним остварењима. а све је то део исте културе и у најбољим 
тренуцима део универзалног блага човечанства.

Као мали народ, и Мађари, истакнути појединци имају 
нама препознатљиву судбину: мора се у велики свет. Тамо се 
реализују велике идеје и крупни подухвати. Многи значајни 
Мађари су исто тако одлазили и реализовали своје дело у 
свету. Списак је дуг и импозантан. Бела хамваш је и овде 
изузетак. 

али ми имамо разлога и за специфичности, за особен 
угао посматрања наших суседа с којима смо вековима жи
вели у додиру. нас живо интересују сви додири, од онога 
Ћириловог у „хазарској мисији”, па током развоја српске и 
мађарске државе све до наших дана. не само „велика” исто

■■■  ■■■  

...језик чува поједине 
елементе старине; 
старину чува и 
митологија, нарочито у 
легендама и песмама.
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рија, него и додири језика и култура, међусобни утицаји и 
преплитања током векова. Померања граница, заједничка 
ратовања и неизбежни сукоби, сеобе и мешања. Заједнички 
елементи културе на истим просторима. немогућност пре
цизног раздвајања.

иако ова два језика припадају различитим групама, 
преливања су многобројна. истраживања показују раз
не могућ ности упоређивања. навешћемо неколико. У 
мађарском „egészség” значи „здравље”. и ту нема никакве 
везе између два језика. али основа мађарске речи („egész”) 
значи: цео, читав, неначет, целцат; што онда значи да је здрав 
онај ко је цео, неначет. и ако сада упоредимо то значење са на
шим глаголом „исцелити”, учинити неког целим, целовитим, 
потпуним, значи здравим, односно излечити некога, одмах 
ћемо приметити прастаро начело здравља које је садржано 
у оба језика: здрав је онај ко је цео, неначет, неповређен, 
излечити некога онда значи: поново га начинити целим. Уз 
помоћ мађарског језика можемо да потврдимо нешто што 
је веома старо код нас, наравно и код Мађара. 

Кад Мађар лако употреби, говорећи српски, не толико 
обичну реч „ономад(не)”, можемо се запитати откуд толика 
прецизност и то изразом који ни Срби не употребљавају 
често. решење загонетке је у тачном поклапању мађарског 
израза „minap”, с потпуно истим значењем: ономад, недавно, 
пре неки дан.

Кад прозаик из новог Сада (Милица Мићић димовска) 
употреби реч „сага” у значењу смрад, нешто што заудара, 
знање мађарског језика нам каже да је та реч преузета из 
мађарског и да се одомаћила, у неизмењеном значењу („szag”: 
смрад, ако је непријатан и мирис, ако је пријатан). исто 
тако се у Бачкој често може чути међу Србима „однео га је у 
болницу”, уместо превести или одвести, јер мађарски глагол 
„elvisz” покрива оба српска значења.

и наш, данас уобичајени поздрав „добар дан” (као и оста
ли слични), као и мађарске истоветне поздраве („jó napot”) 
треба да тражимо у другим језицима, у Европи, одакле смо 
их превели и преузели: у мађарском језику је овај поздрав 
први пут забележен у 15. веку, а код нас? Требало би утврдити 
на мапи Европе кад се јављају ови облици: код Украјинаца, 
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руса и Бугара; код румуна; код Чеха, Словака и Пољака, код 
Талијана, немаца, Француза и Енглеза; па уместо фронто
ва и бојних освајања видети како се Европом креће једна 
лингвистичка и културна особеност, како безболно осваја 
просторе и уједињује народе.

али је загонетно како смо и зашто од Мађара преузели, 
поред других речи, и такву фразу као што је „hosszú lépés”, 
у значењу шприцер од три децилитра, а заправо значи: дуги 
дах, дуги цуг. 

Код Павића, на крају Хазарског речника, онај демонски 
дечак, који ће извршити касније злочин, каже своме саго
ворнику: „ваша демократија је пичкин дим!” ова фраза, 
позната код нас, такође је преузета из мађарског језика, али 
је преводилац романа на мађарски није искористио у том 
облику, већ је превео: „A ti demokráciátok egy fikarcnyit sem 
ér...”, дакле не израз „picsafüst”, него: „ваша демократија 
не врди ни трунчицу...” Зашто? објашњење је прилично 
компликовано, али постоји. а како су тек ову фразу прво 
разумели, па потом и превели оних тридесетак преводилаца 
који су се подухватили да на своје језике преведу ово тешко 
и компликовано дело?

Превођење фразеологизама, грдњи и псовки једно је од 
најтежих места приликом превођења.

навешћемо и једну савремену песму, аутор је Ђоко 
Стојичић, због појединости.

КЕлТСКа рЕЧ

Посматрајући игру чобана
на врху романије,
Умна професорка је чула
неразумљиву реч: „кифеле”.
„Кифеле, кифеле!” – викали су
дечаци. они су знали
да то значи: „иди, бежи, одлази!”
Као црна овца, а опет овца,
Тако је ова реч изгледала
Међу другим речима.

■■■  

Мараи је извршио избор, 
био је Мађар, мађарски 
писац и Европејац.
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десет година касније,
У келтском речнику
Професорка налази реч „кифеле”.
и за Келте и за српске малишане
ова реч је исто значила.

хиљаде и хиљаде година
Мењао се свет, рушили градови,
нестајали народи, прохујали ратови.
Само су речи трајале, надвремено, 
Као неуништиви, озвучени ваздух.

није било потребе да се иде далеко и да се призивају 
хиљаде година. Ево мало романсирања. аустро–Угарска оку
пира Босну и херцеговину 1878. године; међу региментама 
су и мађарске, Мађара има и међу жандарима. није тешко 
замислити Мађара–жандара који тешко излази на крај с 
дечурлијом, па кад се разбесни на њих, дере се, тера их: „Kifelé, 
az anyátok mindenit...!” деца ће то запамтити и то у тачном 
значењу: Марш! губи се! напоље! Значење које је и данас такво 
у мађарском језику. Какви Келти и какви бакрачи!

наравно поред самог језика треба проучавати и поједине 
епохе, нарочито књижевне епохе, њихове сличности и раз
лике; поједине књижевне родове, опет сличности и разлике; 
поједине писце и поједина дела; ликове Срба у делима ма
ђарских писаца и ликове Мађара у делима српских писаца, 
на пример.

један део прошлости Срба тесно је везан за Мађарску, и 
развија се под истим условима као мађарска култура. То ком 
заједничког живота, нарочито у 19. веку, многи ће се значај
ни Срби служити и мађарским језиком. дуга је листа таквих 
истакнутих појединаца, Срба у Угарској (јакшић, Змај, 
лаза Костић, антоније хаџић, Коста Трифковић, да не 
помињемо јашу игњатовића); па онда у новије доба: Милош 
Црњански (на једном месту цитира своје школско познава ње 
мађарске литературе: „Hallgatom tenger mormolását – слушам 
мрмор мора”, наводи заправо речи Мађара емигранта који се 
никада неће вратити), Тоша Манојловић, вељко Петровић, 
све до Младена лесковца и данила Киша.
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а у 20. веку имамо обрнуту ситуацију: Мађари у југо
славији, мањинска књижевна судбина, особени развој, уз 
специфичност књижевних остварења која се могу ослањати 
директно на две културне традиције, и истовремено при
падати и једној и другој, или ниједној.

и на концу: најновија ситуација када се значајан број љу
ди у овом тренутку налази у суседној Мађарској, као другој, 
привременој домовини. Њихов повратак, повратак њихове 
деце, уопште младих, имаће значење емоционалне, сталне 
и трајне везе с једном културом која ће остати делимично 
и њихова, без обзира на степен знања језика. Емоционалне 
везе најдуже трају.

■■■  

Милош Црњански 
на једном месту 
цитира своје школско 
познавање мађарске 
литературе: „Hallgatom 
tenger mormolását – 
слушам мрмор мора.” 
Он наводи заправо 
речи Мађара емигранта 
који се никада неће 
вратити...
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ПРвИ дЕо ■

I Коњички скок

Кроз кланце источних Карпата у Панонску низију су се проби ла 
мађарска племена. али од куда су приспели Мађари?

Прича о Мађарима, састављена од прикупљених поје
диности, несигурна је као и све приче из давне прошлости 
које нису оставиле директне писане трагове него су касније 
„реконструисане”. али је, истовремено, тачно и да писана 
сведочанства данас погрешно ишчитавамо, не разумемо 
сасвим један давни свет који је одвојен од познијег живота. 
Зато готово да и нема разлике: на основу оскудних података 
данас „романсирамо” и историју и живот људи давних вре
ме на. глобално реконструишемо историју, њене спољне, 
видљиве догађаје, а допуњавамо је  могућим индивидуал    ним 
судбинама. и једно и друго је несигурно, конструкција је то 
која захтева не само пажљив и стрпљив рад, него и богату 
интуицију као испомоћ.

одакле су пристигли Мађари, где су живели пре него што су 
се на прелому 9. и 10. века појавили у Карпатском басену?

једини поуздан траг о старини Мађара, будући да је реч 
о временима пре писмености, јесте језик, елементи које је он 
очувао. одбачена је теза о сродности мађарског и сумерског 
језика, иако су оба аглутинативни језици (језици у којима 
је развијен систем вишестепених додавања, „лепљења” 
наставака на речи, које тако добијају различите облике и 
значења). негде у пространим степама иза Урала, казују 
истраживања компаративне лингвистике, мађарски језик је 
припадао уралским језицима, и то угрофинској породици 
језика, његовој угорској грани. и поред неслагања, могло би 
се рећи да се доба уралског периода, када су заједно живели 
преци угрофинских народа и Самоједа, може ставити у V 
миленијум пре христа; угрофинско доба пак од V до средине 
III миленијума пре христа; док се угорско доба протеже до 
почетка или средине првог миленијума, такође пре христа. 
Угрофинској породици језика у Европи припадају фински и 
мађарски језик. Његовој пермској грани: Зирјени и Удмурти; 
поволошкој грани: Черемиси и Мордвини. Мађарском језику 
су пак најближи сродници угорских језика с подручја реке 
об: вогули и остјаци.

■■■  

Код Мађара је одувек 
живела свест о пореклу 
с Истока, из Азије, 
говоре о томе и сачуване 
легенде, али су оне 
каснијег порекла.
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Управо због недостатка опипљивијих доказ о сродности, 
најзанимљивије подручје за истраживање сродности јесте 
– етимологија ових група језика, односно мађарски језик 
и могуће његове везе с данас очуваним или забележеним 
старим језицима. Као што се зна, мора се бити веома опрезан 
и не смеју се правити далекосежни, ни чврсти докази на 
елементима етимологије.

Код Мађара је одувек живела свест о пореклу с истока, из 
азије, говоре о томе и сачуване легенде, али су оне каснијег 
порекла. оно што је наука до данас успела да утврди било 
би следеће.

Прадомовина Мађара се налазила источно од јужног 
Урала, у поречју јужних притока иртиша (који се улива у 
об). одатле су се, под притиском других племена, пресели
ли преко Урала у Европу, у близину реке волге; то њихово 
станиште се назива „Magna Hungaria”. (Када је, године 1235, 
фратар јулијан (Julianus) путовао, нашао је претке Мађара 
на тим просторима, али кад је следећи пут, 1237, желео да их 
испита, спречила су га татарска пустошења која су већ била 
започела у русији и која ће се раширити ускоро на целу Евро
пу; настале су толике промене да каснији истраживачи више 
нису могли да нађу народ који је на тим просторима још за
текао јулијан.) Мађари ће се потом померити нешто јужније, 
око река дона и доњеца, у област која се називала леведија, 
према имену кнеза леведа. Простирање тих територија је 
неизвесно и тешко одредљиво. То је подручје у којем живе и 
Бугари, и Мађари су дуго живели с бугарским племенима на 
истим просторима. Ту су и Бугари и Мађари једно време под 
влашћу снажног хазарског каганата, који је целу територију 
пространих степа, коју су насељавали номадски народи, 
дуго одржавао у миру својом моћном војном силом. У тим 
просторима, на полуострву Криму, Ћирило је, путујући у 
„хазарску мисију”, сусрео и Мађаре, 861–62. године. 

Мађари ће се и из леведије померати према западу, и 
једно време ће живети у поречју дњепра и дњестра, у близи
ни Црног мора и ушћа дунава („Etelköz”), где ће им суседи 
по стати Словени. онај исти византијски цар, Константин 
Порфирогенит (913–959), који помиње Србе, писаће и о Мађа
рима, народу који се налази на граници његовог царства.
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Сви ови „коњички скокови” Мађара, било да су мотиви
сани номадским животом, било опасностима од надирања 
нових народа, одвијали су се као део историје сличних 
племена на истом подручју. начином живота и они су већ 
били савладали прву и другу фазу опстанка, одбрану од 
дивљих животиња и од природних непогода, градили су 
своја станишта и за исхрану ловили животиње и рибе, али 
су били усред неизвесне одбране од других, јачих племе
на, непријатеља, пљачкаша, на чијем путу би се нашли. 
номадски живот, гајење домаћих животиња је најважније 
занимање, али и екстензивна земљорадња кад би се стекли 
дуги нератнички периоди на истом подручју.

из подручја река дњепра, дњестра и северно од делте 
дунава, потиснути од Печенега, Мађари су преко Карпата 
прешли у Панонску низију и тако је започело њихово осва
јање нове домовине.

Панонија је у старом веку саставни део римске провинције. 
Запоседају је многи народи, али се лимес одржава углавном 
на дунаву. У доба велике сеобе народа и слабљења римске 
империје просторе Паноније насељавали су и запоседали 
разни народи, хуни, источни готи и авари. хуни су остали 
запамћени по својим брзим освајањима и по војсковођи 
атили, о којем су остале легенде. једна од њих је прича о 
сахрани великог ратника у троструком ковчегу (бакарни, 
сребрни и златни) који је закопан негде у кориту Тисе чији 
је ток привремено скренут, а сви сведоци после побијени. 
Битније је за нас да је Европа доцније стално везивала 
Мађаре за атилу и његове хуне, зато што је атила боравио 
у Па нонији и харао Европом исто као и Мађари током низа 
де ценија после доласка у Панонију. После смрти ати ле Па но
нијом владају источни готи или остроготи, а једним делом 
и гепиди. Потом се јављају нови освајачи – авари, који су 
владали целом Панонијом. После авара овај простор се 
нашао на граници између франачке државе и византије, а 
на сељавали су га Бугари и Словени. Средином 9. века словен
ска племена су образовала великоморавску државу, којом 
су владали Прибина, Коцељ, растислав и Сватопулк. У то 
доба су у Моравској, која се нашла на граници два царства, 
деловали Ћирило и Методије, који су на словенском језику 
ширили хришћанство. 

■■■  

Под вођством Арпада, 
Алмошевог сина, Мађари 
су се нашли у Панонској 
низији. 
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године 896. у Панонију су провалили Мађари и заузели 
подручје источно од дунава, а ускоро потом и западне де
лове, после смрти Сватопулка. Тако су, доласком Мађара, 
раздвојени јужни од Западних Словена. Мађари су и ранијих 
деценија водили ратове по Панонији, час као савезници 
једних, час других народа. али када су водили управо један 
рат с Бугарима, а Печенези их напали на њиховим сталним 
стаништима на рекама дњепар и дњестар, Мађари нису 
има ли куд него да се спаcавају бекством, и то тако да су они 
који су били најисточније спасавали само животе, док су они 
западнији могли да спасу и стоку. 

Под вођством арпада, алмошевог сина, Мађари су се наш
ли у Панонској низији. Тешко се може одредити колико их 
је прешло преко Карпата. ако је ратнички део народа бро јао 
20.000 коњаника, као што је забележено у неким изворима, 
онда је укупан број могао износити око 500.000 душа. Чак 
и да је био мањи број коњаника, они су онда представљали 
прворазредну силу која се брзо пребацивала с једног подручја 
на друго и претила својим пљачкашким походима.

Код Константина Порфирогенита је остало забележено да 
је с арпадом прешло и седам племена (забележени су поиме
нично: Њек, Међер, Киртђармат, Тарјан, јене, Кери и Кеси), 
али историчари не могу да се сложе које територије су запосе
ли поједина од њих, где су им биле летње испаше, а где зимска 
станишта. остао је и проблем словенског становишта на тим 
просторима. вероватно је да простори низије нису били гу
сто насељени, нешто Словена се разбежало, нешто померило 
у сеобама због доласка Мађара, а један број је асимилован 
(асимилација је и доказ да их није могло остати много).

нешто милом, нешто силом, Мађари су се нашли у додиру 
са западним светом; и као што су и пре тога долазили у 
Панонију на пљачкашке походе, наставили су их и даље 
из Паноније, која им је сада служила као стално станиште. 
Следећих седам деценија су познате по њиховим походима 
и пустошењима Северне италије, алзаса и лотарингије, 
јужне Француске, преко рајне све до граница данске, па све 
до јужне италије (апулије), атлантског океана и иберијског 
полуострва. и све тако до 955. године када су доживели 
тежак пораз код аугсбурга, у бици на лешком пољу, где их 
је зауставио будући немачки цар отон I. ако раније и није 
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би ло довољно историјских извора о Мађарима, сада их је већ 
у изобиљу. али се поразом на западу не завршавају пљач
каш ки походи. Све до 970. године они трају и према истоку 
и југу. Само што о овим походима нема толико података.

Мађари су се у то доба нашли као значајна војничка сила 
из међу слабих државица или нејаког царства, па су својим 
бр зим пљачкашким нападима могли да харају и на западу и 
на истоку, од атланског океана до Цариграда. Бранећи се од 
ових пустошења, западни владари ће убрзо ујединити око себе 
угро жене великаше, прозрети мађарску нападачку так ти ку 
и ратна лукавства, и ефикасно зауставити надирања Ма ђа ра 
формирајући чврсту државу. Ускоро ће се нешто слич но дого
дити и на истоку када се буде поново оснажила визан тија.

Као и увек, пљачкашки походи и битке носе са собом и 
победе и поразе; друштво које их предузима бива исцрп љено. 
исто као и у историји других народа, пљачкашки походи 
и живот на рачун других народа, поготово суседа, знак су 
да је друштво стигло до најниже тачке кризе одакле следи 
обрачун са самим собом и организовање државе с одређеним 
законима и правилима, где се ограничава појединачна 
самовоља и „слобода”, али и јача власт одређе ног слоја, од
носно владара и двора.

Мађари су се нашли пред новим изазовима, после но
мадског и пљачкашког начина живота, требало је организо
вати друштво и државу у новим, европским околностима, 
слично другим државама и друштвима на размеђи између 
западне и источне Европе. 

II Паганство, стара религија Мађара

Преци Мађара су били номади или полуномади и нису се 
готово ни разликовали од сличних племена с којима су жи
вели заједно или у суседству. али су разлике морале бити 
значајне, само што ми то данас не можемо да знамо, зато о 
тим народима и мислимо на сличан начин и што год сазнамо 
о једном од њих, помишљамо да су и други морали живети и 
мислити слично. једна од крупних разлика Мађара у одно
су на друге јесте оно што се на концу испоставило: иако су 
живели са другима и под другима, њихов језик није нестао 
него је ојачао и сачувао се.

■■■  

...сви су они ножевима 
засекли руке и крвљу 
напунили пехар из којега 
су затим сви пили и на 
тај начин је запечаћено 
савезништво...
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номади и полуномади су живели на пространим па сиш
ти ма између река, гајили домаће животиње, ловили дивљач 
и рибу, прибирали плодове по шумама, али и сами се бавили 
земљорадњом која им је постепено мењала живот. обично 
су имали стално станиште, зимско пребивалиште, а лети 
би се део племена селио заједно са стоком према богатијим 
па сиштима. исто тако, ратнички део племена је одлазио 
у пљачке за време пљачкашке сезоне и враћао се у зимска 
станишта када су услови за ратовање били неповољни.

Знамо да су и Мађари имали двојне владаре, попут ха
зара,  знамо тачно и како су биле раздвојене надлежности, 
посебан владар, командант ратног похода. У моменту када 
Печенези нападају мађарска станишта на подпучју дњепра, 
арпад, син старог кнеза алмоша, налази се на ратном похо ду 
у Панонији, а источне „границе” станишта су незаштићене. 
Можда је арпад био на походу којим је требало проверити 
да ли је Панонија погодно подручје за номаде, у које могу да 
се преселе Мађари? надирање Печенега и страдања Мађара 
у источним стаништима померило је племе за његовим 
ратницима који су се већ налазили у Панонији, можда и 
пре намере сеобе у Панонију. Све у свему, легенде кажу, да 
је алмоша тај изненадни налет Печенега и страдање његовог 
народа стајало живота, јер му, очито, богови нису били 
наклоњени и он није успешно сачувао свој народ. Његов син 
арпад је постао успешан и далековид државник и спасилац 
народа.

о арпаду и његовом уласку у Панонију сачуване су ле
ген де, које су, истина, нешто доцнијег датума.

Таква је легенда о стварању савеза и заклетви кнеза и вој
вода пре доласка у Панонију. наиме, сви су они ножевима 
засекли руке и крвљу напунили пехар из којега су затим сви 
пили и на тај начин је запечаћено савезништво, јер су сви 
они од тада у крвном сродству, значи браћа. Па чак ако и 
није аутентична легенда, она би могла бити веродостојна, 
јер је у сличном облику, као потврда склопљеног мира, 
забележена у делима грчких и римских историографа. на 
пример, херодот бележи нешто слично за Ските. из таквог 
обичаја, вероватно, долази онда и запис да се Мађари 
заклињу приликом склапања мира у пса или вука, јер је 
сачуван и запис да се после таквог испијања пехара вина 
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помешаног с крвљу, пушта пас између измирених војних 
табора, кога сабљама исеку на комаде, јер ће тако страдати 
и онај ко прекрши договор о миру.

Таква је и доцније забележена легенда о белом коњу. Сва
топулк, владар велике Mоравске, дао је заузврат арпадовом 
посланику, – који му је поклонио белог коња, седло и оглав, 
– прегршт траве, крчаг воде и шаку земље, што су арпадови 
Мађари схватили да су тако добили Панонију и населили су 
је као своју нову домовину. 

иако су легенде забележене касније па се у њима наслућу је 
и рад каснијег доба, ипак, и овакве, оне говоре о номадском 
и ратничком народу какви су били Мађари, пре примања 
хришћанства. веровања Мађара су већим делом морала 
личити на веру других сличних племена. Све то говори о 
паганству. Претпоставка о веровању у шаманизам касније 
се потврдила. Шаман је интернационална реч, пореклом 
из тунгуског језика, и ушла је као термин у науку. Прва 
потврда код Мађара бележи се 1799. године. Шамани су 
особе специјалне осетљивости и великих натприродних мо
ћи, они су били посредници између људи и богова. Шамани 
остварују непосредну везу с вишим силама. Зато могу да по
мажу људима, најпре свом племену, да исцељују појединце. 
Шаман најчешће пали ватру, затим својом песмом, игром, 
музиком (бубањ и прапорци на одећи) призива духове. 
обично маском подсећа на животињу с роговима или перјем 
(крила). Шамани су слични код свих сибирских народа, а 
такви су можда некада били и код европских народа. а сва
како су такви код старих народа америке и у африци, где 
шаманима припада улога врачаисцелитеља.

Као и код свих пагана, обожавају се предмети, дрвеће 
(гајеви), извори (реке) и камене громаде (узвишења, брда, 
висоравни). Шамани гатају и пророкују, штите племе од 
природних непогода и од свих зала.

о паганству Мађара мало се зна, јер је та стара вера била 
по тискивана и забрањивана, истребљивана огњем и мачем, 
за бележено је само онолико колико је служило као доказ 
у шта се све веровало и шта се предузимало да се такво 
веровање уништи. Понешто је остало забележено у историо
графским делима (на латинском), међу сачуваним легендама, 
али су и потоњи истраживачи прикупили значајан материјал 

■■■  

Ипоји је систематизовао 
своја истраживања и 
приказао веровања 
Мађара служећи 
се прикупљеним 
материјалом 
и упоредним 
истраживањем 
мађарских веровања 
и веровања других 
народа.
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који осветљава или бар назначава паганство. Понајвише 
елемената је сачувано у самом језику, у песмама и обичајима 
забележеним током последња два века. Сви ти елементи, 
нарочито упоређени с паганством других, сличних народа, 
омогућују да се наслуте веровања Мађара. арнолд ипоји 
(Ipolyi) jе прикупио значајан материјал и објавио у својој 
обимној и значајној књизи Мађарска митологија (1854).

ипоји је систематизовао своја истраживања и приказао 
веровања Мађара служећи се прикупљеним материјалом и 
упоредним истраживањем мађарских веровања и веровања 
других народа. и код њега је значајан чинилац етимологија. 
он разјашњава митолошка веровања у бога (као и значење 
речи којима се означава) и духове, приказује зле духове и, 
нарочито, ђавола, затим виле и њихова станишта – вили
стане, зле виле (вештице), као и добре (бродарице, русалке); 
дивове и јунаке, обожавање природе и појава у њој; змајеве; 
небеска тела (Сунце, Месец, звезде); свештенике (шамане); 
светилишта, жртвовања, разне обичаје, сахране и загробни 
живот... Материјал је веома занимљив, зато наводимо само 
неколико назнака о веровању у шамане који се у мађарском 
језику називају „талтоши” („tátos” или „táltos”). Кад се роди 
дете које ће бити шаман, оно већ има зубе, обично коњске. 
ако бабица, која примети зубе, то и објави, уништиће је 
други шамани. Шаман се само може родити, нико не може 
по стати шаман учењем. Кад порасте, шаман тражи себи ко ња 
(„tátos ló”) јер постоји само шаман који се рађа као шаман 
и коњ који се рађа као шамански коњ (са зубима). Коњ кога 
налази шаман увек је мршав и никакав, све док га шаман 
не купи. Кад се саставе њих двојица, шаман и шамански 
коњ, језде брзином мисли, њима ништа не може ни сабља 
ни тане. 

лако је приметити да су наведени елементи блиски са
чу  ваним појединостима из наше митологије (Краљевић 
Мар ко и шугаво ждребе, његов доцнији Шарац), што само 
зна чи како би мађарску и нашу митологију требало упоредо 
истражити и видети сродне елементе и можда наћи поне
ко објашњење које до сада није било примећено. (ипоји и 
Чајкановић пружају обиље материјала, само треба водити 
рачуна о разлици од стотинак година која дели ова два ис
траживача.)
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ипоји је заступао мишљење да су Мађари некада имали 
једнобожачку религију, али су временом застранили, забо
равили је и у том срозавању стигли чак до паганства. Због 
тога његову књигу ондашња наука (позитивизам) није добро 
примила, чак се мислило да је он погрешно дао предност 
монотеизму зато што је свештеник. наиме, сцијентифизам је 
дуго заступао тезу по којој је логично да се религија развија 
од многобожачке до једнобожачке. У новије време наука је 
од тога одустала, па је, изгледа, опет у праву ипоји, а његова 
књига свакако има веома велику вредност, јер је он као 
прегалац у последњем тренутку успео да прикупи огроман 
материјал са целе мађарске територије.

очекивања истраживача у 19. веку да ће се моћи рекон
струисати космогонија, била су наивна и изјаловила су се. 
али од прикупљеног материјала ипак се може понешто ре
конструисати и тако наслутити схватања древних Мађара. 
Према њиховом схватању света, као и код других паган
ских народа Сибира, земља је представљена као плоча која 
плови на води или је на леђима неке животиње (бик, во); 
изнад земље налази се заштитни омотач, небо. из средине 
земље, из „пупка”, уздиже се дрво живота, оно држи небо, 
спаја земљу и небо, а на његовом врху су смештени Сунце и 
Месец. Жиле дрвета живота се пружају у подземље, где су 
господари демони, ђаволи. Само шаман може да се успне уз 
такво дрво.

Богата грађа арнолда ипојија, као и доцније прикупљени 
материјал, нарочито у 20. веку, који је већ умео да обрати 
пажњу и да изучи појаве, омогућили су научницима да даље 
истражују и тумаче мађарску митологију као део народних 
веровања и чудних знања, нарочито значајних за размевање 
очуваних прича и песама из фолклора.

нема народа без религије. али треба упозорити да је пут 
од паганства (политеизма) до монотеизма веома спор и траје 
вековима. народ који се моли различитим боговима због 
различитих жеља и хтења (од добра па све до зла) одједном 
треба да схвати да је Бог један (евентуално у три вида као 
у хришћанству, што није нимало лако), и да се истом богу 
треба обраћати и молити га за све ствари, и добре за себе 
и своје, и лоше за напријатеље. Провалија је тако велика 
да представља огромну препреку чак и веома развијеним 
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цивилизацијама (стари грци, римљани) које су имале своју 
филозофију, књижевност, уметност. а тек код номадских 
на рода? Мађарима су у Европи били потребни дуги векови 
да после примања хришћанства стигну до свога језика који 
ће бити подобан за књижевно изражавање, као и до других 
врста уметности, како би као народ постали део Европе уз 
све своје специфичности. Зато понирање у древну религију 
није само пука занимљивост.

III Настанак државе

1.

Крајем 10. века Мађари су се нашли на просторима између 
две велике царевине, између византије и немачко–римског 
Царства. Кнез геза (972–997), који се тада налазио на челу 
Мађара, мора да је јасно видео да ће његов народ бити сам
левен ако се не прилагоди европском поретку, а цена за то 
је била преузимање хришћанства. Затражио је мисионаре, 
сам се покрстио, сломио је отпор племенских вођа и натерао 
их да прихвате, милом или силом, нову оријентацију. на тај 
начин је он и фактички постао велики кнез.

Започело је и покрштавање народа, дуго ће и трајати, јер 
ће паганство живети даље и повремено добијати замах и 
би  ти значајан чинилац још неколико векова. Кад год би се 
ја  вио отпор централној власти, искрсавала је стара подлога: 
отпор хришћанству на темељима старе паганске вере. али 
ни сам геза није био заправо први човек новог доба, пре би 
се могло рећи да је био последњи репрезентант претходног 
раздобља. Његова државничка визија је била реална и не
по гре шива, што је потврдила и доцнија историја Мађара на 
овим просторима, али је он остао личност која се није могла 
одвојити од паганског света, мада је формално био преузео 
хришћанство. о њему је забележио савременик: „Приносио 
је жртве свемогућем Богу и разним другим измишљеним бо 
говима. Када му је првосвештеник приговорио због тога, одго 
ворио је да је довољно богат и моћан па да може то чинити.” 

геза је био ожењен Шарлотом, ћерком мађарског војводе 
из Ердеља. Њихов син вајк, још увек паганин, приликом по
крштавања је добио име иштван, жени се гизелом, кћерком 
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баварског војводе. Било је планирано да се њихов син, имре, 
који је припреман за наследника, али је страдао у једном 
лову на вепрове, ожени византијском принцезом, као што 
је и иштванова сестра била удата за будућег венеци јанског 
дужда орсеола. и по томе се види прилагођавање Европи, 
државничка политика и њене намере.

Па и поред свих припрема, после гезине смрти дошло 
је до побуне против новог кнеза и централне власти: гезин 
млађи брат, Копањ, полагао је право, према мађарском 
обичајном праву, на кнежевску власт. Млади иштван је ору
жјем извојевао победу, а побуњеног стрица је рашчеречио и 
делове његовог тела је, као опомену, закуцао на капије четири 
градске тврђаве.

народи у Европи и примање хришћанства су изазовна 
тема. Кад се редом погледају народи који су прихватили 
хришћанство и како су се потом понашали, одиста се дође 
до закључка који је изнео Карл јунг: варвари су исувише 
лако примили хришћанство, савршену религију, засновану 
на љубави, а нису је могли ни разумети, нити следити; зато је 
остало двојство у свим тим народима: једно је прокламовано 
хришћанство, новозаветни христос, а друго је пракса која је 
очигледно у несагласности, што се види на сваком кораку. 
ни Мађари нису изузетак.

Учврстивши свој положај, иштван је затражио и добио 
од папе круну и крунисао се за краља Угарске (1000. године). 
За време своје дуге и успешне владавине он је организовао 
хришћанску државу. организована је надбискупија, земља 
је подељена на десет бискупија. одређена је десетина као 
порез за издржавање цркве. Подстицана је изградња цркви, 
манастирима су додељивани богати поседи.

Паралелно с организовањем католичке цркве извршена је 
и изградња државне организације која је била заснована на 
територијалном принципу жупанија с тврђавама као цен
трима (/vár/megye=жупанија). држава је издељена на 50 жу
панија са жупанијским утврђењима као седиштима жу пана. 
око ових утврђења и зачетака центара административне 
власти настајаће касније градови.       

око 1000. године у Мађарској краља иштвана живи око 
милион душа.

Преко тако добро организоване државе водили су путеви 

■■■  

Учврстивши свој 
положај, Иштван је 
затражио и добио од 
папе круну и крунисао се 
за краља Угарске.



■ Мађарска цивилизација  ■ 28 ■ Сава Бабић ■■■  

■■■  

на хаџилук у Свету земљу, јер су морске путеве угрожавали 
гусари. а на тај начин је опет подстицана размена, пре свега 
трговина, али и културна размена. Краљ иштван је ковао и 
свој сребрни новац.

владавина краља иштвана била је дуга (1000–1038) и 
релативно мирна. он је првовенчани краљ Мађарске (отуда 
му и име – иштван, Стефанос, Стеван), једна од највећих 
фигура мађарске историје, који је засновао краљевину јединог 
народа који је у Европу дошао из азије. По примеру других 
хришћанских земаља, и он је касније проглашен за свеца 
(1083).

Краљ иштван је у спису De institucione morum... – који је 
писан као саветник сину, будућем владару – наложио свом 
наследнику, поред осталог, да се брине о народима који се 
налазе у држави или се досељавају у њу: „јер је једнојезична и 
једнообичајна држава слаба и крхка. Због тога ти наређујем, 
сине, да придошлице благонаклоно потпомажеш и цениш, 
како би они радије боравили код тебе него да другде буду 
настањени”. већ и тада, а и касније, у Мађарској постоје 
скупине других народа које повремено уживају и одређену 
аутономију (као Саси, на пример).

Промене на престолу, после смрти успешног владара и 
његове дуге владавине, готово су увек бурне и неизвесне, 
доводе у питање претходни труд и државничку мудрост. ни 
краљ иштван није обезбедио правог наследника (његов син 
имре је страдао у лову), па је одредио за наследника свога 
зета, Петра орсеола, сина венецијанског дужда. од тада 
настаје период борби за престо када ће се за само четрдесет 
година изређати осам краљева. Сви претенденти на престо 
ће позивати у помоћ суседне владаре и њихову војску, док су 
се неки ослањали и на унутрашње побуне пагана, што ће се 
увек одражавати на зависност земље и њено сиромашење.

  Трон се стабилизовао тек доласком на престо ласла I 
(1077–1095) и његовог наследника краља Калмана (1095–
1116). ова два владара су значајно проширили државу и на 
територије хрватске, настаће династичка унија с хрватском 
која ће потрајати све до краја Првог светског рата (1102–1918). 
владари ће се и даље ослањати на католичку цркву, али ће 
управо у ово доба бити проглашени и први домаћи свеци 
(краљ иштван, краљевић имре и бискуп гелерт). 
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За време владавине Беле III (1173–1196) поново долази 
до јачања краљевске власти и саме државе, после времена 
слабљења и нестабилности. Бела III се васпитавао у визан
тији, одмах после доласка на престо увео је новине по угле ду 
на византију, нарочито правну сигурност, ковао је добар 
новац. Уместо усменог вођења администрације увео је пис
мено: краљевска канцеларија је постала институција која је 
систематично обављала државне послове, уз вођење писме
них докумената. обавеза канцеларије је била и да се забележи 
свака одлука о којој је расправљано у присуству краља.

У доба Беле III број житеља Мађарске се процењује на око 
милион и двесто хиљада.

У ово доба падају и покушаји осамостаљивања српских 
жу  пана од византије, а значајну улогу, као притивтежа визан
тији и могућност ослањања српских жупана, у тим поду хва
тима имају мађарски краљеви. Према обичајима онога доба, 
родбинске везе су имале одређену улогу: краљ иштван II 
(1116–1131) оженио је (1130) свог наследника Белу II Слепог 
(1131–1141) јеленом, ћерком великог жупана Уроша I, па су 
енергична краљица јелена и њен брат и васпитач малолетног 
сина, Белош, касније и палатин на мађарском двору, били од 
помоћи њиховом брату, великом жупану Урошу II у његовој 
борби за осамостаљење. Те борбе су вођене с променљивом 
срећом чак и у доба Стефана немање, али су окончане 
крунисањем за краља Стефана Првовенчаног (1217). 

наследник Беле III, Ендре II (1205–1235) дошао је у су
коб с великашима, морао је да попусти и да пристане на 
ограничавање своје власти (Златна була, 1222), али до 
значајнијих промена ипак није дошло. држава није била 
довољно снажна, што се ускоро видело када се 1241. године 
над Угарску наднела велика опасност: татарска најезда. Тада је 
већ владао краљ Бела IV (1235–1270). Татари проваљују пре ко 
Карпата, затим ће харати уздуж и попреко све до јадранског 
мора. одолеће само понеки тврђи град, држава ће остати опу
стошена. Та да ће се показати велике способности Беле IV који 
ће мора ти да обнавља земљу, и да утврђује њене градове.

После Беле IV настаће ипак феудална анархија, један од 
владара ће чак покушати да ојача свој положај насељавањем 
Кумана, али тиме губи подршку католичког свештенства. 
Ускоро ће умрети и последњи краљ из династије арпадовића 

■■■  

Турци се налазе на 
границама Угарске, већ 
су ту прве битке и први 
порази.



■ Мађарска цивилизација  ■ 30 ■ Сава Бабић ■■■  

■■■  

и тако ће се у борбама за престо окончати тристогодишња 
владавина једне династије (1000–1301).

Угарска је пространа држава, заузима цео Карпатски ба 
сен и преко прикључене хрватске излази на јадранско мо ре. 
ослонивши се на католичку цркву, мађарски краљеви су, с 
променљивом срећом, користили околности што су се нала
зили на ивици католичке Европе, између немачко–римског 
Царства и византије. Само што ће се у следећим столећима 
променити тај положај  и уместо византије ће се наћи Срби ја, 
а нешто касније и једна друга царевина – Турска.

2.
  

династија арпадовића била је повезана, женидбеноуда
д  беним везама, с многим европским династијама, па су 
се у временима промена на престолу јављали многи пре
тенденти. на упражњени мађарски престо овај пут је дошао 
најспретнији претендент, пореклом из куће напуљских ан
жујаца, Карло роберт (1308–1342), наследио га је син лајош 
I (1342–  1382), једини коме су савременици уз име додали 
„велики”. држава се стабилизовала, изведене су реформе, 
проширена је територија многим освајањима и борбама за 
престо других држава. ипак се претерује када се каже да су 
тадашњу Мађарску „запљускивала три мора”.

С југа се јавља велика и нова опасност – Турци. После 
Ко совске битке (1389) и вазалског статуса Србије, Турци се 
налазе на границама Угарске, већ су ту прве битке и први 
порази. Краљ Жигмонд I (1387–1437) дарује (1411) Стефану 
лазаревићу значајне поседе у Мађарској који ће временом 
постати чак села са српским живљем. нешто касније (1426) 
њих двојица потписују уговор по којем ће, после деспотове 
смрти, поседе наследити његов зет Ђурађ Бранковић, а 
Београд и Мачва ће бити враћени Мађарима, као и утврђени 
голубац, али ће се тада већ умешати Турци. одредбе уговора 
неће бити испуњене.

великаш с јужних страна државе јанош хуњади (Сиби
њанин јанко из српских народних песама), највећи посед
ник, истаћи ће се и бити познат широм Европе по својим 
војевањима и успешним походима, сукобима с Турцима. 
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имао је своју плаћеничку војску, састављену од разних на
рода; после успеха на Балкану, и папа му је обећавао помоћ. 
У једном таквом походу, у великом сукобу с Турцима код 
варне (на обалама Црног мора) погинуо је и тадашњи 
мађарски краљ, владислав I (Уласло I), 1444. године. То је 
једини период интерегнума у Мађарској, јанош хуњади је 
изабран за намесника (1446–1452). један од великих подви
га јаноша хуњадија јесте и одбрана Београда, 1456. године, 
када је султан Мухамед II био покренуо према западу силну 
освајачку армаду, али је код Београда тада био заустављен. 
и сам хуњади је страдао, покосила га је куга. важније је да 
је за извесно време отклоњена турска опасност с граница 
Мађарске.

хуњадијев син, петнаестогодишњи Маћаш (Матија), изаб
ран је за краља, и то је први пут да је на престо Мађарске 
дошао неко ко није краљевске крви. Краљ Матија је дуго 
владао (Mátyás király, 1458–1490), па иако то није био ми
ран период, показале су се све способности једног великог 
владара. Мађарска је у овом периоду доживела пун процват 
ренесансе. двор у Будиму је постао веома значајно стециш
те и прибежиште културних људи и стваралаца ондашње 
Европе.

После краља Матије, који није имао законитог наслед
ника, на престо Мађарске долазе јагелонци; то је опет доба 
слабљења краљевске власти и јачања великаша. а то опет 
изазива отпоре сељаштва, долази до сељачке буне (1514) под 
вођством Ђерђа доже. Побуна је крваво угушена. Уследиће 
и потпун крах краљевине. Султан Сулејман II ће покренути 
велики освајачки поход ка Европи, јужна граница Мађарске 
није могла да буде одбрањена, пашће и најважније утврђење, 
Београд, и пут према северу је отворен. до сукоба мађарске 
и тур ске војске доћи ће на Мохачком пољу, 1526. године. 
У би ци ће погинути и сам краљ лајош II, као и многи ве
ликаши. Чак и да је ова битка била добијена, не би било 
изгледа за промену историје. Мађарска је делом освојена, 
а једним делом је живела као самостална, али издељена, 
слаба држава.

Уследиће период од стотину и педесет година када је 
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Цркве су грађене и 
у византијском и у 
латинском стилу, било 
их је од земље и од 
дрвета, касније од 
камена, а грађене су 
и тробродне базилике 
(саборне) цркве.
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мађарска територија подељена на три државе од којих 
средњи део припада турском вилајету.

IV Заснивање нове културе

Мађари су донели са собом своју номадску културу која је 
дошла у сукоб с другачијом, европском, хришћанском кул
туром. Прелом је морао бити веома одсечан, иако се стара 
култура одржавала још дуго, посебно у нижим слојевима, па 
су истраживачи њене остатке бележили и у наше доба.

хришћанство је ударило снажан печат целокупној новој 
култури као и животу у новим околностима. иако су Мађари 
располагали извесним писмом („рабош”), оно није било 
такво да су се њиме могли бележити текстови, већ је служило 
само за сигнирање. Тек у додиру с европским културама 
јавља се потреба да се забележи и одређен текст. дуго ће се у 
Мађарској писати латинским писмом и језиком, који је био 
свети црквени језик, а и текстови су имали само употребну, 
црквену вредност. дуго времена ће проћи док и мађарски 
језик не стекне право да буде записан као реч, а још дуже 
кад буду записани и први текстови на том језику, а поготово 
први књижевни текстови. 

Према наређењу краља иштвана на сваких десет села 
требало је подићи богомољу, цела земља је требало да буде 
прекривена звуком звона, ни једно парче да не остане 
неосвећено, а присуство богослужењу је била строга обавеза 
за све житеље. Свештеници и књиге су били брига цркве, 
а о опреми се бринуо сам краљ. Тим одредбама се ускоро 
прикључују и појединци, великаши који граде цркве и 
снабдевају их потребном опремом. Будући да се једно време 
ширило и источно и западно хришћанство, цркве су грађене 
и у византијском и у латинском стилу, било их је од земље и од 
дрвета, касније од камена, а грађене су и тробродне базилике 
(саборне) цркве.

За опремање цркви неопходни су били разни занати и 
мајстори, они су радили у околини краља и његовог двора, 
будући да је управо краљ био највећи дародавац, али су се 
занатлије окупљале и око надбискупије и у средиштима 
бискупија. Са сигурношћу се може претпоставити да су 
радиле и занатлије за шивење, вез и украшавање одежди и 
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црквених застора, само се трошни материјал није очувао, 
као што се нису очувале ни зграде првих богомоља, чак и 
кад су биле значајне и од чвршћег материјала.

даровнице и повеље, у којима је одређиван посед ма
на стира, писане су на латинском језику. Па иако сваки 
поклон није морао имати и писани документ, сачуване су у 
одломцима четири повеље из времена краља иштвана.

У то доба су писмени људи целе западне Европе саоб
раћали међусобно на латинском језику. на тај начин је 
јединствена ситуација била све до краја средњег века. дакле, 
ако се говори о првим вековима средњег века у Мађарској, 
не говоримо о мађарској књижевности и текстовима, него о 
латинским текстовима насталим у Мађарској. а то су, поред 
докумената, легенде и хронике. 

Чак и најстарији текстови нису сачувани него се за њих 
зна по доцнијим прерадама и коришћењима. Тако је негде 
око 1052. године настала хроника о освајањима и лутањима 
Мађара, о алмошу, оцу арпадовом, тзв. древна геста. 
али текст није сачуван, него су само елементи делимично 
очувани у каснијим хроникама које су преузимале матери јал, 
преузимале и преобликовале.

око 1145. године је непознати аутор написао најстарију 
легенду о светом гелерту. гелерта је позвао у Мађарску, или га је 
задржао кад је био на путовању за Свету земљу, краљ иштван, 
и он му је био васпитач сина имреа, несуђеног наследника, 
али и важан ослонац у организовању цркве. Касније је страдао 
од побуњених пагана а још касније, истовремено кад и краљ 
иштван, проглашен је за свеца. У овој легенди се налази оно 
чувено место када гелерт, приликом доласка у Мађарску, 
чује жену која окрећући жрвањ, пева неку мађарску народну 
песму, коју он назива „мађарском симфонијом”.

У једном кодексу је остао забележен текст Посмртног 
слова и Молитве, слободна интерпретација латинског текста 
и превод молитве. година би могла бити 1192–95, а текст је 
служио вероватно у практичне сврхе свештенику који је 
често био у додиру с простим народом.

око 1200. године најзначајнија је делатност загонетног 
и неразрешеног анонима (Anonymus). Претпоставља се да 
је био писар на двору Беле III. Њему је приписана верзија 
Повести о Троји, тзв. мађарски роман о Троји. рукопис није 
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Шимон Кезаи пише 
дело Gesta Hungarorum 
користећи раније 
краљевске хронике на 
двору, он уводи Атилу и 
његове Хуне као претке 
Мађара.
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сачуван. око 1200. године аноним пише дело Gesta Hunga
rorum, историју освајања и насељавања Мађара. наравно, 
то није историја у нашем смислу, већ према схватању онога 
времена, када се користе многе приче и легенде, па више 
личи на романсирање, него на историју.

око 1283. године, Шимон Кезаи пише дело Gesta Hun
garorum користећи раније краљевске хронике на двору, он 
уводи атилу и његове хуне као претке Мађара. ову ће тезу 
касније оживети национална романтика 19. столећа.

необјашњиво је и загонетно што се у једном делу 14. века 
јавља „црна рупа”: кад би се могла очекивати чак и богата 
књижевна делатност, значајних дела нема,  или их је премало, 
чак нема ни њихових трагова, као у ранијем периоду. Можда 
је тек сада сустигао културу Мађарске онај исувише велики 
скок од номадске културе ка писаној европској култури.

око 1300. године забележена је прва песма на мађарском 
језику – Маријино ридање („Старомађарски Богородичин 
плач”).

године 1358. довршено је писање Илустроване хронике, 
ремекдело средњовековног минијатурног сликарства. То 
је најбогатија и најлитерарнија хроника у којој су сачуване 
древне легенде. У њој је заокружена идеја витешког државног 
идеала: у средишту су мађарски витешки краљеви од хунског 
ратника атиле, кнеза арпада, светог краља иштвана па све 
до лајоша I.

око 1430. године настао је први познати превод Библије 
на мађарски језик, најзначајнији књижевни споменик из до
ба краља Жигмонда, тзв. Хуситска Библија. Превод је дело 
сремских фрањеваца Тамаша Печија и Балинта Ујлакија. 
Пошто су били присталице хусита, морали су да се склањају 
заједно са својим присталицама: преписи њиховог превода 
сачувани су на подручју источних обронака Карпата. Тре
ба ло је да прође више векова док није настао и у целини 
са чувани превод Библије на мађарски језик, и то тек у доба 
про тестантских покрета, а језик тог превода такав је да је 
ра зумљив и данашњем читаоцу.

јанус Панониус (1434–1472), песник латиниста, најкру п
није је име Мађарске 15. столећа. генијалан песник, једна од 
најснажнијих личности хуманистичког периода у Евро пи, 
стваралац који ће се остварити својим песничким делом. 
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Његови латински стихови су непрекидно превођени, и данас 
се изнова преводе, на мађарски језик, па је он и на тај начин 
постао живи део мађарске књижевности.

доба краља Матије је културни врхунац Мађарске ово га 
периода. Поред поезије једног Панонијуса, истина на ла
тинском језику, веома је значајно настојање владара, који 
је и сам страстан читалац, да прибави библиотеку која би 
обухватала сва ондашња знања. Библиотека краља Матије се 
назива „Корвина”, њене књиге су украшавали и илустровали 
најпознатији сликари. Библиотека је располагала са преко 
хиљаду кодекса с више од три хиљаде дела и била је, после 
ватиканске, најбогатија у ондашњој Европи. Кад је умро 
краљ, у Фиренци је било довршено, према наруџбини, преко 
стотину нових кодекса за краљеву библиотеку. 

По узору на италију, краљ Матија је био ожењен ита
лијанком Беатрисом, Мађарска је била земља у којој је ра
ди ло мноштво италијанских градитеља; обнављани су и 
до зи ђивани дворови, цркве, градови.

После историје коју је написао јанош Туроци (око 1480, 
објављена 1488), у служби краља Матије налази се антонио 
Бонфини (од 1486), чији је задатак да такође напише историју 
Угарске, што ће он и окончати 1496. године. Бонфинијево 
дело дуго ће користити мађарски историчари.

ако се упореди с италијанском књижевношћу која се 
пи ше на италијанском језику (данте, Петрарка, Бокачо, 
прва по  ло вина 16. столећа) онда се види кашњење мађарске 
књи жевности иза највиших остварења Европе. најбоља дела 
мађарске књижевности су још на латинском језику. али и 
овакав развој биће пресечен турским освајањима: Бео град ће 
пасти 1521, Будим 1541, трећина државе ће се на ћи у ру ка ма 
освајача, држава је похарана а преостали де ло ви изложени 
новим пустошењима. развој културе и књи же вности је до
веден у питање. окончан је средњи век још једним прекидом 
развоја и крахом. Европа се није одазвала на упућене молбе 
и преклињања: Угарска је пропала, као и дру ге државе пре 
ње, али је остао мађарски народ и његов је зик.

V Троделна држава

После Мохачке битке Турци су освојили и похарали и гла
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Неколико покушаја 
Турака да преко 
западног и северног 
дела Мађарске продру 
даље у Европу завршило 
се неуспешно. Један од 
тих продора водио је 
стари султан Сулејман 
II преко Сигета ка Бечу, 
али је привремено 
заустављен храбром 
одбраном Николе 
Шубића Зринског.
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вни град Будим, али су се онда, по обичају, повукли пред 
на ступајућом зимом. Требало је изабрати новог краља и вели
каши су се споразумели да то буде јован Запоља (1526–1540) 
који је морао да рачуна с тим да се не може су протставити 
Турцима и да се с њима мора споразумевати. али је једна 
струја била за хабзбурговце, па је понудила трон брату цара 
Карла V, тако је и Фердинанд I (1526–1564) постао владар. 
Фердинанд је покушавао да стави под своју власт и оне дело
ве Угарске којима је владао Запоља, али се овај одржавао уз 
помоћ Турака. Борбе између два краља су завршене спора
зумом који, истина, није био трајан, али је коначан резултат 
био да су Турци заузели и војно трајно запосели Будим (1541) 
остављајући у њему своју сталну војну посаду. 

негдања Угарска је била подељена на три дела: средњи 
део с Будимом био је у турским рукама; источно од Тисе 
формирана је Ердељска кнежевина, а на западу и северу се 
простирала краљевина на чијем престолу је био Фердинанд 
I, хабзбурговац, истовремено и чешки краљ, с престоним 
градом Пожоњом (Пожун, Братислава). Ердељска Кнежеви на 
је била у вазалском односу према Турцима, и како тај правац 
није био битан за даље освајачке намере Турака, она се нашла 
на периферији догађаја. неколико покушаја Турака да преко 
западног и северног дела Мађарске продру даље у Европу 
завршило се неуспешно. један од тих продора водио је стари 
султан Сулејман II преко Сигета ка Бечу, али је привремено 
заустављен храбром одбраном николе Шубића Зринског 
(1566), када је, истина, пао Сигет, али су освајачи изгубили 
много времена, дочекали су јесен и морали да прекину поход. 
и султан је умро приликом опсаде.

У Ердељској Кнежевини и Будимском вилајету то ком 16. 
века дошло је до значајне промене: већи део становништ
ва је прешао у протестантску религију, тријумфовала је 
реформација. Турке није интересовала припадност станов
ништва појединим хришћанским религијама, а Ердељска 
Kнежевина је већ и раније трпела значајан утицај немаца, 
следбеника М. лутера, који су живели по градовима. Тако су 
становници били припадници различитих вероисповести: 
католици, лутерани, калвинисти и унитаријанци. Само што 
ће то изаз вати и реаговање краља у Угарској (северни и за
падни део) и јавиће се антиреформација.
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иако је Мађарска државно и територијално нејединствена, 
ипак ће становништво у три дела државе остати јединствено 
по култури, обичајима и, нарочито, језику.

Током 16. и 17. века доћи ће и до дужих ратова који ће опу
стошити земљу, али ће главно настојање бити борба између 
Краљевине и Кнежевине, која је могла постати и краљевина, 
између утицаја немаца и Турака. У то доба се јавља изузе
тан државник, војсковођа и песник, никола Зрински који ће 
припадати антибечкој струји, али ће страдати у лову и неће 
остварити своје замашне политичке и државничке планове. 
После неуспеле турске опсаде Беча (1683) и склапања савеза 
(с главним ослонцем на хабзбуршку Царевину, венецију и 
Пољску, тзв. Света лига) за борбу против Турака, неће проћи 
много времена па ће бити ослобођен и Будим (1686), а после 
победе Евгенија Савојског над Турцима код Сенте (1697), 
склопљен је Карловачки мир (1699) када је ослобођена од 
Турака цела Угарска (сем дела Баната), па је, коначно, и Ердељ 
изгубио своју самосталност и припојен је Царевини. После 
многих ратова, пустошења, династичких борби, Угарска је 
опет јединствена држава.

У борбама између Кнежевине и Краљевине већ је било до
шло до поделе на присталице централистичке (хабзбуршке) 
вла сти, „лабанци”, и на незадовољне њихове противнике, „ку
руце”. ове ознаке су доцније постале стални термини. Значења 
тер мина нису сасвим јасна, али је подела трајно остала, као и на
зиви. „Куруц” долази од латинског „cruciatus”, према крсташима 
у одредима Ђерђа доже; „лабанц” пак, вероватно, од не мачког 
назива „lanzer” (копљаник), овде страни плаћеник. У поново 
уједињеној земљи у којој је владар тежио апсолутној власти, а 
сталежи нису могли да му се супротставе, чак су морали да се 
одрекну права на слободан избор владара, па је ограничена и 
слобода вероисповести протестаната, јавио се отворен отпор, 
букнуо је устанак под вођством Ференца II ракоција (1703). 
настају борбе између ракоцијевих куруца и царских снага, 
лабанца. С променљивом ратном срећом, борбе су трајале све 
до 1711. године када је ракоци отишао у емиграцију, заједно с 
онима који нису желели да прихвате споразум.

још на почетку 16. века у Угарској је живело око четири 
милиона душа, али су ратови и пустошења разорили земљу, 
а потом и борбе куруца и лабанаца, пустошила је чак и куга 
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Настају борбе између 
Ракоцијевих куруца и 
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када је Ракоци отишао 
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онима који нису желели 
да прихвате споразум.
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(1709). У опустелу земљу су започеле сеобе. С истока русини 
и румуни, са севера Словаци, са запада немци, а с југа Срби. 
У то доба ће доћи и до велике сеобе Срба (1690), а и касније 
ће они прелазити тадашњу границу и биће укључени у војне 
јединице за одбрану јужне границе од Турака. интензитет 
сеоба је био такав да је крајем 18. века Угарска имала око осам 
милиона душа, само што је сада тек нешто више од трећине 
становништва било мађарско, а много је било немађара. 
Становништва по градовима, нарочито на западу и северу 
земље, већином било је немачко; док је племство већином 
било мађарско. 

градови нису још имали значајну улогу. Мало их је и 
било који су бројали преко двадесет хиљада душа (де
брецен, Будим, Пешта и Сегедин). али се нарочито брзо 
развијају градови у средњој Угарској, они који се налазе у 
пољопривредним рејонима. 

Смењују се владари: Марија Терезија, затим јосиф II 
(1780–1790), просвећени апсолутиста, последњи покушај 
да се организује централистичка царевина, али су његове 
значајне и далекосежне реформе доживеле неуспех, иако су 
оставиле значајан траг у друштву, нарочито у култури. У 
Европи су настали нови ветрови с Француском буржоаском 
револуцијом, на прагу смо 19. столећа. 

VI Време првих великих стваралаца

1.

дуго је време потребно, не само у Угарској, да се од изграђе
не државе једног народа стигне до истински вели ких умет
ничких остварења. Пут од номадске до европске култу  ре 
поготово је дуг, понекада личи на тешко порађање. дужина 
пута се понајбоље види по неопходним ситним оствареним 
корацима; ни појединци, ни језик нису још спремни за 
дела од веће снаге и трајног значаја; све је само драгоцен 
почетак и припрема за велика дела, када ће се појединци 
исказати кроз језик који је оспособљен за европски тип 
књижевног изражавања који је лебдео као идеал пред свим 
ствараоцима.

о старој култури Мађара пре доласка у Панонију, као 
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и оној из првог времена боравка у новој домовини, знамо 
само понешто посредно, значи веома оскудно. Књижевност 
средњег века, пак, као што смо видели, везана је за потребе 
цркве, исто као и писменост, зато су оне на латинском језику, 
и углавном везане за историју и прошлост. Књижевност 
ренесансе, као и уопште уметност тога доба, значи истински 
процват. најизразитија личност јесте јанус Панониус, ко
ји својим великим делом, писаним на латинском језику, 
припада хуманизму у доба хуњадија. још нема ства раоца који 
би био велики, истински песник али који би писао мађарским 
језиком. Такав песник је остварен тек у Балинту Балашију 
(1554–1594). По својим песмама он је и данас један од највећих 
песника мађарске књижевности. Његови узори нису само у 
италији – Петрарка – него је при метно и познавање домаће 
народне књижевности, нарочито љубавне. антологије 
мађарске поезије с разлогом започињу преводима песама 
јануса Панонијуса и љубавним песмама Балинта Балашија, 
витеза на бојном пољу и човека бескрајно занесеног лепотом 
жене, али и ствараоца који ће то и изразити у својим песмама 
(Циклус о Јулији, 1589).

Као што је 16. век изнедрио великог ствараоца Балаши ја, 
истинског представника мађарске ренесансе, 17. столеће, 
књижевна епоха барока ће се најпотпуније остварити у изу
зетном човеку и песнику какав је био никола Зрински (Zrí
nyi Miklós, 1620–1664). хрватски бан, борац против Турака, 
државник широких погледа, био је и изузетан лирски песник, 
али је свакако најважније његово остварење Опсада Сигета. 
Предмет епа у петнаест певања јесте херојска борба песнико
вог прадеде против Турака, тема која је потпуно одговарала 
песнику. Значајна је и проза николе Зринског, али је највећи 
прозни писац епохе барока Келемен Микеш (1690–1761). Ми
кеш је отишао у емиграцију с кнезом Ференцем II ракоцијем, 
а његово дело Писма из Турске, писана непостојећој тетки, 
настало je као потреба да се некоме саопште мисли и опише 
емигрантски живот. 

Следеће књижевно раздобље, епоха просветитељства и 
класицизма изнедрила је неколико веома значајних имена. 
импресивна је личност Ђерђа Бешењеија (Bessenyei György, 
1746–1881), он је привржен просветитељском раци онализму, 
трезвен аналитичар стања у друштву и писац. истакнути 
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Једна од личности на 
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писац сентименталистичког правца био је јожеф Карман 
(1769–1795), па иако је кратко живео, оставио је значајан 
траг покретањем часописа Уранија (1794), намењен женској 
читалачкој публици, где је и објавио своје најзначајније 
дело, роман у писмима Фаникина оставштина. (роман 
је доцније превео на српски Михаило витковић под на
словом Спомен Милице, 1816) али је највеће име раздобља 
просветитељства Михаљ Чоконаи витез (1773–1805), ли ри
чар који се може упоређивати једино с Балашијем. Комп
летан песник модерног типа: и учен и природан. Његова 
поезија се може сврстати у рококо. нај познатије су му 
песме „поетског романа” Лила, осетљиве песме у три књиге: 
савршена композиција, изванредна форма. он је могао да 
остварује све форме, и све ритмове. Код њега је дошло до 
израза ослањање на народну лирику, али је он те подстицаје 
високо уметнички уздигао, и по томе је претходник Шан
дора Петефија.

једна од личности на коју треба скренути пажњу у овом 
раздобљу свакако је човек без великог књижевног дела, 
али незаобилазан – Ференц Казинци (1759–1838). најпре 
ватрени јозефиниста, потом се прикључио јакобинском 
покрету (1794–95) опата Мартиновића; после погубљења 
Мартиновића и другова, његова смртна пресуда замењена 
је доживотном робијом, и на слободи је тек после готово 
седмогоди шњег тамновања. он је покретач и душа програ
ма књижевних и језичких реформи. Битно је да се језик, по 
узо ру на друге, подвргне естетским захтевима. Његове иде је 
о обнови језика, борба против запарложености и преопшир
ности, постепено су се остваривале у мађарској култури; 
његове идеје о обнови језика биле су много шире од простог 
језичког чистунства и угрожености језика. иако није могао 
да живи у Будиму, његова кућа у Сепхалому постала је кул
турно средиште Угарске, а његова преписка је замењивала 
делатност једне ака демије. Узор по много чему био му је гете; 
уз посредова ње свог пријатеља Михаила витковића, ступио 
је у контакт с лукијаном Мушицким, а превео је и нашу на
родну песму, према гетеовом преводу, Хасанагиницу.    

2.
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Када се говори о Мађарима, поготово о њиховој култури и 
уметности, Мађарску не треба схватати у данашњим држав
ним границама, него много шире, као „велику”, „историјску” 
Мађарску (тј. Угарску), јер су Мађари живели и живе и изван 
ових граница, а  дух се не може ограничавати било каквим, 
па ни државним границама. Као што се не мо же забранити 
песмама и приповеткама да настају на једном језику и изван 
државе тога језика.

Мађари су били дошли у Панонску низију и запосели 
готово цео Карпатски басен који ограничавају природни ру
бови огранака источних алпа са запада, Карпата са се вера и 
истока и динарских планина с југа. низијом протиче дунав 
пресецајући најпре Мале Карпате, па кроз северозападну 
равницу која се назива Мали Aлфелд (Kisalföld), и то од за
пада ка истоку, затим се код вишеграда окреће према југу све 
до Фрушке горе. Све реке Панонске низије припадају сливу 
дунава. и друга река по величини и важности, Тиса, такође 
је притока дунава, која дуго тече готово паралелно с њиме. 
Тиса истовремено пресеца низију источно од дунава, која 
се назива (велики) алфелд (Alföld). источно од тог алфелда 
започињу огранци Карпата и у њиховом луку се налази Ердељ 
(Erdély, Трансилванија, данас припада румунији). 

Уобичајени називи у Мађарској настали су из практи чних 
разлога и са стајалишта на линији Секешфехервар–Будим–
Естергом, места у којима је била престоница. отуда Пре ко тисје 
(Tiszántúl) означава подручје источно од Тисе; Пре кодунавље 
(Dunántúl) подручје западно од дунава; а подручје између две 
велике реке, између дунава и Тисе – Међуречје (Duna–Tisza
köz). Прекодунавље није низија, већ се уздижу благе падине 
које према западу прелазе у брда, Прекодунавско средње горје 
(Dunántúliközéphegység); на југу поред Печуја (Pécs) уздиже 
се највеће брдо овог предела – Мечек (Mecsek, 682 м), а на 
северном делу је брдо Бакоњ (Bakony, 704 м); на средини се 
налази највеће језеро – Балатон (Блатно језеро).

алфелд са севера затвара Северно средње горје (Északi
középhegység), с планинама Матра (Mátra) и Бик (Bükk). 

на Матри се налази и највиши врх Мађарске, Кекеш  
(Kékestető, 1.015 м).

Као што постоје ознаке предела уздужном линијом исток 
– запад, са истог стајалишта су у употреби попречни називи 

■■■  

Мађари су били дошли 
у Панонску низију и 
запосели готово цео 
Карпатски басен који 
ограничавају природни 
ру бови огранака 
источних Алпа са запада, 
Карпата са се вера и 
истока и Динарских 
планина с југа.
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горња земља (Felvidék) и доња земља (Délvidék); називи су 
првобитно означавали крајеве на северу и на југу (од Будима), 
али су доцније изгубили такво значење, па су обележавали 
само одређено поднебље. данас Фелвидек углавном припада 
Словачкој, а делвидек је војводина (југославија).    

Поред главног града Будимпеште, највећи градови су 
дебрецен (на истоку алфелда, у Прекотисју), Сегедин 
(Szeged, на југу алфелда, у Међуречју) и Печуј (Pécs, у 
Прекодунављу, на југу), увек на подједнаком растојању и 
међусобно и од Будимпеште (око 200 км). исто као што се и 
главни градови суседних земаља – Беч, Загреб и Београд – 
налазе на подједнакој удаљености од 400 км. 

географски гледано подручје Панонске низије изгледа 
уједначено: равница, низија, благи пристранци, обронци 
и брда која само изузетно досежу висину од преко 1.000 
метара; велики водотоци дунава и Тисе пробијају се и силазе 
у равницу и примају у себе све остале притоке. али ово 
поднебље није тако једнолично, као што изгледа, као што 
ни сама равница није једнолична нити досадна, како би то 
помислили планинци.

Бела хамваш је нашао да се на овом маленом подручју 
налази чак пет различитих поднебља („пет генија”), а це ла Ев
ропа, по њему, има укупно осам. он разликује ова подручја: 
1. југозападно, 2. Западно, 3. Северно, 4. алфелд, 5. Ердељ.

 1.  југозападно подручје: југозападни угао иза Балатона 
где је небо плаво и ваздух прозрачан, као да продире 
светло и топло поднебље јадрана. Људи овде знају да 
је живот узвишен тек ако је везан за уметност, ако се 
живи у распеваном космосу.

 2.  Западно подручје: налази се као уска трака уз запад
ну границу Мађарске према аустрији. Права ознака 
предела је хуманизована природа, може се препознати 
по култивисаности. Утицаји стижу из Париза, али 
уз посредство немаца; паркови су однеговани као 
Шенбрун, али је Шенбрун имитација версаја. овде 
је на првом месту цивилизација, а све остало долази 
тек потом.

 3.  Северно поднебље: јужне падине северних брда, шу
мовито подручје, меланхоличне магле. Културна 



■■■ Први део ■ 43 ■ Време великих стваралаца ■

провинција, без самосталне културе и цивилизације. 
овде природа управља животом, она је јача од сваке 
цивилизације. Природа је на првом месту.

   4.  алфелд: Мађари нису свет пустара, они су такви са мо 
за странце који не умеју да их виде. ова равница личи 
на руску степу, само је русија континентални океан, 
а ово је само један његов залив. овде небо притиска 
земљу, а земља небо, а тај двоструки притисак треба из
држати; живећи на широким просторима овде је човек 
двоструко затворен; слободан је и непрекидно жуди за 
слободом. Куће нису од цигаља, нису од камена, нису 
од дрвета, него од черпића и трске. За приносе њиве и 
стада важна је срећа. равничар је био и остао номад.

   5.  Ердељ: друга подручја могу дубље да зраче, Ердељ је као 
зидом одвојен и затворен. непокретност. Човек ово
га поднебља је компликован, истовремено има више 
мишљења и у њима се добро осећа. Утицај истока је 
опипљив. али се трпеза по рафинованости разликује 
од свих осталих.

  
али хамваш налази да су сасвим ретки чисти типови 

поднебља у људима: свуда влада укрштај који се усложњава 
постојањем других народа. резултат је мултикултуралност, 
вишејезичност као природна појава у заједничком животу.

хамваш поједина подручја тумачи односом према при
роди и култивисаности, значајем куће у породичном жи
воту, храном и пићем које даје поднебље, као и деловањем 
цивилизације и културе. Ево једног одломка где је средство 
разликовања однос према вину:

„Може ли се живети без вина? Може, али све то онда ни 
упола толико не вреди. ракијашки народи никада не досежу 
овај степен уживања. вино не спада у средство за одржавање 
опстанка и у њему је величанствено то што је сувишно, а 
важније је него сама ствар. Може ли се живети добро без 
савести и без чисте душе, без мирне честитости и без тихе 
чежње? Може, али онда све то не вреди ништа. не преостаје 
ништа друго до ли бесомучне покладе опустошених страсти 
од сулуде стрке. Прихваћена је борба за опстанак као једини 
прописани начин живота, и озбиљност може да има само 
оно што овамо спада, што је ја и интерес, предност и корист. 

■■■  

На највећем и централном 
делу овога простора, 
у срцу са ме равнице, 
Мађари се готово и нису 
морали прилагођавати, 
толико је поднебље било 
слично оном ранијем с 
друге стране Карпата.
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вино је изван борбе за опстанак, као религија и уметност и 
лепота.” (Öt géniusz, 1988, стр. 46)  

VII Станиште, кућа, насеље

1.

номади, сточари и ратници, који су дошли у Панонску ни зију 
из подручја црноморских степа, могли су да наставе готово 
исти начин живота. један део племена је живео на сталном 
станишту, а други је кретао, обезбеђен неопходном зашти
том, са стоком према богатијим пасиштима. радијус кретања 
биo је сужен, па су и пасишта за стоку бивала све одређенија 
и ограниченија. али су зато, бар у прво време, радијуси 
кретања ратника били изванредно дуги и успешни. 

иако су Мађари населили пространу Панонску низију, 
она није била сасвим јединствена, ни што се тиче географије, 
тла, а ни по претходној култивисаности народа који су 
остављали трагове своје културе и живота. Ердељ (Тран
силванија) се разликовао од низије алфелда, као што се од 
њих разликовао део западно од дунава (римљани и њихов 
лимес) и северни део с обронцима Карпата. на свим тим 
разноликим просторима било је и претходно становништ
ва које се бавило и сточарством и пољопривредом (чак и 
виноградарством), било је и утврђења са зачецима градова. 
Елементи начина живота тих претходника, чак и кад су се 
веома разликовали од начина живота Мађара, нису се сас
вим губили, прихватани су и придруживали су се донетом 
начину живота који се обично није ни много ни суштински 
разликовао од живота затечених народа. У новом поднебљу 
цвета номадска култура, али су видни и утицаји медитеран
ске цивилизације. 

на највећем и централном делу овога простора, у срцу са
ме равнице, Мађари се готово и нису морали прилагођавати, 
толико је поднебље било слично оном ранијем с друге стране 
Карпата. Као и тамо, и овде су живели под шаторима, у некој 
врсти војних логора као сталним стаништима. али како су 
станишта постајала све више трајна и стална, попримала 
су нове особености. грађени су и већи шатори, потом и 
земунице или зграде добрим делом укопане у тло. а око 
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таквог станишта земља је коришћена за обраду, ницали су 
засади, екстензивна обрада њива (житарице); брига за зимску 
исхрану стоке, припрема траве с најближих ливада за сено.

У равници није било ни довољно дрвета ни камена за 
било какву озбиљнију градњу, све је требало изградити од 
земље, сламе (траве) и трске. Тако је у овом подручју никла 
специфична кућа која се одржала до наших дана: изграђена 
од расположивог материјала а функционална за човеков 
живот у овом поднебљу.

Удруженим снагама најближих сродника оваква кућа се 
гради од набоја, за неколико дана, а за то је потребна само 
добра иловача, плева (трава) и вода. најпре су то само четири 
зида дебљине око пола метра, начињена набијањем земље 
помешане с плевом. ако је кућа за већу породицу, онда је 
она у облику правоугаоника који је издељен на две квадратне 
просторије између којих је једна мања правоугаона из које 
се, лево и десно, улази у друге две. Преко зидова су постав
љене греде на које се набацује трава или слама (кровињара). 
Ка сније су се на овакве зидове, ако је било дрвене грађе, 
постављале греде и рогови, формирао се таван, и кров се 
прекривао трском које је било у изобиљу по водоплавним 
токовима река и по баруштинама.

Правоугаона просторија је била место за огњиште, дим 
је слободно излазио преко крова, а касније је изнад целе те 
просторије био засвођен оџак. нешто доцније је дошло до 
усавршавања, па огњиште више није било отворено, већ 
је лево и десно било уграђено у банак, такође од земље, с 
отвором за ложење и за смештање већих грнчаних посуда, 
касније котлова, лонаца и шерпи. нека врста претходника 
доцнијих шпорета. изнад таквих ложишта налазила су се 
места за неопходно посуђе од керамике и дрвета, у оџаку 
високо пречаге на којима се сушило месо.

из исте ове просторије се кроз велике отворе ложило 
у земљане пећи које су се налазиле у свакој квадратној 
просторији, које можемо звати собама. Пећи су служиле 
као ефикасан начин за зимско загревање просторије, јер су 
се ложиле сламом, грањем, кукурузовином и свим другим 
приручним материјалом којега увек има у изобиљу у сеоском 
домаћинству. а у тим истим пећима је печен и хлеб, обично 
једном недељно.

■■■  

Оваква кућа у 
равници није само 
карактеристична за 
се ло, где је и настала, него 
се пренела и у насеља, па 
и у равничарске градове.
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Породица је најчешће живела у једној соби, спавало се на 
сла  марицама по земљаном поду, тек доцније ће доћи креве
ти, сто и столице. исто као што ће, касније, друга просторија 
(со ба) постати гостинска, стајаћа, намештена нешто боље и 
свечаније.

оваква сеоска кућа остаће у основи и до наших дана, по
казала је своју функционалност и према средини и тлу, као 
што задовољава и основне потребе човека. лети је довољно 
сеновита, дебели зидови и кров од сламе или трске одлично 
изолују, а зими се добро загрева. Само су се мења ли и усавр
шавали материјали. најпре је набијање зидова за мењено 
черпићима, непеченом циглом, потом циглом („опека”); кров 
је остао исти само што је трску, изванредно добру и при
родну топлотну изолацију, заменио цреп. Пећи по собама 
су у градовима потом замениле гвоздене, доцније каљеве 
пећи, у кухиње су се уселили метални шпорети, па су огрев 
постали дрво и угаљ.

 оваква кућа у равници није само карактеристична 
за се ло, где је и настала, него се пренела и у насеља, па и 
у равничарске градове. и остаће као основа с одређеним 
варијацијама све до подизања спратних грађевина.

на просторима равнице треба разликовати салаше, се
ла и градове. Салаш је усамљена кућа окружена њивама, 
где обично не постоје куће једна уз другу. Такав салаш је 
обично окружен другим, помоћним зградама и представља 
аутономну целину, неопходну за живот. Све је усмерено ка 
обављању пољопривредних послова, од пролећа до јесени. 
на салашу живе они чланови породице који су способни за 
рад. Млади брачни пар с малом децом. али у близини салаша 
нема ни цркве ни школе. У цркву се одлази повремено, само 
о великим празницима, она се налази у неком већем насељу. 
Кад деца приспеју за школу, морају да живе у насељу, већем 
селу или граду. Тада се породица враћа у насеље, а салаш и 
послове преузима други млади брачни пар, или деда и баба 
којима онда треба прискакати у помоћ кад дођу на ред тежи 
пољски радови. Тако се током живота непрекидно смењују 
чланови породице, ако су власници земље и ако поседују и 
салаш и кућу у насељу (граду).

Куће у насељима (градовима) веома су сличне салашима. 
Само су ушорене, можда нешто пространије, са колским ула
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Чим је град већи, 
чим је богатији, он 
тежи да постане 
слободан краљевски 
град, с одређеним 
привилегијама, што 
онда значи да му је 
потребна средња 
школа, библиотека, па и 
позориште...

зом, предњим двориштем за живот људи и задњим за сто ку, 
живину, свиње и све што је неопходно за живот сељака који 
је сада у већем насељу. Чим је насеље веће, јавља се потреба 
за диференцијацијом занимања (разни занати), постоје трго
вине, потребна је црква и школа, свештеник и учитељ. на тој 
основи већа насеља на повољнијим местима постају градови, 
привлаче нове становнике и салашаре из околних предела. 
Тако су се развили многи градови у пољопривредним рејо
нима ове низије, нарочито ако су се нашли на погодним и 
важним путним правцима. Чим је град већи, чим је богатији, 
он тежи да постане слободан краљевски град, с одређеним 
привилегијама, што онда значи да му је потребна средња 
школа, библиотека, па и позориште; осветљене улице, 
касније железничка пруга, бродска веза са светом; тргови
на, извоз жита, свиња, говеда... укључивање у свет: локалне 
новине, штампарија, издавање књига...

Управо је било речи о једном смеру живота и потреби 
људи да живе и заједничким, јавним животом, могућим 
једино у већим насељима где долазе до изражаја многе нове 
потребе оних који се успешно баве својим пословима. Могућ 
је и не треба заборављати и други смер. и пре доласка Мађара 
у Панонију било је утврђења и градова, развалине и архелош
ки налази сведоче о томе. већ је краљ иштван (1.000 године) 
поделио државу на 50 жупанија и 10 бискупија, а одабрана 
места су одмах постала и значајна средишта, нека су и пре тог 
избора била тврђаве, градови, значајне раскрснице. ако се 
само наведу бискупије (Ђулафехервар, варад, Чанад, Калоча, 
Егер, Естергом, вац, веспрем, Ђер и Печуј; само прве две 
данас нису у Мађарској већ у Ердељу, односно у румунији: 
алба јулиа, орадеа) види се како су се формирали центри 
с градским и административним среди ш тима. ако се још 
придода престоница која се селила из Се кешфехервара у 
Естергом и Будим, касније су се Будим и Пе  шта разрасли и 
спојили у један град, а у повољним условима су се развили 
још и значајни градови Коложвар (да нас: Клуж у румунији), 
Каша (Кошице) и Пожоњ (Братислава, данас оба у Словачкој), 
Шопрон, Сегедин, дебрецен, ето основне мреже градова у 
Мађарској, градова који нису увек настајали на онај горе 
описан начин у пољопривредним рејонима као пратилац 
убрзаног развоја, нарочито у последња два века. ако се томе 
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додају значајни водени путеви (дунав и Тиса), нарочито 
важни пре изградње железнице, па веома значајна рудна 
богатства (рудници племенитих и других метала, затим 
со ли), шуме, ето основних показатеља негда простране и 
богате државе.

Татарска пустошења у 13. веку разорила су многа добра, 
остали су само утврђени камени градови, па је уложено мно
го труда да се свуда подижу јака уврђења и камени градови 
који се могу бранити, а око њих се онда развијало подграђе, 
грађанско насеље које је опслуживало и опскрбљивало сам 
град. ни касније нису нестајали такви градови, него су евен
туално само прелазили у руке освајача (Турака), дочекивали 
поновна ослобађања и нови развитак.

2.

више пута смо наводили број становника у Мађарској, али 
је он увек био само претпостављен, могућ, веома неси гуран. 
Сви бројеви овакве природе били су засновани на проценама 
од ока, чак и онда ако су проценитељи били сведоци и савре
меници. но и тада је значајан податак колико је становника 
отприлике, приближно могло бити. немамо ни поузданих 
етничких података, мада се знају сеобе и пресељења, као 
и приближне процене становништва по националној и 
религијској припадности. ни попис становништа, начињен 
1785–87. године по наређењу јосифа II није садржавао ру
брику о језику и националности становника. нешто се ипак 
може, посредно, сазнати на основу пописа који је обављен 
1772–73. године по наређењу Марије Тeрезије, када је из
вршен попис насеља и какве су вере и којим језиком говоре 
њихови становници. но подаци говоре само колико је оп
штина једнојезично, двојезично и тројезично (на пример да 
једнојезичних општина мађарских има 3.507, а српских 99). 
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Много су значајнији, а и поузданији подаци из године 1840:

Становништво по националности 

Мађарска (%) Ердељ  (%) хрватска (%) Укупно (%)

Мађари 4,338.308 43,6 474.451 28,0 5.151 0,3 4,812.759 37,3
немци 1,046.392 10,5  222.159 13,1 13.226 0,8 1,273.677 9,9
Словаци 1,684.598 16,9 – – 3.558 0,2 1,687.256 13,1
румуни 1,215.269 12,2 990.998 58,5 – – 2,202.542 17,1
русини 442.903 4,4 – – – – 442.903 4,4
хрвати 148.589 1,4 – – 777.880 48.4 886.о79 6,8
Срби 562.119  4,6 – – 504.169 31,4 828.365 6,4
Шокци 298.817 3,0 – – 298.747 18,5 429.868 3,3
Словенци 40.864 0,4 – – – – 40.864 0,3
јевреји 240.410 2,4 2.403 0,1 2.101 0,1 244.935 1,8 
остали 25.960 0,2 4.198 0,2 1.967 0,1 32.058 0,2
Укупно 9,944.229 1,694.209 1,605.730 12,880.406

           (Мађарска и хрватска заједно с војном границом)     
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Национални састав становништва, попис из 1850. године

Мађар
ска 

(%) војв. Србија 
и Тамишки 
Банат 

(%) Ердељ (%) хрват
ска 

(%) војна 
грани
ца

(%) Укупно  (%) 

Мађари  4.000 50,9  221 15,6  583 28,2 5 0,7   5 0,5 4.818 36,5
немци  756 9,6 335 24,5 219 10,6 7  0,9 37 4,0 1.356 10,3
Словаци 1.704 21,7  25 1,8 – – 1 0,1 8 0,9 1.739 13,2
румуни 526 6,7 397 27,9 1.202 58,0 – – 1.137 11,9 2.239 17,0
русини 440 5,6 6 0,5 – – – – – – 447 3,4
хрвати 71 0,9 2 0,2 – – 625 72,0 480 50,1 1.180 9,0
Срби 62 0,8  334 26,9 – – 222 25,6 310 32,4 979 7,4
Словенци 44 0,6 – – – – – – – – 44 0,3
Бугари – – 22 1,6 – – – – – – 22 0,2
јермени 3 0,04 7  0,4 11 0,1

грци 6 0,08 2 0,2 9 0,1

Цигани 18 0,2 11 0,8 52 2,5 82 0,6

јевреји 227 2,9 15 1,1 6 0,3 2 0,3 252 1,9

немађари
укупно 3.863 49,1 1.204 84,4 1.488 71,8 862 99.3 953 99,5 8.373 63,5

Свега 7.864 1.426 2.073 868 958 13.191

     
  (Подаци о броју становника дати су у хиљадама, а уз сваки податак се 

налази и проценат.)

Статистички подаци су занимљиви за рашчијавање тек 
ако се могу користити напоредо уз одређене временске ско
кове. Зато ћемо овде навести још неколико табела које ће нам 
добро доћи за касније периоде.
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Становништво према матерњем језику 1910. године

Мађарска са 
хрватском
и ријеком

Мађарска 
без хрватске

и ријеке
Мађари 10,050.575 48,12 9,938.134 54,56
немци 2,037.435 9,75 1,901.642 10,44

Словаци 1,967.970 9,42 1,946.165 10,68
румуни 2,949.032 14,12 2,948.049 16,18
русини 472.587 2,26 464.259 2,55
хрвати 1,833.162 8,78 181.882 1,00

Срби 1,106.471 5,30 461.091 2,53
Буњевци и Шокци 88.209 0,42 88.209 0,48

Словенци 93.147 0,45 75.072 0,41
Цигани 121.097 0,58 210.834 1,16

немађари укупно 10,835.912 51,88 8,276.593 45,44 
Укупно становништво 20,886.487 18,214.727

  

■■■  



■ Мађарска цивилизација  ■ 52 ■ Сава Бабић ■■■  

■■■  

Становништво Мађарске према конфесијама 1910. године

Мађари немци Словаци румуни русини хрвати Срби    
римокатолици 5.925

(58,9)
1.372
(63,3)

1.406
(71,5)

9
(0,3)

5
(1,1)

1.810
(98,8)

4
(76,1) 

грко–католици 305
(3,0)

2
(0,1)

79
(4,0)

1.134
(38,4)

464
(98,1)

10
(0,5)

2 
(0,2) 

Православци 41
(0,4)

2
(0,1)

1
(0,0)

1.799
(61,0)

1
(0,2)

1
(0,0)

1.099
(99,4) 

реформати
(калвинисти) 

2.574
(25,6)

27
(1,3)

11
(0,5)

1
(0,0)

0
(0,0)

1
(0,1)

0  
(0,0)

Евангелисти
(лутерани)

418
(4,2)

430
(21,1)

464
(23,6)

2
(0,1)

0
(0,0)

1
(0,0)

0 
(0,0) 

Унијати 73
(0,7)

0
(0,0)

0
(0,0)

1
(0,0)

0
(0,0)

0
(0,0)

0  
(0,0) 

израелити 705
(7,0)

203
(10,0)

6
(0,3)

1
(0,0)

3
(0,6)

10
(0,6)

0 
(0,0)

Укупно 10.051 2.037 1.968 2.949 473 1.833 1.106

(Подаци су у хиљадама, а уз њих је проценат)
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Земљопоседници и закупци земље 1910. године

(У јутрима) Мађари немци Словаци румуни русини хрвати Срби
Преко 100 0,52 0,48 0,11 0,12 0,06 0,09 0,34
од 50–100 0,47 1,30 0,49 0,49 0,29 0,43 1,25   

од 20–50 3,86 6,61 4,49 4,94 4,21 5,06 10,00  
од 10–20 6,44 9,21 11.08 12,81 14,12 14,95 20,32 

од 5–10 7,28 7,87 14,43 18,89 20,87 21.78 21,15
до 5 9,57 10,39 17,61 22,87 27,01 30,24 14,00   

Укупно 29,11 36,20 48,34 60,93 67,16 72,70 67,49 

          
није наодмет рекапитулирати како се током историје 

креће број становника:

 ▶ С арпадом (9. век): 20.000 коњаника (укупно око 
500.000 душа)

 ▶ У доба краља иштвана (око 1.000. године): 
  1,000.000 душа
 ▶ У доба Беле IV (12. век): 1,200.000 душа
 ▶ У 16. веку: 4,000.000 душа
 ▶ Крај 18. века: 8,000.000 душа, а само 1/3 су 
  Мађари
 ▶ У 19. веку: 13,000.000 душа (5,000.000 Мађара 
  и 4,000.000 немађара.

  ове табеле и податке треба имати на уму кад је реч о 
Мађарској (аустро–Угарској) у ранијим временима. а ради 
упоређивања, шта се збило од 1910. године и после Првог 
светског рата, па све до наших дана, додајемо овде табелу о 
укупном броју Мађара у свету 2.000. године.

Карпатски басен:               13,000.000 Мађара
Према најновијем попису (2001) званични подаци гласе:

република Мађарска    10,125.000 
од тога Мађара                               9,800.000
               Цигана (рома)                                  190.000
               немаца                                                62.000

■■■  



■ Мађарска цивилизација  ■ 54 ■ Сава Бабић ■■■  

■■■  

               Словака                                               17.000  
               хрвата                                                 15.000
               румуна                                                  8.000  
               Украјинаца                                           5.000
               Срба                                                       4.000 
               Словенаца                                             3.000
               Пољака                                                  3.000
               грка                                                       2.500 
               Укупно Немађара:  315.000  

Конфесије:
               Католика            5,500.000
               Протестаната     1,600.000

Процене броја Мађара изван граница Мађарске:
               аустрија                  60.000
               Словачка               650.000
               румунија            1,700.000
               Србија                   350.000
               Украјина                270.000
               хрватска                  35.000
               Словенија                10.000
               Суседне земље:   3,175.000
               Западна Европа        300.000
               Сад и Канада       2,000.000
               латинска америка   130.000
               аустралија                  55.000
               азија                          230.000
               африка                        30.000
               Остали свет:   2,745.000 
     
Укупно око   15,000.000   

Површина Мађарске: 93.000 км². 
Становника око 10,000.000; Будимпешта: око 2,000.000

Цифре и проценти, ма колико да су значајни, ипак пред
стављају апстракцију: ко су ти становници, како они живе, 
чиме се баве, без обзира колико их је у појединим групама?
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Панонски простор, иако 
привредно запуштен, 
једним делом прекривен 
мочварама, нудио је 
могућност и ранијим 
досељеницима и 
новодошлима да се 
баве земљорадњом и 
сточарством.

VIII Живот на панонским просторима  

ако се запази огроман прелом који су Мађари доживели 
уласком у Европу, лако је приметити да је неколико векова 
потом минуло у прилагођавању новим условима. настојање 
владара да уведу Мађаре у Европу било је очигледна тежња, 
али се она  неретко сукобљавала с отпором који је долазио из 
номадског бића и паганства појединца и колектива мањег од 
државног. Залуд нешто проглашавамо конзервативним или 
напредним, битније је сазнање да се човек по својој природи 
споро мења. а зашто и да се мења, поготово зашто брзо, па да 
само наизглед прихвати промену, а да у суштини и дубини 
остане неизмењен?

Током неколико векова, од доласка у Панонију, Мађари су 
се мешали с другим народима, асимиловали их и постепе но су 
постајали један од европских народа, чак делећи и политичку 
и културну судбину Европе. Мађари су остали на про стору 
источне Европе, као транзитно подручје према Бал кану и 
азији, што је, могли бисмо накнадно закључити, одговарало 
њиховом бићу које вуче корене с истока, а рационално тежи 
Европи. Узалуд ће један мађарски писац, много касније, за
вапити зашто арпад није одвео своје саплеменике још неко
лико стотина километара западније, па да им тиме промени 
судбину бар у 20. веку. Заједно с другим народима Мађари 
су остали на просторима где ће се и у новије доба догађати 
значајне и судбоносне промене и за појединце и за целе на
роде. историја овде није само прошлост, обично је, за сваки 
народ понаособ, подједнако посебна и подједнако славна.

Пред надирањем Турака и пред опасношћу од њих, и 
Мађари су, као и Чеси и хрвати, у 16. веку одабрали хабзбур
говце за своје краљеве, све се надајући да им је то прави избор 
у новонасталим околностима. али кад је та опасност минула 
или била отклоњена, јавиле су се јаке тежње виших класа ка 
одвајању, ка аутономији или самосталности од аустријског 
Царства. Царевина, компонована од више бројних народа, 
почела је да се разлабављује и поред апослутизма владара. 
незадовољства је увек било, прокључавало је више пута и 
отвореним побунама. Ко су ти становници ондашње Угарске, 
како су, у каквим условима живели у аустрији, поготово како 
су живели у њеном источном делу (Угарска)?
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досељавања у панонске просторе су стална, готово вечита. 
већ смо нагласили да је простор Паноније, испражњен што 
турским освајањем, што међусобним династичким борбама, 
остао недовољно насељен и да су се у њега опет сливали 
народи с југа и истока, са севера и са запада. разлика је била 
само да ли су то биле бежаније или сеобе, да ли бежање 
да се спаси глава или организоване сеобе, с договореним 
привилегијама или чак с материјалним подстицањима 
досељеника. Први случај су доласци с истока и југа (велика 
сеоба Срба 1690. је и бежанија и сеоба, јер је тек доцније 
требало реализовати добијене привилегије), а други са севера 
и запада. двор је подстицао једно време доласке с југа како би 
ојачала војна граница према Турској Царевини; а са севера и 
запада је систематски насељаван простор немцима (Швабе) 
уз одређене погодности (додела земље, изградња ушорених 
насеља, пореске олакшице и сл.).

а панонски простор, иако привредно запуштен, једним 
делом прекривен мочварама, нудио је могућност и ранијим 
досељеницима и новодошлима да се баве земљорадњом 
и сточарством. главнина становништва Угарске се још 
и у 18. веку бавила пољопривредом. То је била она нижа 
врста производње у којој се смењују само жито и кукуруз. 
Чак и на властелинствима у источним деловима Угарске 
пшеница се није извозила на тржишта, већ одлагала за 
следеће, неродније године; или, другачије речено, посед је 
производио само за себе, јер је једва и постојала могућност 
за продају на тржишту. наравно, онда су се и мања имања 
слично понашала, производећи само онолико колико им је 
било потребно за сопствену опскрбу.

али су закони тржишта, производња за извоз подстакли 
фор мирање мајура (majorság) и производњу на властелин
ским имањима уз коришћење јефтине радне снаге, кметовског 
кулука. нарочито је то узело маха у западним крајевима 
Угарске, зато што су се житарице лакше могле превозити на 
ближа западна тржишта, као што је било могуће и терати 
живу стоку на западно тржиште. Све више је властелинстава 
прелазило на мајурску производњу, јер је била веома јефтина 
радна снага кметова и кметова беземљаша (желира). Због 
тога се конзервирало стање у Мађарској, чак је долазило до 
сукоба између двора и властелина, јер су властелини ширили 
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Угарска је лако попримила 
обележје земље где су 
људи срођени с коњима 
и где готово сваки човек 
живи и не одвајајући се 
од коња.

своје територије и сужавали мале поседе сељака, што је 
наносило штете чак и државној благајни, јер је смањивало 
ерарске приходе. Због тога је двор наступио против ширења 
мајура, како би се одржале парцеле кметова који ће плаћати 
порез држави. донет је о томе и закон, тзв. урбар (1767).

  извоз је ишао према западу, али највише је био усмерен на 
сам град Беч, где се било концентрисало многобројно градско 
становништво, администрација Царевине и сам двор.

  држава је настојала појединим потезима да потпомогне 
оно што се у западним деловима земље већ догађало: прела
зак од гајења две биљке (жито и кукуруз) на више различи тих 
биљака које се могу вишеструко користити. Као што је нешто 
раније био уведен кромпир, тако је сада подстицано сађење 
дудова, гајење свилене бубе и мануфактурна производња 
свиле. исто тако је подстицана производња индустријског 
биља, лана и конопље, као и производња дувана, нарочи
то у рејонима чије је тло одговарало појединим биљкама. 
Под стицано је и развијано пчеларство. У виноградарским 
рејонима још од давнина се производило квалитетно вино, 
нарочито беле врсте.

Због још увек великих простора слободне земље, на истоку, 
па и у целом алфелду, њиве се углавном нису ђубри ле, већ 
су остављане по годинудве да се „одморе” за нову сетву, да 
се запарложе и природно регенеришу.

Сточарство је владајуће занимање на просторима Пано
ни  је. око сваке сеоске куће налазили су се свињци, иза њих 
баште и ограђене ледине, затим њиве кукуруза, а још даље 
про   стране оранице, пашњаци и пустаре. Свака сеоска кућа 
је производи ла све што је било потребно за њене житеље, 
пре  остајало је и за локалну пијацу, дакле за размену, јер је 
тре  бало купити со и петролеј, као и неопходне индустријске 
про изводе.

У шталама још нема много стоке, она се налази на вели
ким пустарама које се простиру у недоглед. Краве, коњи и 
овце су преко целе године на слободним пасиштима, само 
с чордашима, чикошима и пастирима. оваква, екстензивна 
производња је доминантна, али је ипак велика и значајна 
производња стоке која је усмерена на извоз.

велики део алфелда, 1/4 је под баруштинама, дакле не 
обра  див, може се евентуално користити само за сточар
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ство. али ће, према примерима западноевропских земаља, 
започети мелиорациони радови, регулација највећих река 
Паноније, најпре дунава а касније и Тисе, а исушивањем 
ће се добити веома значајни простори и за земљорадњу и 
за сточарство.

Мађарска властела је била сумњичава према бечком дво  ру 
и његовим настојањима, нарочито према „швапским но  во
таријама”, када су пружане погодности (пореске олак ши  це 
пре свега) приликом освајања нових простора (угари) за 
пољопривреду. али су успешнији били подухвати на држав
ним поседима, јер они нису представљали опасност за 
вла стелинства. Тако су формиране ергеле за гајење бољих 
пасмина коња (Баболна). Коњи су били вишеструко важни 
за једну моћну царевину и њену војску, јер је коњица била 
веома значајан и стратешки важан род војске, покретан и брз 
за ондашње време, као и за пребацивање с једног ратишта 
на друго; а и за вучу топова, као и за комору за снабдевање 
војске коњи су били неопходни. Све је то повољно почело да 
утиче на узгој коња и Угарској. Што због азијског порекла, 
склоности за номадски живот, што због раније слике Мађара 
који су страх и трепет били за Европу, што због ергела с бес
крајним крдима коња на пространим пустарама, Угарска је 
лако попримила обележје земље где су људи срођени с коњима 
и где готово сваки човек живи и не одвајајући се од коња.

исто тако, настојањем државе почеле су да се одомаћују 
швајцарске врсте крава које су обилније млекуље, потом 
пак и мерино овце, с квалитетнијом вуном. Све је то, много 
касније, довело до претежно шталског сточарства. Сви ови 
потези доводе до систематских проучавања и по прављања 
слатинастог тла, оснивања пољопривредних школа и осла
њања на научне методе, што је резултирало стручњаци ма и 
општим подизањем нивоа привреде.

Поред пољопривредних грана које су брзо давале не
опход ну храну, после ослобађања Паноније од Турака 
најпре се опоравило рударство. рудници сребра и других 
племенитих метала брзо су могли бити оспособљени и 
давати значајне и опипљиве приходе. исто тако је значајно 
порасло и вађење гвоздене руде, настале су нове топионице, 
неопходне за развој занатства и индустрије. Тада су про
на ђена и значајна лежишта угља у околини Шопрона и 
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Жито се отпремало 
воденим путевима, пре 
свега Ду на вом, касније 
Тисом и каналима, али 
и преко јадранске луке 
Ријека (Фиумe) која је 
директно припадала 
Мађарској.

Печуја.
источни делови аустрије, значи Мађарска, као и цела Ца

ре  вина у одређеном погледу, значајно су каснили за развојем 
западне Европе, нарочито што се индустрије тиче. Зато је 
држава увела заштитне царине. али и унутар државе су по
стојале разлике у развоју западног и источног дела земље, 
источни је био у већем закашњењу; развијеније су биле 
ауст рија и Чешка, док је ондашња Угарска представља ла 
пољопривредну базу западних делова. Та неуравнотеженост 
остаће дуго на снази и представљаће камен спотицања у 
доцнијем развоју, чак ће се, претераним увеличавањем, 
користити и у политичке сврхе. Колонијална експлоатација 
сировинске базе Угарске од западних делова земље; Угарска 
даје јефтину храну и сировине западним деловима (аустрија 
и Чешка), а од њих добија скупе индустријске фабрикате.

  Тачно је да је Угарска извозила само аграрне производе. 
и то жито и стоку на запад, а вино на исток. Тако је године 
1730. извезено на запад 60.000 грла живе стоке. а руски двор 
је деценијама имао своје званично посланство у винородном 
Токају, чији је најважнији задатак био да руски двор и 
тржиште снабдева чувеним токајским винима.

  Жито се отпремало воденим путевима, пре свега ду на
вом, касније Тисом и каналима, али и преко јадранске луке 
ријека (Фиумe) која је директно припадала Мађарској. речни 
токови су били веома важни за саобраћај, нарочито за извоз 
(за узводни саобраћај користила се вуча), јер су остали путеви 
били у очајном стању. То су били земљом насути путеви, и 
довољно је било да пљусне летња киша па да се претворе у 
блато и буду непроходни. од јесени, кад почну кише, па до 
самог лета, тим блатњавим путевима готово је био немогућ 
саобраћај за транспорт робе. У Енглеској то га времена већ 
су увелико грађени макадамски путеви; Француска је имала 
изграђену мрежу пловних канала. У Угарској су сви ти поду
хвати тек на почетку.

  После Пожаревачког мира с Турцима (1718), турски пода
ници – трговци Срби, грци и јермени – почели су довозити 
своју робу у Мађарску, а многи од њих су се и трајно населили 
по градовима Паноније.

  најбројнији слој становништва чине кметови, чак 8/10; са
мо 1/5 је изван овог слоја. али и међу њима има крупних раз
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лика. неки од њих поседују значајне оранице као кметовске 
парцеле, чак су добро опремљени пољопривредним радилом 
и неопходном запрегом, држе слуге; други располажу ма
њим парцелама, али је и уситњавање парцела ограничено 
пре ко одређене границе; а сиромашнији, желири (zsellér, 
кмет беземљаш) нису имали земље, само куће; док су они 
нај  сиромашнији, желири бескућници, били и без земље и 
без куће и без било каквих непокретних добара. У источном 
и јужном Прекодунављу било је добро стојећих сељака, газ
да, који су већ производили за тржиште; желири су пак по
ку шавали да продају своју радну снагу како би обезбедили 
насушни хлеб. овај слој се најчешће селио по алфелду тра
жећи могућност за зараду и преживљавање. Па и тада су 
на мети били велики, десетак цркви и порез држави, док је 
најтежи био ратни порез, обавеза примања војника на конак 
и киријање за војску. Све је то доводило до незадовољства 
које се не једном завршавало побунама, таква је била и буна 
Пере Сегединца (1735), крваво угушена. За разумевање стања 
на селу и данас је наупечатљивија социографија Ђуле иљеша 
Свет пустара (Puszták népe, па иако је то књига о мађарском 
селу у првој половини двадесетог века, видљиви су много 
старији односи, готово они из средњег века; социографију 
као жанр у мађарској књижевности не треба схватати као 
на уч но, већ као књижевно дело које се бави одређеном 
друштвеном темом).

  Кад у скупштини није прошао покушај ублажавања од
но са властелина и кметова, Марија Терезија је издала тзв. 
ур баријалну наредбу (Urbarium, 1767, а он ће остати на снази 
све до револуције 1848. године). наредбом је укинута веза
ност кметова за земљу; одређена је величина парцеле за кмета 
и она се није могла смањивати по вољи властелина; зависно 
од квалитета земље прописане су класе и величина парцеле 
изван окућнице, која је могла бити од 16–40 јутара. Треба 
зна ти да ове величине у оно доба, када су поседи износили 
по неколико стотина јутара, нису биле велике.               

али су онда прописане и обавезе кмета. Сваки кмет је био 
обавезан да према жељи властелина, најчешће на његовом 
мајуру, кулучи годишње 52 радна дана са запрегом, а 104 
дана ако је без запреге. Поред тога обавезан је био да власте
лину преда деветину рода са своје парцеле, у одређено 
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Само за време владавине 
Марије Терезије изграђено 
је преко 200 каштела, 
већина је очувана и данас. 

доба по једну форинту од сваког чељадета, овцу и кокошку. 
и род винограда је кмет делио с властелином: у сеоским 
крчмама се могло продавати кметовско вино од Михољдана 
(29. септембар) до Ђурђевдана (24. април), а у преосталом 
делу године само властелинско вино. Поред обавеза према 
властелину кмет је плаћао још десетак цркви, државни порез 
и кућарину за покривање трошкова управе жупаније. 

Па и поред свега, урбар значи значајно олакшање по
ложаја кметова, јер је први значајан покушај после строгих 
прописа који су донети још почетком 16. века и везани 
су за име иштвана вербеција (Werbőczy). Урбар, истина, 
прописује обавезе, али и штити кмета, јер у случају спора 
више није била надлежна сумњива властелинска жупанија, 
него намесничко веће.   

У односу на везаност и сиромаштво кметовског, нарочито 
желирског слоја, значајно место у развоју припада градовима, 
нарочито онима који су за себе испословали повластицу 
краљ ев ског слободног града. У највећем, централном делу 
Угарске, у пољопривредном рејону, било је око 600 градова 
и вароши. У њима се живело нешто слободније, мања је би 
ла за висност од властелина, кулук се могао заједнички од
ра  ди ти (могао се и други платити да кулучи), било је више 
за  натлија и трговаца. У том погледу су нарочито значајни 
били слободни краљевски градови који су своје привилегије 
откупљивали, али уопште нису били зависни од властелина. 
но најбољи показатељ њихових политичких моћи јесте што 
су сви краљевски слободни градови заједно имали један глас у 
земаљској скупштини (диета), исто колико и једна жупанија.

године 1784. било је 44 слободна краљевска града, међу 
њима су и нови Сад (од 1748) и Суботица (1779). овим гра 
довима су управљали патрицији, најбогатији трговци, а 
најважнија делатност, поред трговине, јесте занатство; за
натлије су окупљене у строгу цеховску организацију. У 18. 
веку је дошло до „затворености” цехова у овим градовима; 
мало је калфи могло да постане мајстор, јер су се мајстори 
тако штитили од повећане конкуренције младих. Само су 
синови мајстора лакше постајали мајстори, као и кал фе 
који су се женили удовицама својих мајстора (романи јаше 
игњатовића). 

Племство је чинило само једну двадесетину укупног ста   

■■■  
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новништва (1787. године само 400.000). али је и у самом 
племићком слоју већ било великих разлика. високо племство 
заузима све важније положаје у држави (Естерхази, Баћањ, 
Ердеди и др.), а из њиховог круга су и надбискупи и биску пи, 
као што су они и на челу жупанија, велики жупани. нај  бо
гатији и најутицајнији од њих живели су у својим каштелима, 
замковима; само за време владавине Марије Терезије изграђено 
је преко 200 каштела, већина је очувана и данас. Међу њима се 
својим сјајем и животом у њему истицао замак Естерхазијевих, 
који је располагао и позорницом, ту су се изводиле оперске 
представе, а композитор и диригент у замку је био хајдн. 

Средњи слој није имао могућности да гради сјајне па ла 
те, задовољавао се старим породичним каштелима. При
падници овога слоја заузимали су преостале положаје у 
жупанијама, били су поджупани, велики бележници, судије. 
Живели су патријархалним животом сањајући о славним 
временима својих предека и надајући се повратку старинског 
начина живота. Повучени, каткада и изоловани, на својим 
невеликим поседима, њихов друштвени живот се одвијао 
између гозби, пијанки и великих ловова; бескрајни низови 
анегдота су као створени за реалистичку књижевну прозу, 
која ће и цветати, али ће анегдота постати и проклетство 
приповедања. Мада је међу њима био, не мали број, оних 
ко ји су реализовали свој таленат и у уметности. 

Ситно племство ако је и имало поседе, они су били ма   ле
ни, прихода недовољно, па је готово живело као и се љаци. 
Многи су добијали племићке титуле у доба (16–17. век) ка да 
није било слободних поседа, дакле без поседа, тзв. армалисти; 
било је чак целих села где су живели армалисти, племићи без 
поседа. Због тога су они радо ступали у државну службу, или 
у службу виших племића, али се нису либили ни других пос
лова да би могли да преживе. Битније је што се већином из ово
га слоја регрутовала интелигенција: све штеници, учитељи, 
професори, лекари, адвокати. Све њих је онда привлачио нови 
центар у успону – будући главни град Будимпешта.

нарочито ће слој интелигенције, већим делом настао из 
ситног племства, видети могућност за свој успон у ослањању 
на национално као издвојено из универзалног, али ће то 
истовремено покренути и друге нације у Угарској (румуни, 
Словаци, Срби) и њихову интелигенцију с паралелним, 
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Јосиф II је Намесничко 
веће преместио из 
Пожоња (Братислава) у 
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националним тежњама.
Земаљска скупштина (диета) требало је да буде највиши 

ор ган власти, само што су је цареви (краљеви) често за оби
лазили и владали декретима. горњом таблом дијете предсе да вао 
је палатин, а чланови овог горњег дома били су високи све
штеници и високо племство. а доњи дом (доња табла) чи ни ли су 
представници жупанија и слободних краљевских градова.

Жупаније су биле у рукама локалног племства. на челу 
жупаније је обично био поджупан (alispán), он је припадао 
некој локалној властелинској, земљопоседничкој породици. 
јер су поједине породице већ у 18. веку обезбедиле за себе 
место великог жупана (főispán). У оним жупанијама где 
тога није било, краљ (цар) је именовао великог жупана, док 
је за остале положаје избор вршила жупанијска, племићка 
скупштина (поджупан, солгабирове, и службенике: надбе
лежник, тужилац, архивар, бабица). Слободни краљевски 
градови су били изузети испод  власти жупанија, они су 
би ли другачије организовани, али је између њих и осионих 
жупанија долазило до трвења, па чак и сукоба.

Oтуда je веома значајан покушај јосифа II да уведе ре
форме и спаси Монархију распадања. 

  „јозефинизам” је оставио значајан траг у свим областима 
живота, али је најприметнији у култури, јер су многи значајни 
умови онога доба (и код Мађара и код Срба) били присталице 
значајних реформи просвећеног апсолутисте, цара јосифа II. 
он се ослањао на развој трговине и индустрије, на либералну 
нову класу, како би ограничио феудалце и учврстио апсо
лутизам. Сељацикметови су реформама ослобођени веза
ности за земљу; укинути су калуђерски редови који се нису 
бавили школством, здравством и науком; донет је Патент 
о толеранцији (1781) којим се у католичкој земљи даје сло
бода вероисповести и некатолицима, као и њихов приступ 
у државну и јавну службу. 

латински језик као званични језик администрације је 
укинут (1784), и уместо њега је за целу Монархију уведен 
немачки као језик администрације и школства. наравно, 
овакве реформе су изазвале отпоре и католичке цркве (која 
је била оштећена и ограничена, иако је остала најважнија 
вероисповест Монархије), и феудалаца, нарочито појединих 
народа, јер је започела тиме и германизација. оштру реакцију 
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је изазвало увођење званичног немачког језика нарочито 
у оним подручјима где је живело компактније ненемачко 
становништво (делови Угарске). Као последица се јавља 
захтев да се почиње наглашавати национално, па и увођење 
националног језика у администрацију и школство. а кад је 
једном кренуо захтев бројнијих народа, наставиће се и код 
мањих, па чак и етничких група. 

јосиф II је извршио и административно спајање Угарске 
и Ердеља (1782), као што је намесничко веће преместио из 
Пожоња (Братислава) у Пешту, што ће подстаћи доцније 
спајање два града Будима и Пеште у један, у главни град 
Мађарске – Будимпешту. 

али под непредвидљивим налетом револуције у Францу
ској, покушаји реформи су доживели крах: цар их је укинуо 
све (1789), сем верске толеранције, материјалне бриге о 
нижем свештенству и могућности кметова да напусте земљу 
поседника и пређу на друго имање. 

Покушај опата Мартиновића да организује („мађарски 
јакобинци”) отпор апсолутизму, по угледу на француску ре
во луцију, доживеће слом у време цара Фрање I (1792–1835) 
и завереницима (Мартиновићу и петорици другова) ће би ти 
одрубљене главе (1795), а многи ће бити осуђени на ду го го дишњу 
робију. Привремено ће бити заустављени сви либералнији 
покрети, али само привремено, да би се касније, ношени наци
о налним валом, разбуктали еруптивном силином.

Крај 18. века је истински зачетак многих доцнијих под
ухвата и промена. У то време (1780) Маћаш рат (Rát Mátyás) 
покреће, на пример, прве новине на мађарском језику 
(Magyar Hírmondó, Pozsony – Братислава), где је, опет на 
пример, објављен и позив (1782) за прикупљање мађарских 
народних песама. а само нешто касније (1790) у Будиму 
је започела делатност прва мађарска позоришна дружина 
(ласло Келемен).

Све су ово основне датости, задршка пред експлози јом 
збивања током 19. столећа; али без свих ових услова не само 
да се тешко могу разумети збивања која ће уследити, него 
је готово немогуће разумети књижевност, великане поезије 
и прозе који ће уздићи мађарску књижевност на европски, 
па чак и светски ниво.
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о доласку Мађара постоје различите претпоставке, али је 
свакако најпривлачнија, можда и најдубља, пространа мисао 
Беле хамваша. Због тога и цитирамо овога аутора и његове 
продуктивне идеје:

„Када су се Мађари населили у Карпатски басен, изгледа 
вероватно да су сачињавали савез неколико номадских 
племена, а да нису били јединствени. нису имали на
меру да коначно заузму земљу, већ и због тога што је 
номадима страна мисао о коначном заснивању домовине. 
Куда су даље желели да одлутају, ни сами нису могли да 
знају, у сваком случају су се њихови пљачкашки походи 
настављали у више смерова по Балкану и по италији 
и по Западу, у међувремену би изабрали најповољнију 
могућност. Пљачкаши су, међутим, више пута доживели 
пораз и сасвим је вероватно да су племена била принуђена 
да остану овде зато што нису могла даље да лутају. номади 
се не мире радо с тим да не могу да лутају по својој вољи. 
(...) она племена, ређе народи, које називамо номадима, 
нису аутохтоне друштвене формације, него скупине које 
су се одвојиле од високих цивилизација. оне собом носе 
цивилизацију и она једно време живи у њима, у неком 
племену дуже, у неком краће, понеки остану отмени на
роди кшатрија, други се срозају у разбојничку банду, или 
се цивилизација избрише и људи постају примитивни 
чобани, ловци–рибари, или се племе срозава још дубље 
и постаје скупљачко. Свако номадско племе или народ 
може се препознати по две црте, једна је што не постоји 
духовна каста, само шаман, а друга је што је друштвени 
склоп ратничковитешки, то јест кшатрија. Шаман није 
духовна каста, него само њен закржљали остатак. није ни 
каста, него само дватри човека с помоћницима и учени
цима. Шаман се користи успоменама донетим из високе 
цивилизације, али су се ове успомене, међутим, сачувале 
у деформисаном облику. Упадљива сродност шаманизма 
номадских народа и племена који живе на евроазијском 
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копну изгледа да доказује претпоставку да се већина племе
на одвојила од исте високе цивилизације и није немогуће да 
је то баш она која је претходила кинеској и која се у новије 
време назива источноазијска цивилизација Шанг. Шаман 
није човек духа, већ само чаробњак, и његова делатност 
није религиозна, само магијска. истинска брахманска 
активност јесте реч, односно баштина. она овде потпуно 
недостаје. Баштина код номада бива све сиромашнија, 
религију све више проткивају сујеверна веровања, све 
док од ње не преостане ништа друго до дватри одломка 
мита и ирационална магијска пракса. (...) Пристижући у 
Карпатски басен, Мађари су се одвојили од овакве високе 
цивилизације, били су полудивља витешка племенска ску
пина, с веома бледим успоменама на изворну цивилизацију. 
и када су њихови кнезови, после луталачких пораза, уви
дели да за одржање постоје само две могућности, вратити 
се на исток, или се прилагодити Европи и кад су одабрали 
ово друго, разуме се, изнад кшатрије је требало створити 
духовну касту, што је у овом случају значило да је у земљу 
требало позвати хришћанске свештенике.”

У оваквој перспективи више није реч о истраживањима ко 
је од кога, када и шта преузео, већ колико је успео да очува од 
заједничке људске баштине. и ако се посматра један овакав 
народ, по хамвашу, једини његов истински задатак јесте да 
из себе изнедри духовну (брахманску) касту која ће мудро 
повести народ ка универзалним људским вредностима, не 
заборављајући ни место преосталих касти, јер друштво мора 
бити комплетно да би се опет винуло високо. овакав приступ 
важи не само за Мађаре него и за све друге народе. али како 
о прецима Мађара знамо исувише мало, није погрешно 
сазнавати их путем других, сличних номадских народа. но 
никако не треба сметати с ума да и поред великих сличности 
постоје и значајне разлике, а све је остало запретено у језику, 
обичајима, у археолошким налазима, одећи, алаткама, 
музици, и загонетним појединостима које се могу докучити 
више интуицијом него артефактима.
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С обзиром на материјале којима су располагали, али и 
практичну употребу, а не треба заборавити ни обреде и 
свечаности, номадски народи су се слично одевали, уз низ 
карактеристичних појединости. Како је кретање Мађара 
– од станишта источно од Урала, па преко подручја изнад 
Црног мора, све до Карпатског басена – било готово на истој 
географској ширини, могли бисмо чак претпоставити да се 
ни клима није битније мењала, па им је одговарала готово 
иста одећа. но како веома мало знамо о одећи пре Паноније, 
навешћемо нешто података о појединачним деловима одеће 
какву је обичан свет носио у Карпатском басену.

Сељаци, сточари (чикоши и гујаши) носили су широке 
гаће од „више пола”, слично другим народима ових просто ра 
(мађарска реч „gatya” први пут је забележена 1530, и преузета 
је од Срба), и бељене кошуље (мађарски „ing”, реч забележена у 
14. веку, етимологија неразјашњена, постоји чак претпоставка 
да је од персијског „јамак”). Шивене су од платна домаће 
производње, крој је обично био различит, нарочито што се 
рукава на кошуљи тиче, али је битније било украшавање 
које је бивало изразитије на спојевима, затим на рукавима, 
а на женским кошуљама вез је полазио и ширио се од доњег 
руба, али свакако су били украшени рукави и крагна, затим 
предњица. Тек од времена индустријске про изводње користи 
се платно у боји, као и одређена при лагођавања грађанском 
кроју. о самим шарама, њиховим значењима, које су старије, 
које млађе, које су зависне само од материјала – стручњаци 
знају понешто, али је то исувише мало за дубље откривање 
света жене која је уносила себе и елементе древног света у 
свој рад, било да је била свесна древног знања, било да га је 
само понављала као магијско наслеђе.

Сточари су радо носили кожухе, нарочито погодне за 
зиму. Предност ове одеће је у овчијем и козијем крзну које су 
чобани имали у изобиљу. Мађарска реч „ködmön” забележена 
је тек у 15. веку, пореклом је из неког турског језика, али се 
налази и у словенским (руски) језицима. Кожух се користио 
као горња топла одећа. обичан, свакодневни, радни могао је 
имати само предњицу и леђа, без рукава; али су виђенији били 
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с рукавима и украшени. носили су их подједнако и мушкарци 
и жене. Прво украшавање је било на рукавима и око врата: 
белим или црним крзном. Касније је дошло у моду, нарочито 
на кратким, женским кожусима, украшавање богатим везом, 
пре свега на леђима и рукавима. Понекада је украшавање 
попримало такве размере да су се томе противиле и црква 
и власт; поготово када су кожуси преузели елементе бидер
мајера и рококоа од племићке одеће, са закопчавањем уз 
помоћ гајтана и раскошних пафти.

Поред кожуха, као још топлија одећа, јавља се и опаклија, 
такође израђена од овчијег крзна. (Мађарска реч „suba”, за
бележена је већ 1290, потиче из арапског језика, али је у ма
ђарски стигла преко словенских језика.) Саставља се од 56 
овчијих кожа, али они најбогатији су наручивали опак лију чак 
и од 24 коже, па кад би се раширила, затварала би цео круг. 
одлично је штитила од мраза и ветра, без ње се зими није 
кретало на пут; у њој се могло лепо спавати, јер је истовремено 
била и постеља и покривач. Слободно се могло с њом заноћити 
под ведрим небом. ако би падала ки ша, опак лију је требало 
изврнути, низ длаку би се сливала во да и тако би она опет 
штитила човека. нарочито је била ра ширена по ал фелду. 
Сељаци су је преузели од сточара. Без обзира на по рекло 
забележеног назива, мора да је припадала и одећи древних 
номада. Била је омиљена и код жена, само што је онда била 
кратка, а могла је бити и богато украшена, не само око врата, на 
спојевима кожа и на доњој ивици, него и по целој површини. 
одменили су је тек фабрички штофови у 20. веку.

Племство и грађански сталеж су имали своју одећу ко
ја се мало разликовала од одевања у другим просторима 
Средње Европе. Међусобних утицаја и преузимања је бивало, 
нарочито касније када је национално свом силином избило 
у први план, па су дошли до изражаја и новостилизовани 
одевни предмети. Све што је могло означавати национално 
обележје прихватано је као разликовање од других, па и 
одећа. на крају је, у наше доба дошло до униформисаног 
изједначавања, до кратковеке конфекције, као и свуда.
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Мотика, као и срп, доције коса, спада у личне ручне алатке. 
иако је мађарски назив преузет из словенских језика („kapa” 
– од глагола „kapál” = копати), алатка је и од раније била 
позната. После увођења рала и плуга, користила се само за 
обраду тешко приступачних планинских њивица и за рад у 
винограду, али је поново постала неопходна алатка током 18. 
века када је служила за обраду њива засађених кукурузом, 
дуваном и кромпиром. некада је била мушка алатка, али 
доласком тежег и напорнијег плуга, постала је и женска. 
Служила је за окопавање биљака на пространим њивама 
равнице када још није коришћена копачица, па су радници и 
раднице данима окопавали кукуруз, кромпир, дуван и друге 
повртарске културе. Поред сађења мотиком, требало је два 
или три пута окопати биљку, што је представљало крупан 
посао и захтевало велики број руку пре саме бербе.

иако је плуг древно радило, познато старим народима 
азије, истина као древно рало, мађарски назив „eke”  (први 
пут забележен 1358) потиче из неког од турских језика, у 
чувашком гласи „ака”, док у сродним језицима „ек” значи 
орати. Као да се древно рало лагано преображавало и 
добијало металне делове, толико му је плуг остао сличан. 
иако је мађарски назив веома стар и потиче из старе домо
вине, сви називи делова плуга имају словенску основу и 
сигурно су преузети у Панонији. док је дрвено рало могао 
да начини сваки спретнији сељак, гвоздене делове је потом 
израђивао само ковач, а касније је плуг постао фабрички 
производ. Прелазак од дрвеног рала на гвоздени плуг одиграо 
се у Мађарској током 19. века. дуго су волови вукли плуг, 
тек касније су упрезани коњи, док су само сиромашнији 
користили краве. Увођењем гвозденог плуга завршава се 
процес осавремењавања производње најважнијих биљака у 
Карпатском басену: жита и кукуруза.

Срп је такође стара пољопривредна алатка. иако је у 
мађарском језику забележен тек у 14. веку („sarló”), веома 
слична реч у истом значењу очувала се у чувашком („сјорла”) 
и черемишком („сарла”). на веома широком простору где 
су боравили Келти нађени су српови који се суштински 
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не разликују од доцнијих облика. очито је да је срп био 
неопходна алатка којим се могла косити трава, трска, жито, 
али је у Панонији постао веома важан управо због жетве, 
и дуго се одржао као неопходна алатка којом се жело жито. 
Косир је и на овим просторима попримио улогу алатке којом 
се крешу гране и рашчишћава травуљина. Тек комбинацијом 
ове две алатке, српа и косира, настала је коса, која је у прво 
време служила само за кошење траве, за обезбеђивање сена, 
како би стока могла да презими. Мађарски назив („kasza”) 
преузет је из словенских језика.

Коса је остала неопходна алатка за кошење траве, али је 
попримила још универзалнија својства када је на држаље 
намештен додатак и када је оспособљена за кошење жита. 
на широком просторима Паноније један од најкрупнијих 
под ухва та била је жетва. У жарко летње доба су се групе же
те лаца, мушкарци с косама и жене са срповима или кукама с 
ко јима су руковедале, кретале не само да обаве жетву, него да 
на тај начин („рисари”) обезбеде себи годишњи хлеб. У сељака 
је дубоко усађена бојазан да ли ће успети да пожање, да ли 
ће моћи да обезбеди годишњи хлеб за породицу, најбитнији 
део њене исхране, или ће елементарне непогоде уништити 
већ сазрео плод. отуда су на крају успешне жетве, као предах 
после напорног сезонског посла и као одговор постојећим 
силама, организоване свечаности с песмом и игром, које сежу 
у дубоку старину и често су нам и данас нејасне.

4.

Кухиња номадских народа, ако уопште постоји у савременом 
смислу речи, једнолична је и оскудна. Месо и хлеб, хлеб и 
месо. Као што је тачна прича о ратничком походима и о „та
тарском бифтеку”. доласком у Панонију и прилагођава њем 
новим условима, мађарска кухиња је морала претрпети ути
ца је новога поднебља, али разноврсност се није могла лако 
постићи. Треба се подсетити да је гајење поврћа каснијег 
датума, да је кромпир почео да се шири тек у 18. веку. доб
ра кухиња, као и увек, значи више врста меса и неисцрпно 
богатство начина справљања. Увек под условом ако је богат 
улов дивљачи и рибе, ако је обезбеђено месо из домаћег крда 
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или обора.
Богатство у јелима је велико, али, како вели један Мађар, 

то се још не може назвати кухињом, јер недостаје јединствен 
цивилизацијски стил. обично се сматрају мађарским јели ма 
само она која се припремају на пространој равници алфелда, 
дакле јела у котлићу – гулаш, паприкаш, рибља чорба, чор
баст пасуљ. Могу се припремати готово под свим условима. 
иако баш тежачки алфелд воли и користи хладна јела, на
рочито у радне дане: шунка, сланина и кобасица с хлебом, 
паприком или парадајзом. Као да је у основи ове кухиње, 
поред старијег номадског приступа и појединих елемената 
новог поднебља, аустријска војна кухиња: котао и оно што 
може у њему да се скува. ова кухиња се раширила заједно с 
војним гарнизонима и постала „национална” особеност.

али је панонско поднебље ипак разноврсно. Поред алфел
да, ту је горња земља (север), Запад, Ердељ; укрштања укуса су 
дозвољена и плодотворна, нијансе многобројне. У ку хињи је 
веома приметан утицај са свих страна – из Европе са севера и 
запада, Медитерана с југозапада, некадашње ви зантије – на 
кухињу Ердеља, који је и најизразитији и цивилизацијски 
најбогатији, као и печат који је оставила источњачка кухиња 
током освајања Турака. Укрштају се утицаји, поправљају 
и мењају укуси. У Мађарској већина јела, чак и она која су 
првобитно била веома блага, добија нове нијансе („magya
ros”) у појачаним зачинима; паприка и њено коришћење је 
национална особеност.

непрекинути развој културе живота, многобројни ути
цаји и могућности тла оформили су кухињу која добрим 
делом личи на друге европске кухиње, али смишљене кре
ације у разним слојевима друштва и на овом подручју дале су 
специфично богатство. Тако је мађарско кулинарство постало 
познато управо по створеним јелима. Позната су јела која су 
креирана и названа именима чувених државника, песника, 
романсијера, који су не тако ретко и сами били креатори. 
„Естерхази–роштиљ” (месо које се најпре испече на роштиљу, 
затим поређа у  посуду у којој је насецкан црни лук и потом 
наливена супа од костију и бело вино; после долази сецкано 
поврће, затим се додаје бибер, сенф и лимун, а све се укрчка), 
„Мождана срж на Крудијев начин”, „јокаијев чорбаст пасуљ” 
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(од шареног пасуља са исецканом свињском коленицом), да 
се и не помињу чувене посластице династије Жербо, или 
„добош–торта”, „риго јанчи”...

на пристранцима богатих винограда, и на истоку и на 
северу и на западу земље, однеговано је обиље чувених и 
разноврсних вина. Како казују стручњаци, не пиво као у 
аустрији или Чешкој, нити жестока пића као у северним 
земљама, него вино одређује кухињу и трпезу у Мађарској, 
као и у Француској и Шпанији.

5.

долазећи у нове просторе Мађари су донели и своје инстру 
менте које су сами градили. То су, понајпре, цитра, дромбуље, 
гајде, фрула; инструменти које налазимо и код других сли ч них 
народа. али су брзо, под утицајем суседних народа, прихва
тили и нове – цимбал, хармоника, виолина, кларинет... – који 
су постали и национално препознатљиви. Мађарски напеви 
и старији инструменти су се губили, били потиснути дуго 
времена, у толикој мери да се старији стил изворне мађарске 
народне музике замагљивао, па је чак и један Ф. лист упао 
у заблуду да је циганска музика мађарска народна музика. 
Тек на прелому 19. и 20. века, великани Б. Барток и З. Кодаљ 
су се подухватили великог и значајног посла, скупили су и 
протумачили, дубински осветлили народне песме старијег 
стила, али не само мађарске, већ и других народа Карпатског 
басена. Тако је поново оживљен старији слој древне музике и 
омогућено стваралачко повезивање древности и савременог 
израза, укрштај на којем настају истинска уметничка дела. 

Чардаш („csárdás”) најпознатија је мађарска народна 
игра коју играју мешовити парови. Сам назив је скупни и 
обухвата више врста, чак и шаролике локалне називе, од 
спорог до олујног ритма (спори, тихи, брзи, разуздани, у пару, 
у тројци...). данашње име игра је добила преко чарде („csár
da”), крчме у пустари, изван насељеног места, некој врсти 
свратишта и коначишта за путнике и намернике. назив је 
дошао преко српског (где чардак значи стражарницу, доксат, 
оставу за кукуруз), али је пореклом из персијског језика, где 
чартак значи доксат подигнут на четири стуба. У мађарском 
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је реч први пут забележена 1617. године. Чардаш је дакле нов 
стил игре која је попримила национално обележје, али није 
тако стара како се обично помишља.  

од мађарских народних песама најпознатије су и највред
није баладе. лирско–епска врста, обично у осмерцу, која је 
увек имала и музичку пратњу, тако да је сам текст само део 
баладе, коју равноправно сачињавају текст и мелодија.

иако је јак национални покрет трагао за особеностима 
древног стваралаштва Мађара, тек је крајем 19. и почетком 
20. века дошло до истинског откривања и превредновања 
музичке традиције, потом и до нових подстицаја на сасвим 
другачијој стваралачкој основи, која је и древна и европска 
и универзална.

Поново оживљен старији 
слој древне музике и 
омогућено стваралачко 
повезивање древности 
и савременог израза, 
укрштај на којем настају 
истинска уметничка 
дела. 
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После јосифа II кратко време је владао цар и краљ леополд II 
(1790–92). он је морао да учвршћује своју власт, јер су стале
жи у Угарској већ покушавали да ступе у преговоре и доведу 
на мађарски престо другог краља, будући да се ни јосиф II 
није крунисао Светом круном (круном светог иштвана, коју 
је чак пренео из Пеште у Беч и тек пред смрт вратио). Зато је 
леополд II затражио од пруског краља виљема Фридриха 
II да не подстиче мађарске великаше на отцепљење. а како 
би учврстио и јужну границу, споразумео се с Турцима, па 
им је чак вратио и Београд, који је гроф лаудон заузео 1789. 
године. 

Покрет буђења националне свести код Мађара после 
смрти јосифа II био је подстакнут и германизацијом коју је 
цар спроводио. Таква тежња деловала је и на друге народе 
у Угарској. хрвати су се бунили против увођења мађарског 
језика као званичног и административног, и тражили да и 
даље остане латински. јављају се озбиљни знаци политичког 
и националног буђења и код других народа (Срби, Словаци, 
румуни), најпре око питања језика, а потом следи развој 
националне културе, аутономија...

Тек што је ступио на престо, цар Фрања I (1792–1835) већ 
се нашао у рату с Француском, где је тутњала револуција и 
приближавала се фази диктатуре и терора јакобинаца, што 
већ није могло да изазива симпатије ни на другим странама. 
организација „мађарских јакобинаца” јесте покушај одвајања 
Угарске од аустрије, према идејама француске револуције, 
али је и одговор двора био драстичан, јер су организатору, 
опату Мартиновићу – иначе сумњива личност, био је, 
накнад но се утврдило, конфидент, радио је најпре за двор, 
– као и још петорици његових истомишљеника, одрубљене 
главе. Као изразита последица заустављања промена јесте 
увођење строге цензуре.   

ратови с наполеоном донели су велику корист Угарској, 
јер на њеној територији није било ратних операција, она 
се нашла у позадини као лиферант за огромне потребе 
велике војске. храном, одећом и осталим потребама тре

■■■  



■ Мађарска цивилизација  ■ 78 ■ Сава Бабић ■■■  

■■■  

бало је снабдети армију, ницале су фабрике штофова, отва
рани су рудници и фабрике металних производа. У таквој 
конјунктури угарска властела је извукла велику корист; 
чак и они који раније нису могли да подижу велелепне 
зам кове, сада су били у прилици да обнове своје курије и 
изграде породичне каштеле. истина, ускоро ће доћи и до 
девалвације папирног новца, што ће посебно погодити оне 
који су највише искористили ратне лиферације. 

Током ратних операција и угарске пешадијске и ху сар
ске регименте нашле су се на европским ратиштима и на тај 
начин су и Мађари имали прилике да се упознају с развијени
јим Западом (било је ангажовано око 150.000 војника и 
официра). Чак и млади гроф иштван Сечењи, као хусарски 
официр, учествује у бици код лајпцига (1813) и стиже потом 
и у Француску. 

После коначног пораза наполеона (ватерло, 1815), аустро
угaр ски цар и краљ Фрања I, руски цар александар I и пруски 
краљ виљем Фридрих III формирају „Свети савез” чији је 
задатак заштита европског поретка и спровођење одлука 
Бечког конгреса. русија и аустрија су се споразумеле да треба 
сачувати ослабљену Турску, што је имало значајан утицај на 
збивања у Србији, јер после Првог српског устанка могао је 
уследити други који ће моћи да тражи решења само унутар 
Царевине Турске.

главни проблем целе аустриje био је како изаћи из кризе: 
које реформе прихватити и како их спровести. Угарско 
племство је све више постајало носилац националних тежњи. 
гроф Ференц Сечењи је 1802. године поклонио своју велику 
библиотеку и од ње је формирана национална библиотека 
која и данас носи име „Сечењи”. Његов син, гроф иштван 
Сечењи, поклониће 1825. године једногодишњи при ход са свих 
својих добара (60.000 форинти) како би покренуо оснивање 
Мађарске академије наука (која ће бити и основана 1827). 
Управо се од овога доба рачуна почетак реформског периода 
у Угарској. али и почетак делатности једне од најкрупнијих 
личности овога века – грофа иштвана Сечењија.

Сечењијев покушај да добије банкарски кредит за осавре
мењивање производње на огромном поседу завршио се 
неуспешно: банка није могла да рачуна на интабулацију у 
случају невраћања кредита, јер се посед није могао отуђити. 
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Значи, цео систем је несавремен. Производња је могућа 
само на тај начин ако се прошире мајури и на њима користи 
бесплатна радна снага – кулук. Сечењи је тада написао дело 
Поверење (1830) и неки од тог тренутка говоре о реформском 
периоду у Угарској. Сечењи ће претходно основати „Пештан
ску касину” (1827), место за окупљање и расправе, што ће 
покренути оснивање низа касина и у другим местима, а то 
ће опет допринети организовању јавног мњења, истина само 
у вишим круговима који и јесу битни политички чиниоци.

Статистички подаци о становништву у доба реформског 
периода су занимљиви и треба их имати у виду. Угарска (за
једно с Ердељем) има 12,8 милиона становника. Без Ердеља и 
хватске – 9,8 милиона. од тог броја 60,37 % су римокатолици 
и грко–католици; 11,56 % православци; 25,69 % протестанти 
(калвинисти и лутерани); 2,28 израелити.

још су занимљивији статистички подаци о томе где живе 
ови становници. У 51 граду живи само 6,58 % становништва 
(или 667.000); у 686 пољопривредних вароши живи 22,16% 
(или 2,2 милиона); у 9.117 села живи 66,55 % становништва 
(или 6,5 милиона). Пешта, заједно с Будимом, у то доба броји 
око 100.000 становника.

гроф иштван Сечењи (Széchenyi István, 1791–1860), једна 
од три најважније политичке личности Угарске у 19. веку, 
био је присталица либералних реформи. видели смо да је 
већ у доба наполеоновских ратова, као млад официр, био 
на Западу. Касније ће пропутовати многе земље (путоваће 
и ондашњом Србијом, испитиваће Ђердап и његове мо
гућности), видети какве су разлике у развоју и какве мо
гућности за реалан напредак Угарске. Запад је развијен, 
на рочито је у том погледу у предности Енглеска, Угарска је у 
заостатку, али је још заосталија Турска. Зато је, као образован 
и културан човек, као далековиди политичар, главни акценат 
стављао на саобраћај, стручни напредак и технички развој. 
Био је тактичан и опрезан, одиста прави реформатор, јер је 
непрекидно стрепео од евентуалног противљења и сукоба с 
двором, што би водило у катастрофу.

Сечењи је имао визију Угарске као земље чије су реке 
регулисане и повезане густом мрежом канала; у такво 
подручје жели да стигне и Западна Европа, њен капитал, 
трговина и саобраћај према истоку. он формира и прво 
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Гроф Иштван Сечењи, 
једна од три најважније 
политичке личности 
Угарске у 19. веку, био је 
присталица либералних 
реформи. 
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паробродарско друштво на Балатону, први пароброд ће 
запловити по језеру. Његово дело је и први стални мост 
(Lánchíd) између Пеште и Будима, који ће бити изграђен 
тек 1842–48. године. он је краљевски комесар за регулацију 
дунава (1833); председник је комисије за саобраћај (1845). 
једном речју личност великог формата, велике радне енер
гије, крупних замисли и практичних подухвата.

али на челу реформи, као главни ослонац није аристо
кратија, као што је очекивао Сечењи, и сам њен припадник. 
Тај слој је био и остао тром и незаитересован за дубље ре
форме, поготово за живот и судбину нижих слојеве наро да. 
носилац реформи ће бити средње племство, што ће улогу 
иштвана Сечењија померити устрану. 

наступа друга крупна личност овога столећа – ла још 
Кошут (Kossuth Lajos, 1802–1894) који потиче из средњег 
племства. већ има значајнију улогу у скупштини, заседању 
реформске диете тридесетих година: он објављује рукописне 
новине, преписују их његове младе присталице, и тако шаље 
извештаје о заседању различитим друштвеним круговима на 
разне адресе широм Угарске, и на тај начин изграђује јавно, 
политичко мњење. Кошут због тога смета властима и оне 
покрећу политички процес против њега због објављивања 
новина, које су заправо приватна, рукописна писма, и 
због организовања завере против цара. и поред добро за
сноване одбране, Кошут је адвокат по струци, осуђен је на 
три године тамнице, али му је виша инстанца додала још 
једну. Кошута тамница није сломила, као што јесте барона 
Миклоша вешелењија, који је био за умереније реформе, али 
је политичким процесом такође осуђен на тамницу. 

После изласка из затвора Кошут је уређивао новине 
Pesti Hírlap (Пештански весник), које су излазиле два пута 
недељно, и у којима је сам Кошут објављивао познате увод
нике и на тај начин формирао јавно мњење око нај важни јих 
питања доба.

Страхујући за самосталност националне привреде, Ко
шут је ипак прихватио принцип заштитних царина као 
на чи на обезбеђивања домаће производње, чак и од осталих 
делова аустријe. Тако је настало и Удружење за заштиту (Vé
degylet) чији су чланови давали часну реч да ће десет година 
куповати само мађарску робу, чак ако она буде скупља, па 
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чак и слабијег квалитета. То су деценије (трећа и четврта) 
значајног развоја пољопривреде, текстилне и металне 
индустрије; почињу да раде први парни млинови, шећеране 
и фабрике алкохола; будимско бродоградилиште и циглане 
запошљавају на хиљаде радника.

али је изградња железнице била примарна због извоза. 
Прве пруге су отворене 1846. (Пешта–вац) и 1847. (Бечко 
ново Место–Шопрон, Пешта–Солнок). Кошут, свестан 
зна чаја железница за мађарску робу и привредни развитак 
уопште, поспешивао је изградњу линије Пешта–Фиума 
(ријека, која је директно припадала Угарској као посебна 
лука, што је изазивало дуге расправе с хрватском), а док 
крупна инвестиција не буде завршена, радио би њен дужи 
крак вуковар–Фиума, јер би веза с осталим деловима била 
остварена речним токовима. на тај начин би мађарска роба, 
избегавајући правац преко аустрије, стизала до морске луке, 
а одатле бродовима до целог света.

на овакве планове је реаговао велики присталица рефор
ми – гроф иштван Сечењи, који је оптуживао Кошута да на 
тај начин народ супротставља бечком двору који ће он да 
одговорити страшним противударом, јер ће таква под стица
ња изазвати револуцију. овакве расправе између двојице 
великих политичара наставиће се све до 1848. године. а сама 
револуција и њен крах дали су за право Сече њију. али у овом 
тренутку су значајне личности земље стале на Кошутову 
страну и Сечењи је остао изолован.

Поставља се изнова питање каква је разлика између ове 
две изузетне личности. и Сечењи и Кошут су били патриоти, 
Мађари којима је било стало до просперитета и нације и 
панонског простора, њихов целокупан труд то потврђује. 
Само што је опрезни и далековиди Сечењи очекивао да 
ће аристократија бити носилац реформи и да се, баш због 
коначног успеха, треба ослонити на Беч и заједно, под круном 
хабзбурговаца, уздићи цело реформисано друштво. Кошут, 
и сам пореклом из кругова средњег племства, померио 
је тежиште ка широј бази, 1848. године већ је био против 
хабзбурговаца, за ослонац на мађарске националне снаге, 
што значи придобијање и осталих (мађарских) слојева. 
Сечењи је реалан и види да је више од половине становника 
немађарско и да нису могући максималистички захтеви. 

■■■  

Кошут је објављивао 
познате уводнике и на 
тај начин формирао 
јавно мњење око 
најважнијих питања 
доба.
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Сечењи је стрпљивији и толерантнији, зна да ће мађарски 
национални покрет изазвати страх код других националних 
група; Кошут је нестрпљив, чак нетолерантан, спреман да 
искористи повољну ситуацију као и сви револу ци онари.

Сечењи је био прави систематични и културни западњак 
који је желео да целу Угарску премести на Запад, да она уз 
помоћ промишљених реформи, растом и убрзаним развојем 
постане Запад. Само, као што каже Бела хамваш, Сечењи 
је сматрао да јединствену нацију представљају сви они 
који говоре мађарски, а Угарска је у то доба састављена од 
различитих подручја с различитим Мађарима, да немађаре 
овај пут и не помињемо. и Мађари се неће наћи у западној 
Европи.   

већ у ово доба ће се јавити и трећа крупна политичка 
личност 19. века – Ференц деак, али његова улога прак
тичног и трезвеног политичара доћи ће до изражаја у другој 
половини века.

Управо због овакве политичке ситуације проблем је зи ка ће 
бити важно и политичко и практично питање. После уки да 
ња латинског језика као званичног језика аустри је и увођења 
немачког, одмах се јавила потреба да краљевина Угарска на 
својој територији уведе мађарски као званични језик. отпор 
се најпре јавио код хрвата, а онда и код других народа у 
оквирима Угарске. Будући да су значајан број становника 
аустрије чинили Словени (хрвати, Срби, Словенци, Сло  ва
ци, Чеси, русини), јавила се и могућност њиховог политичког 
окупљања. један вид је био „аустрославизам”, Словени из 
аустрије окупљени под патронатом самог двора као про
тивтежа Мађарима; други вид је „панславизам”, окупља ње 
Словена без обзира где они живе, под патронатом русије. но 
национални тренд је и овде осујетио оваква наднационална 
политичка груписања.

Што се језика тиче, и Кошут је стигао до става да нације 
сло бодно могу користити свој језик у приватном животу, али 
у свим сферама јавног живота у Угарској мађарски језик без 
изузетка треба да буде „државни језик”. али практична и 
законска решења у овој области биће одложена за касније.

главни проблем реформског периода Угарске јесте како 
извршити реформе и заосталу привреду приближити на
челима западноевропске производње кад трећи сталеж још 
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није довољно снажан, а не изазвати отпор властелинстава. 
на тој основи је дошло до формирања нових политичких 
пар тија, а ни једна од њих није била против реформи, са
мо су се разликовале по томе какве реформе и да ли у 
оквирима аустрије и хабзбурговаца (Конзервативна партија, 
Централисти, опозиција). Кошут је био на челу оног дела 
опозиције („муниципалисти”) која је желела да модернизује 
жупаније, зато је он поспешивао укидање урбаријалних 
односа и растерећење од намета и дажбина. и опет је успео, 
опозиција се ујединила и објавила свој програм, „опозициони 
проглас” (1847). на програму су бор бе између политичких 
странака, заоштрене око предлога реформи, али још увек 
парламентарне.

Цео ток ће одједном пореметити догађаји који су, као 
и увек, стизали неочекивано и непредвидљивом брзином, 
затичући недовољно спремне и политичке странке и њихове 
вође. револуционарна врења 1848. године захватају Европу, 
побуне се ређају: Палермо (12. јануар), напуљ (27. јануар), 
Париз (23. фебруар), Минхен (4. март), Беч (13. март), Пешта 
(15. март), Берлин (17. март)...

XI Нови почеци – национална култура

реформе које су биле хитне захтевале су и формирање но
вих институција, нарочито оних које не само што подстичу 
промене у друштву, него буде и јачају националну свест у 
добу које је ранији универзализам заменило националним 
тежњама. По угледу на развијеније земље западне Европе, 
такве институције у 19. веку су још увек оне које су везане 
за науку и културу. наука је ново свемоћно божанство на
претка коме нико више не може да одоли.

један од значајних и далекосежних подухвата овог доба 
би ло је оснивање будуће „академије наука”. Када је један 
по сла ник диете, познат беседник, позвао земљопоседнике 
да сво јим прилозима помогну формирање преко потребне 
националне научне институције, одмах се јавио гроф ишт
ван Сечењи и понудио за то своје једногодишње приходе, а 
следили су га и други поседници. иницијатива потиче из 
године 1825, закон је донет две године доцније, а цар је ста
в ио потпис још нешто касније, тако да је рад отпочео 1830. 

■■■  

Један од значајних и 
далекосежних подухвата 
овог доба би ло је оснивање 
будуће „Академије наука”. 
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го ди не, у прво време под називом „научно друштво” (Tudós 
Társaság).

Међу задацима будуће академије изричито је наведено 
да ће она бити у служби националног развоја и економског 
напретка земље. али први хитан и практичан задатак који 
је установа већ тада преузела на себе, и задржала га до 
данас, била је брига о језику. академија је објавила, након 
оног у 16. веку, правопис мађарског језика (1832), започет је 
богат лексикографски рад, а резултат су истрајни низови 
објављених речника, од којих је свакако најзначајнији 
описни речник мађарског језика у шест томова (1861–74). 
академија је бројним конкурсима подстицала поједине 
родове и жанрове књижевности, као и разне подухвате 
неопходне за институционални развој културе.

Као што је једном ранијом приликом гроф Ференц 
Сечењи (отац иштвана Сечењија) поклонио своју библиотеку 
(1802) како би се формирала библиотека као национална 
институција, тако је и гроф јожеф Телеки, будући први 
председник академије, поклонио (1826) академији сво ју 
библиотеку од 30.000 књига која је постала темељ ака
демијине библиотеке.

академија је одмах желела да окупи све умне главе и 
успела је да изабере за чланове најзначајније научнике 
и књижевнике онога доба. веома су ретке оне значајне 
личности Угарске које нису постале чланови академије. 
академија је првенствену бригу посветила науци и језику, 
основама националног бића и гарантима његовог развоја. а 
већ и у првој половини 19. века Мађари су имали значајне 
научнике па је оснивањем академије створена основа за 
институционалну бригу о науци, за заснивање значајних 
пројеката, али и за окупљање појединаца и признавање 
њиховог научног доприноса.

Можда су у том погледу карактеристична два научника, 
отац и син Бојаи, обојица математичари. 

Фаркаш Бојаи (Bolyai Farkas, 1775–1856), велики мате ма
тичар, био је чудо од детета: са шест и по година чита и пише, 
има беспрекоран осећај за музику, неуобичајену способност 
рачунања напамет; таленат за језике, поред латинског, за 
време школовања је научио немачки, француски, талијански, 
енглески, хебрејски, румунски. отац му је био мали посе д
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ник, али је за будућег научника битније да је постао домаћи 
учитељ у породици једног барона, па је потом, заједно с 
бароновим сином, отишао на школовање у гетинген. Ту се 
коначно определио за математику и склопио пријатељство 
с доцнијим великим математичарем Карлом Фридрихом 
гаусом. Бојаи је универзалан таленат, он је преводилац, пише 
позоришне комаде и песме, проналазач... иначе је професор 
и предаје математику, физику и хемију.

године 1832. изабран је за дописног члана Мађарске 
академије наука. а његово главно дело Tentamen... (1832–33), 
писано латинским језиком, настало је као уџбеник, али 
са држи и његова бројна открића. Због изолације у којој је 
живео и радио, његово дело није било познато научним 
круговима, па су сва његова открића доцније открили други. 
Проучавао је и Еуклидов V постулат о паралелама, па 
иако није могао да га реши, пренео га је свом сину јаношу, 
што већ спада у очеве велике научне заслуге, јер тешко да 
би се без оца остварили синовљеви успеси. отац је у својој 
поменутој књизи објавио као додатак синовљеву геометрију 
под насловом Aпpendix.

јанош Бојаи (Bolyai János, 1802–1860), генијалан ма те ма
тичар, истинска научна величина и по уму и по оства рењи ма; 
један од оних научника који говоре целом свету, универзуму. 
Завршио је инжењеријску војну академију и био официр. 
рано је испољио таленат за математику, нарочито геометрију. 
отац га је упознао с две хиљаде година старим и нерешеним 
проблемом Еуклидових паралела. а када млади Бојаи, 1825, 
реши проблем својом „апсолутном геометријом”, његов 
отац не разуме и не уме да цени ве ли чину открића. не само 
што долази до неспоразума и несхватања између учитеља и 
ученика, него и између оца и сина. Када је примерак рада, 
писан латински, послат чувеном математичару гаусу, овај је 
дело назвао генијалним, али је рекао да је дошло прерано за 
своје доба, па се чак ни сам гаус није усудио да подржи нову 
геометрију и њеног творца.

Еуклидов систем се ослања на аксиом паралелности, ло
бачевски је изградио не–еуклидовску геометрију која пориче 
Еуклидов аксиом. Бојаи је створио „апсолутну геометрију” 
и истраживао оне особености које су подједнако важеће у 
еуклидовској и нееуклидовској геометрији. „За ум развијен у 
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Фаркаш Бојаи, велики 
мате ма тичар, био је 
чудо од детета: са шест 
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способност рачунања 
напамет.
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земаљским околностима еуклидовска геометрија је природна. 
Зато још више задивљује што је човеков ум био способан да 
превазиђе себе сама и да створи реалан свет мисли у новим, 
космичким размерама” (Ф. нађ – Т. весели).

а јанош Бојаи је био универзалан дух, истински велики 
научник. Бавио се тумачењем и применом комплексних 
бројева, математичком логиком, односом геометрије и 
физике, филозофијом језика, теоријом информација, чак је 
покушао да обнови језик музике и да начини обрисе једне 
„не–еуклидовске” теорије музике.

Његово главно дело (под насловом Tan – наука) требало је 
да представља енциклопедију целокупног знања човековог. 
Знања које и индивидуу и заједницу подједнако подстиче на 
остваривање среће. Зато један део ове енциклопедије носи 
наслов Спасење (Üdvtan).

Бојаи се уздигао изнад свог „националног” доба: срећа 
целог човечанства лежи ми на души, изјављивао је.

дело му је остало недовољно познато, претежно у руко
пису. После објављеног дела Apendix написао је још око 15.000 
страница које су остале углавном необјављене.

Био је по грађанском занимању војник, али му је важанији 
био, како је говорио, други симбол, а не мач: „Ситуација се 
сасвим изменила... више нема потребе да се истиче груба 
сила, него образовање и култура”.

Шандор Кереши Чома (Kőrösi Csоma Sándor, 1784–1842) 
је године 1833. такође изабран за дописног члана „научног 
друштва” (академије). он се већ као ученик заинтересовао 
за крупну загонетку: где је прадомовина Мађара? Чак се и 
заветовао да ће је пронаћи. иако је био пореклом из занат
лијске породице, школовао се у иностранству (гетин ген) и 
један тамошњи професор му је скренуо пажњу на евентуалну 
срод ност Мађара и Ујгура, азијског народа чији је језик сли
чан турском. Чому су интересовали, пре свега, језици, гео
гра фија, историја. После завршетка студија учио је и српски 
у Темишвару и Карловцима. Убрзо затим (1819), кренуо је на 
дуг пут, пешке, како би пронашао сродни ке Ма ђара. План 
је био да преко Букурешта, Цариграда сти гне у Москву, ир
кутск и да доспе до Ујгура који су насељавали западне по
граничне области Кине. није могао у Цариград, кренуо је на 
југ, наставио је преко леванта, како би преко Предње азије 
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и Бухаре приспео у Унутрашњу азију. У Техерану учи пер
сијски, а с трговачким караваном у Бухару стиже 1821. године. 
После покушаја да преко индије доспе до свога циља, сусреће 
енглеског научника вилијама Муркрофта који ће га наговорити 
да се позабави изучавањем тибетанског је зика и књижевности. 
Студије ће потрајати целу деценију, Чо ма ће проучавати 
ламаистичке рукописе по манастирима Ти бета, написаће 
темељне радове о пореклу, изворима и карактеру тибетанске 
књижевности, а на крају, 1830. године, приредиће за штампу 
и објавити у Калкути (1834) речник и гра матику тибетанског 
језика и тако засновати светску научну тибетистику.

али се Чома није одрекао своје првобитне намере, чим 
је објавио речник и граматику, кренуо је на пут да преко 
ласе стигне у Унутрашњу азију. на путу је добио грозницу 
и умро од исцрпљености не обавивши посао који је себи 
урезао у имагинацију још у раној младости. Његов надгробни 
споменик, источњачки, у облику стуба, и данас је место 
ходочашћа будистичких истраживача.

ако овом низу научника додамо још једног члана ака
демије, овде већ помињаног арнолда ипојиа (Ipolyi Arno
ld, 1823–1886), који већ у ово доба прибира грађу за своју 
веома значајну књигу о мађарској митологији (Magyar My
th ologia, 1854), навели смо довољно разноликих научних 
интересовања и остварених резултата из периода оснивања 
саме академије.

иако је академија првенствено била и остала научна 
инсти туција, она се, као и све такве културне установе „ма
лих” народа, већ од почетка бавила језиком и бригом о 
мађарском језику, значи паралелно с политичким тежњама за 
увођење мађарског језика као званичног, а отуда није могла 
бити незаинтересована ни за главну делатност која настаје 
на том језику – за књижевност, пре свега за поезију. већ 
приликом првог избора чланови су постали и најзначајнији 
књижевници онога доба: Ференц Казинци (1759–1838), 
да  нијел Бержењи (1776–1836), Шандор Кишфалуди (1772– 
1844), Карољ Кишфалуди (1788–1830), Ференц Келчеи 
(1790–1838), Михаљ верешмарти (1800–1855). Заправо од 
свих значајних стваралаца који су се уметнички остварили 
пре револуције списку једино недостаје Шандор Петефи.

  ипак, академија је била првенствено научна установа, а 
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Јанош Бојаи се бавио 
тумачењем и применом 
комплексних бројева, 
математичком логиком, 
односом геометрије и 
физике, филозофијом 
језика, теоријом 
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музике и да начини 
обрисе једне „не–
еуклидовске” теорије 
музике.
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тек потом и уметничка. После смрти Кароља Кишфалудија, 
успешног драмског писца и уредника, његови пријатељи су 
формирали „друштво Кишфалуди” (Kisfaludy Társaság, 1836) 
како би се објавила Кишфалудијева дела; одзив донатора био 
је толики да је после објављивања дела преостало још новца, 
па је одлучено да „друштво” настави рад бавећи се лепом 
књижевношћу, помагањем књижевности путем расписивања 
конкурса и уопште неговањем и оплемењивањем укуса. 
„друштво” је исто тако бирало за чланове значајне писце и 
било нека врста паралеле академији. (Касније, 1867. године, 
за спољног члана ће бити изабран и преводилац мађарске 
књижевности на српски језик – јован јовановић Змај.)

  академија је, речено је већ, преузела бригу о језику, 
али је и конкурсима и позивима усмеравала значајну кул
турну делатност. већ и због бриге о језику, њу је морала да 
заинтересује и народна, усмена поезија као трезор језика. 
интересовање се поклопило с „друштвом Кишфалуди” па је 
оно било активније у овом послу, поготово што је скупљачки 
рад, о њему је овде реч, превазилазио делатност академије.

  После раног позива да се прикупља и бележи народна 
поезија (у првим новинама Маћаша рата, 1782) уследи
ће и други, али ће проћи извесно време док се истински и 
ситематично не приступи сакупљачком раду. на распо
ло жење и свест о значају таквог посла сигурно је утицао 
романтичарски покрет Европе (хердер, на пример), али 
још више таква незаобилазна личност као што је гете и 
његово интересовање за народну поезију. (гетеов превод 
„хасанагинице” превео је на мађарски Ференц Казинци.) 
народна поезија је почела да бива и доказ за политичку свест 
Мађара и за постојање самог народа, његову способност да 
се и уметнички аутентично изрази својим језиком. 

  Позиви за скупљање су учестали, нарочито је био значајан 
подстицај који је дошао од „друштва Кишфалуди”. „друштво” 
је поверило организацију и уређивање прикупљених песама 
своме члану (и члану академије, такође) јаношу Ердељију, 
песнику и естетичару, под чијим уредништвом је и објављена 
тротомна збирка Народне песме и скаске (Népdalok és mondák. 
I–III, 1846–1848).

Срећна је околност што се и за мађарске народне песме 
заинтересовао Џон Бауринг, који је, у преводу на енглески, 
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објавио збирку од шездесетак мађарских народних песама 
(Poetry of the Magyars, лондон, 1830). а да ни Мађари нису 
остали равнодушни према српским народним песмама и 
њиховом великом одјеку у Европи, сведочанство је обимна 
збирка лирских и епских песама (из вукових збирки) које је 
превео јожеф Секач и објавио у посебној књизи (Szerb népdalok 
és hősregék, Pest, 1836). Значајно је рећи да је Секач преводио 
са српског језика, јер га је научио у Сремским Карловцима, 
где је имао прилике да чује народне певаче и гусларе.

и пре ових обимнијих скупљачких подухвата поједини 
мађарски песници су се већ користили народном поезијом од 
Балашија и Чоконаија па све до Петефија и арања. Пете фи 
ће чак у оном познатом првом писму јаношу арању (1847) 
изрећи и мисао о народној поезији која је и програматска 
политичка порука прве половине века: „Све је узалуд, на
родна поезија је права поезија. Потрудимо се да она постане 
владајућа! ако народ завлада у поезији, неће бити далеко ни 
од владавине у политици; то је задатак овога века, то треба 
да жели свако племенито срце...”

академија је брзо схватила значај позоришта и убрзо 
расписала конкурс (1832) за домаће позоришне драме како 
би се обогатио репертоар. 

Позоришни покрет је већ био у пуном замаху, јер је по
зориште једна од институција у којој се негује језик, преко 
позоришта се постиже веома значајно деловање на окупљене 
гледаоце, а то значи да се води брига и о језику, а о политици и 
националном осамостаљењу да и не говоримо. истовремено, 
стварање сталног позоришта тражи националну културу 
на мађарском језику (било преведени, било оригинални 
позоришни комади). Зато ће се ускоро потреба за позориш
тем померити од језика, који неће постати безначајан, према 
јачању националне свести посредством приказивања домаћих 
позоришних комада везаних за националну прошлост.

иако је прва мађарска позоришна дружина, настала 
на иницијативу Ференца Казинција, под вођством ласла 
Келемена, изводила позоришне представе у Будиму и Пешти 
већ 1790. године, оба града су још увек била под културном 
доминацијом немачког језика. Зато је значајно што је друга 
позоришна дружина одабрала Пешту за своје стално место 
рада, где се одржала од 1807–1815. године. драмски писац ове 
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Ни Мађари нису остали 
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превео Јожеф Секач.
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дружине, иштван Балог, написао је и драму о Карађорђу, која 
је с успехом извођена као веома актуелан позоришни комад. У 
пештанској рондели, где су приказиване представе немачког 
и мађарског позоришта, изведена је и прва представа на 
српском језику: јоаким вујић је, уз помоћ и мађарских глу
маца, који су раније већ играли исти комад, извео представу 
Коцебуове Крешталице, августа 1813. године.

Успеси ове друге позоришне мађарске дружине пре
су дно су допринели развоју позоришта као националне 
институције. Поред глумаца, редитеља и других личности 
које су неопходне за развој и успех овакве колективне 
уметности, битно је да су се јавили и домаћи писци, драмски 
писци, као што је јожеф Катона и Карољ Кишфалуди који 
су дали веома значајне драме из националне прошлости и 
тако привукли и обезбедили неопходну половину сваког 
позоришног чина – публику.

Ускоро почиње и изградња позоришних зграда, најпре у 
унутрашњости (Коложвар [Клуж] – 1821; Мишколц – 1823; 
Балатонфиред – 1831), а потом је и у Пешти (1837) формирано 
„Мађарско позориште” (Magyar Színház) које је ускоро (1840) 
добило потпору државе и променило име у „национално 
позориште” (Nemzeti Színház).

а кад се усталило у Пешти, позоришта су почела да ничу 
и у другим већим градовима, а то је подстакло писце да пишу 
и преводе за потребе позоришта. Тако ће настати и подухват 
који треба забележити: Шекспир је постао „мађарска на ци
онална ствар”, преведене су и објављене све његове драме, 
и тај подвиг су реализовала три највећа мађарска песника 
арањ, Петефи и верешмарти (преводи су објављени 1848); 
од тада је Шекспир „мађарски” драмски писац.

Мађарска књижевност хвата постепено корак с Европом 
и после просветитељства (Ђерђ Бешењеи), класицизма 
(давид Бароти Сабо), сентиментализма (јожеф Карман) даје 
и велике ствараоце какав је Михаљ Чоконаи витез (Cso konai 
Vitéz Mihály, 1773–1805), песник који се може упо ређивати 
само с Балинтом Балашијем (и са још ста ријим песником, 
латинистом јанусом Панониусом). он је превазишао све 
књижевне правце свога доба, иако се у његовом делу може на
ћи и просвећеност, и касни барок, и рококо. генијалан песник 
који је користио све форме и све метре, јер мађарски језик 
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већ у то време омогућује да се следе и најразноврснији страни 
ритмови, тековине различитих култура и версификационих 
система. Прави „поета доктус”, песник који проучава поезију, 
и мађарску и страну, користи се искуствима и остварењима 
других, али је истовремено и његова имагинација велика и 
готово неисцрпна. Све се спојило у њему и његовој поезији, 
и јединственост, и мисаоност, и осећајност, и музикалност. 
Тежио је да оствари хармонију, истовремено да стопи у 
песми и природу, и љубав и уживање. назван је „Моцартом 
мађарског језика” (он је, иначе, превео Чаробну фрулу). 

Као песник широких хоризоната, Чоконаи ће обратити 
пажњу и на народну поезију, користиће је, али је битније да је 
он у том погледу претходник Петефијев. Чоконаија ће веома 
ценити Ендре ади, али и песници 20. века.

Паралелно с променама укуса у Европи, мењаће се укус 
и у Угарској, заструјаће идеје романтизма, које ће, исти на, 
припадати европском покрету, али ће имати и специфичности, 
ближе народима и културама око линије која спаја Балтик и 
јадран. Култ страсти је незаобилазан, али се он испољава 
унутар уже заједнице, пажња је окренута народу, чак поро
дици. Машта је нужан услов стваралаштва, покретач талента, 
али се он реализује на националном језику који се већ види у 
твораштву народног генија, у народним песмама. романтизам 
у источној Европи увек је повезан с борбом за национално 
ослобођење или независност.

Поменућемо три ствараоца који најбоље представљају 
ра ни романтизам у Угарској. 

данијел Бержењи (Berzsenyi Dániel, 1776–1836), песник 
који живи на свом поседу; увeче пише песме, после обавље
них свакодневних послова, осамљен је и живи далеко од 
града. он је мађарску барокну поезију превео у романтизам. 
не тежи да обухвати цео свет, него једну његову кришку, свој 
интимни живот и његове лепоте.

Шандор Кишфалуди (Kisfaludy Sándor, 1772–1844), такође 
песник, али племић који је имао буран живот, официр и 
учесник наполеоновских ратова. Његов је узор Петрарка. 
Песник исповедне лирике чије је најважније дело роман у 
стиховима Химфијеве љубави: први део Горка љубав (1801), 
други део Срећна љубав (1807).

јожеф Катона (Katona József, 1791–1830), драмски писац. 
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Михаљ Чоконаи Витез  је 
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Прикључио се другој пештанској позоришној дружини, био 
глумац (аматер), преводилац драма за потребе позоришта и 
писац. најзначајније и најважније је његово дело Бан Банк, 
позоришни комад с темом из националне историје, заправо 
истински почетак мађарске драмске књижевности. дело је 
имало такву снагу да цензура није дозволила да буде изведено 
на позорници, зато је и објављено само у књизи (1820).

двадесетих и тридесетих година 19. века већ долази до 
про мена: Будим и Пешта, као и градови уопште, постају 
центри културног и сваког другог живота. Писци више не 
жи ве осамљени у провинцији, чак и ако су земљопоседници. 
За развој националне културе неопходна су окупљања и 
националне институције: академија наука, друштво Киш
фалуди, национално позориште. романтизам као књижевни 
правац је у пуном успону, припремио га је предромантизам 
претходних деценија. У овом периоду су важну књижевну 
улогу одиграла два писца која су значајнија по ономе што су 
учинили, него по оствареним књижевним делима.

Карољ Кишфалуди (Kisfaludy Károly, 1788–1830) значајан 
је по убрзању које је дао књижевном животу. Племић с умет
ничким склоностима и талентом; покушава да слика, али 
тек када је почео да пише историјске драме, нашао је себе у 
свом добу. Пише трагедије и комедије, приповетке, песме. 
Уређује значајан часопис (Аурора), где ће тријумфовати укус 
романтизма. једна од најважнијих његових заслуга јесте 
што се уз помоћ његових историјског позоришних комада 
оформила позоришна публика. 

  Ференц Келчеи (Kölcsey Ferenc, 1790–1837), политичар, 
родољубиви песник, политички песник. најзначајнија је 
његова песма „Химна”. али је и он покушавао да освоји 
„сељачку песму”, покушава не да је имитира или да се служи 
њеним ритмовима, већ да свој свет изрази посредством 
преузимања мотива. он заправо покушава да народну песму 
уздигне на уметнички ниво своје поетике. (То исто је урадио 
„преводећи” српску народну песму „Несрећна дјевојка”.) 
један од путева којим ће тако суверено овладати Петефи.

У ово доба се јављају и три огромна песника која запремају 
готово цео век, јер, иако су савременици, нису исписници, и 
нису се остварили потпуно у истом тренутку: Михаљ вереш
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марти, Шандор Петефи, јанош арањ.

XII Револуција

на Кошутову иницијативу, диета је (15. март 1848) тра
жила од цара „сразмерну поделу свих терета” и укидање 
урбаријалних односа, а обештећење властенинима ће ис
платити држава, што је цар и прихватио, заплашен рево
луционарним врењима и у самом Бечу, као што је овластио 
палатина да за министра–председника именује грофа лајоша 
Баћања. али истовремено, док је делегација, на чијем челу је 
био Кошут, боравила у Бечу, радикални млади у Будимпешти, 
песници и новинари (међу њима је и Петефи), опредељују се 
за револуцију и постављају захтев од 12 тачака. на првом 
месту је укидање цензуре, затим независна влада, сазивање 
сабора сваке године, једнакост пред законом, укидање 
кметства, формирање националне страже, ослобађање по
литичких затвореника, унија с Ердељем.

они 15. марта полазе из кафане „Пилвакс” најпре на уни
верзитет да би придобили младе, затим у штампарију, где 
ће, укинувши практично цензуру, одштампати своје захтеве 
и Петефијеву Националну песму („Nemzeti dal”), затим ће се 
маса окупити испред „националног музеја”; потом су при
нудили саветнике у скупштини града да прихвате све захтеве. 
Маса је потом отишла пред намесничко веће и тражила 
укудање цензуре и ослобађање Михаља Танчића, затвореног 
управо због повреде закона о штампи. веће је оклевало: да ли 
да употреби 7.000 војника и да изазове крвопролиће, а онда је 
попустило. Маса је испрегла коње и одвукла кола с Танчићем 
пред „национално позориште”, где је то вече управо играна, 
раније забрањивана драма, Бан Банк јожефа Катоне.

делегација радикалних одлази у Братиславу, где је ди  е  та 
прихватила њихов предлог о укидању кметства. али лајош 
Кошут није прихватио да млади из Будимпеште управљају 
збивањима, он је управљао догађајима у мери која је у таквим 
околностима могућа.

Цар није прихватио, поред осталог, самостална ма ђар ска 
министарства војске и финансија, али је ускоро именован 
министарпредседник гроф лајош Баћањи. У тој влади су 
биле и три најзначајније личности овога доба: лајош Кошут, 
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министар финансија; иштван Сечењи, министар саобраћаја; 
Ференц деак, министар правде.

Мађарска је грађанска, парламентарна држава, али 
је остало најасно и недовршено: спољни послови, војска 
и финансије. У влади није било министaрства за спољне 
пос лове, Мађарска је остала део Монархије, није се ни 
постављало питање признавања суверенитета од стране 
других европских држава.

Сабор је дводомни, горња табла се попуњава као и раније, 
док се за доњу таблу бирају народни посланици. По изборном 
праву гласају мушкарци изнад 20 година (уз известан цензус), 
а могу бити бирани мушкарци изнад 24 године. Чак и под 
оваквим условима бирачко право је вишеструко проширено 
(од 1,6% на 7–9%).

влада и диета своје седиште из Братиславе премештају 
у Пешту (14. април), али не прихватају раскид с Бечом (као 
што то захтевају радикалнији појединци:  Петефи, Танчић). 
Чак ни у  пролеће 1848. године ни један значајнији политичар 
не жели одвајање од Монархије, ни Баћањи, ни Сечењи, ни 
деак, нити Кошут. Кошут чак помишља да се цар и двор из 
несигурног Беча преместе у Будимпешту.

али како се гуше поједини устанци у Европи, сутуација 
се мења и у Монархији, односно мења се став Беча према 
Пешти и њеном започетом путу. То се види и у подршци 
коју Беч пружа бану хрватском, генералу јелачићу, који би и 
прихватио мађарске услове хрватској, али су планови Беча 
другачији.

не постоји само незадовољство хрвата, јер су национал ни 
покрет и захтеви Мађара према Бечу изазвали страховања, 
па и захтеве готово свих других нација. Мађари још 
мисле да ће други народи унутар Угарске бити задовољни 
општим, индивидуалним, грађанским слободама. али се 
убрзо на дневни ред постављају, по угледу на саме Мађаре, 
колективна национална права, а мађарска влада није спремна 
чак ни да о њима разговара. Зато ће се поједини народи, 
реално страхујући од мађарског национализма и његове 
искључивости, али и подстакнути из Беча, определити про
тив Мађара.

По истој логици, по којој су се Мађари одвојили од Беча, 
бан јелачић и хрвати траже одвајање од Угарске, којој су 
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државно–правно подређени. јелачић чак заузима ријеку и 
припаја је хрватској.

8. априла 1848. године делегација Срба, коју предводи 
граничарски официр Ђорђе Стратимировић, долази на 
разговоре с л. Кошутом: Кошут је неумољив и јасан. 

л. Кошут: У Мађарској постоји само једна нација, Мађари. 
Сви остали су само племена народа који говоре другим 
језиком.

Ђ. Стратимировић: Срби сачињавају нацију и спремни 
су да иду до краја да остваре своја права.

л. Кошут: То су речи издајника домовине, и зато ће ово 
питање бити решено сабљом.

Ђ. Стратимировић: Тако је, екселенцијо! ако хоћете рат, 
имаћете га.

на Мајској скупштини у Сремским Карловцима (патри
јарх јосиф рајачић) Срби проглашавају аутономију, одлучују 
се за отпор, а у јуну је већ одговор Мађарима оружани 
устанак и одбрана.

Мађари ни с другим нацијама не долазе до споразума; 
Словаци такође постављају извесне захтеве, али ће унутар 
националног покрета доћи до подвајања, па ће се један део 
Словака наћи на страни Мађара у борбама које ће усле
дити.

Када је извршена унија (мај 1848) Ердеља и Угарске, 
ердељски румуни (Трансилванија) су још били помирљиви 
у својим националним захтевима, али су већ на следећој 
скупштини (септембар) одбацили унију и ускоро ће доћи 
и овде до оружаних сукоба између румунских устаника и 
мађарске војске.

на изборима за нову скупштину већина посланичких 
места припала је средњем племству, а ти посланици су били 
присталице политике владе лајоша Баћања. на изборима су 
лоше прошли радикални млади из пештанског круга, чак 
није изабран за посланика ни Шандор Петефи. 

општа ситуација, као и покрети и расположење народа 
унутар Угарске су такви да је скупштина одмах изгласала 
војни кредит и регрутовање 200.000 војника. Пламен рата је 
брзо захватио војводину, где су Срби покушали оружјем да 
остваре аутономију, уз помоћ добровољаца и из Србије.

У септембру је генерал јелачић прешао преко драве и 
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започео потискивање мађарске војске према средишту 
државе. Парламент је именовао „Повереништво за одбра
ну домовине” на челу с Кошутом који је одмах позвао 
становништво на оружје, у одбрану земље.

Први сукоби између јелачића и Мађара били су неод
лучни, мађарска војска је одлагала сукоб, јер није желела да 
се сукобе официри који су положили заклетву истом цару. 
али кад је сукоб постао неизбежен, поставило се питање 
капитулације и одбране, односно оружане револуције. Мађа ри 
су, Кошутова реч је била пресудна, одабрали борбу.

Сечењи се увек прибојавао оваквог исхода, великих 
разарања и крвопролића, и када су догађаји попримили овакав 
ток, доживео је нервни слом и остатак живота ће провести у 
душевној болници у деблингу.

Беч је именовао генерала јелачића за команданта вој  них 
снага у Угарској; одговор Мађара пак било је име новање 
Кошута за председника „Повереништва за одбрану домо вине”, 
практично је сва извршна власт била у његовим рукама. даљи 
след догађаја представља војну историју, година дана с низом 
битака променљивог исхода. јануар 1849. године Мађари ће 
изгубити чак и Будимпешту (влада ће прећи у дебрецен), али 
ће у пролеће Пешта опет бити ослобођена. Пролећни догађаји 
на бојном пољу, али и нови устав који је прогласио нови цар 
Фрања јосиф (март 1849) навели су Кошута на коначан разлаз 
с хабзбурговцима: „изјавом о независности” дошло је до 
кидања с царем и Бечом. Мађарска је слободна, самостална и 
независна држава; Кошут је намесник–председник док се не 
одреди коначан облик државе, краљевина или република.

Покушавајући да олакша положај Угарске, Кошут је при
ступио разговорима с румунима, дошло је до споразума (јул 
1849) којим влада признаје румуне као нацију у Ер дељу, 
обезбеђује се румунски језик у румунским селима и двојезич
ност у жупанијама где су румуни већинско становништво, пра 
во на православну вероисповест и аутономију у школ ству.

иако је већ раније (у априлу) била заузета Српска војво
дина, влада наставља разговоре са Србима и долази се до 
сличног споразума, као што су и све друге народности добиле 
оваква права. али она неће у пракси бити спроведена, јер ће 
бити прекасно, уследиће интервенција и последње битке.

руска војска је прешла преко Карпата и интервенисала у 
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корист Беча, а и организоване јединице под заповедништвом 
генерала хајнауа биле су вишеструко надмоћније. гене
рал Бем се сукобио с русима 31. јула код Шегешвара, после 
пораза, приликом повлачења изгубио је живот и песник 
Шандор Петефи. После низа неуспеха мађарска војска је 
положила оружје код вилагоша (13. август 1849). Кошут је 
емигрирао, као и један број виших официра и политичара. 
Катастрофа је била потпуна. 

Поред низа међународних околности, коначан неуспех је 
изазван и немогућношћу да се реше национална питања у 
многонационалном поднебљу. народ као нација која тражи 
слободу и права за себе, одустаје од универзалног и општег 
права за све људе; у том процепу између националног и општег 
не одређује се лако мера, јер је и нема. „Слобода је нешто чудно; 
човек не може бити маличко слободан, или до пола спободан; 
ако му се одузме мрвица слободе, сва слобода му је одузета”, 
каже Б. хамваш. испоставило се и овај пут да ре волуције не 
решавају проблеме, иза њих остаје разарање и погибељ.

XIII Песници 19. века

1.

Три велика песника запремају готово цео деветнаести век: 
верешмарти, арањ и Петефи. најпознатији је најмлађи од 
њих – Петефи. Његово и дело и име везани су за револуцију. 
иако је његова смрт на бојном пољу изазвала велику пажњу 
у свету, његова поезија је превођена у Европи још за његовог 
живота.

Шандор Петефи (Petőfi Sándor, 1. јануар 1823. – 31. јул 
1849.) свакако је један од највећих песника света. отац ишт
ван Петровић по пореклу је Словен, а мајка Марија хруз 
је Словакиња на чијем говору се то и види. Прекидао је 
шко ловање, лутао је, био члан путујуће позоришне трупе, 
војник, глумац и песник. године 1842. је објавио прву песму, а 
следеће године је већ песник. један је од оних стваралаца који 
могу да своје доживљаје и осећања претварају у природан 
и непосредан израз; Петефи као песник није окренут свом 
личном животу, него преко тема и мотива из свога живота 
стиже до универзалног песничког израза. Користио је народну 
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поезију, али само поједине њене елементе, и подизао их је 
на висок уметнички ниво; он се не спушта на ниво народне 
поезије, не имитира је, али се суштински поистовећује 
с префињеним изразом и покушава да га следи, да га 
васпоставља и досеже у пробраним и изузетним тренуцима 
онако како би најталентованији усмени стваралац понекад 
једноставно стваралачки узлетео.

већ на самом почетку се реализовао као песник, нарочито 
у тзв. жанрсликама и песмама аутопортретима. али је 
Петефи и обновитељ епа: 1844. године објавио је вилинску 
бајку у стиховима János vitéz (витез јован): повест о чобан
чету јанчики Кукорици и сиротици илушки. Потку чини 
прича веома слична народној бајци с низом перипетија, 
авантура, чуда, невиђених подвига. Тако је Петефи, опет на 
народној, усменој основи, обновио еп који је зато и близак 
обичном човеку из народа, као и језик којим је написан.

За само две године песниковања Петефи је постао велики 
песник, али је истовремено сазревао таквом брзином да је 
доспео и у стваралачку кризу, чије је сведочанство циклус 
необичних песама Облаци. То су епиграматске песме о 
великим темама (о моралу, истини, пријатељству...), уз нов 
израз који не личи на ранијег Петефија. али одмах затим, 
готово паралелно настају и песме какве су: Луда, Мучи ме 
једна мисао, Песницима 19. столећа... Петефи као песник већ 
може да оствари све и да изрази све.

и поред тога што је препешачио уздуж и попреко целу 
Мађарску, креће да упозна и Ердељ. на том путу ће срести 
јулију Сендреи и после годину дана ће се венчати. У то време, 
1847. године, Петефи је на стваралачком врхунцу; поезија је 
његов позив. из овог доба је његова мисао којом дефинише 
своју поетику: „Што је истинито, то је природно, што је 
природно – добро је, а за мене и лепо. То је моја естетика.”

Петефи је песник алфелда, панонске равнице, заправо 
визије равнице која пре њега у поезији и није постојала; 
равница и живот у њој остварена је у чувеним песмама: 
Алфелд, Разорена чарда, Псећа лога, Пустара, зими, Тиса, 
Зимске вечери...

Петефи је песник, али и револуционар, човек коме је би ло 
тесно у ондашњим политичким условима; али је он остао 
до краја европски демократа и заступник идеје о слободи 
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света. Припадао је радикалном кругу младих револуционара, 
његова песма Национална песма („Nemzeti dal”) отвара 
мађарску револуцију 15. марта 1848. године. али је бивао и 
незадовољан политичарима и политиком, тражио је много 
више, повремено се повлачио, разочаран, издвајао се и 
настављао и даље да пише поезију.

јуна–јула 1848. године написаће други еп Апостол (пот
пуно објављен тек 1874). То већ није дело засновано на усме
ној подлози, већ израз револуционарног схватања живота, 
човека и укупног света.

Петефи је и на бојном пољу (у чину капетана), најомиље
ни ји генерал му је Бем. С Бемом је и у последњој бици: 31. 
јула 1849. године, поподне између 5 и 6 сати нестао је.

готово је невероватно: Петефи је живео свега двадесет 
шест и по година, а стварао је само шест и по година. За то 
кратко време успео је да оствари генијално поетско дело.  

За Петефија хамваш каже да је северњак: једино се 
северњак може одушевљавати алфелдом. али је Петефи 
један од ретких који је упознао и упио у себе цео мађарски 
географски простор. он је скитница, луталица, путник; путу
јући глумац; политички агитатор. он је упознао и Мађарску 
и њене различите људе, и то на непосредан начин. За њега 
бисмо могли рећи да је у себи ујединио свих пет типова 
Мађара (Genius loci) о којима говори Бела хамваш. Можда је 
у томе тајна стваралачког генија.

Бурни Петефијев живот може се пратити скоро из дана 
у дан – кроз његове записе, из песме у песму. Ђула иљеш је 
тако, идући од песме до песме, написао песничку биографију 
Шандора Петефија. 

Петефијеви родитељи нису били Мађари, он је рођен у 
аустријској Монархији, крштен у протестантској цркви; Пе
те фи је био Мађар и мађарски песник, републиканац и като
лик – све по свом избору.  После јануса Панониуса, песника 
латинисте, Петефи је први мађарски песник, који је и писао 
на мађарском, који ће се винути у свет као песник и изван 
граница своје домовине.

Петефија је увео у нашу књижевност јован јовановић Змај. 
Почев од 1855. године Змај је објавио двадесетак прево да 
Петефијевих песама и еп Витез Јован (који је и прва Змајева 
самостална књига!). од тог тренутка Петефи је постао и део 
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За Петефија Хамваш 
каже да је северњак: 
једино се северњак 
може одушевљавати 
Алфелдом. 
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наше књижевности. Змајеви преводи су ушли у нашу културу 
као део Змајевог опуса и тако је настављено превођење 
Петефија све до наших дана (данило Киш, иван в. лалић).

2.
 

Михаљ верешмарти (Vörösmarty Mihály, 1800–1855) песник је 
романтичар, али од оних стваралаца који су својим стваралач
ким генијем способни да обухвате цео свет. иако му је машта 
огромна и готово необуздана, он запажа и блиску стварност, 
али је посматра из космичких простора као јединствен и цело
вит свет. Превасходно лирски таленат, али у свом добу, које 
даје предност другим родовима, пише епику и драму.

најпознатије његово дело јесте Заланов бег („Zalán futása”, 
написан 1823–24): јуначки еп у 10 певања о доласку Мађара у 
нову домовину; писан у хексаметрима, али модерним језиком. 
иако је еп, дело је истовремено и лична исповест песникова, 
дакле еп прожет лириком.

друго најпознатије дело јесте Чонгор и Тинде („Csongor és 
Tünde”, 1830–31), драмска бајка, али опет прожета лириком.

верешмарти је живео животом свога доба и као песник 
живо пратио и политичке догађаје; он је написао и једну од 
најчувенијих патриотских песама Проглас („Szózat”), али 
ће он написати и рефлексивну песму Мисли у библиотеци, 
универзалну песму о моралним обавезама човека. 

После пораза револуције, у најтежим данима, песник кла
сичних форми успеће да се обнови и обновљеним изра зом, 
пред смрт, да напише песму Стари Цига („A vén cigány”, 
1854).

3.
  

Трећи великан ове епохе јесте јанош арањ (Arany János, 
1817–1882), најзначајнији творац епике у стиху, пријатељ 
Петефија и верешмартија.

арањ је увидео да је мађарска култура одвојена од кул   ту  ре 
народног корена и хтео је да превлада ту зјапећу про валију, 
између танког културног слоја и народа, оства ривањем „на
родног реализма”. он није само познавалац народа и његовог 
живота, него образован песник, зналац светске књижевности, 
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преводилац грчке књижевности и Шекспира.
Крупна, вансеријска личност. већ у току школовања два 

пута напушта школу, једном креће с путујућим позориштем 
као глумац. Затим прекид: после хаоса, буре и потраге за 
идентитетом, хоће да живи животом просечног човека, 
без уметничких амбиција. али и тако, ипак, за себе пише 
понешто, а онда ће, на подстицај „друштва Кишфалуди” напи
сати еп Толди који ће на конкурсу добити прву награду.

Колико год је еп Толди сродан Петефијевом Витезу Јова
ну, сличност је само општа: арањ није пошао од на  родне 
бајке, већ од историјске личности која живи у народном 
предању и тако је спојена историја с народним слојевима, 
исприповедана је широко заснована композиција у беспре
корним дванаестерцима. Успех епа и пријатељство с Пе
тефи јем подстакли су арања да настави еп и претвори га 
у трилогију, поред првог дела (коначан наслов Толдијева 
младост) настаће најпре (будући трећи део) Толдијево вече 
(1847–48), а много касније (1879) Толдијева љубав.

и арањ ће бити учесник револуције 1848. године, зато ће 
и њега поразити крах, чак ће довести у питање књижевни 
рад. Требало је да промине доста времена па да се он врати 
књижевном раду. Проговориће о свом добу на начин који је 
онда једино био могућ: историјским еповима и баладама у 
које је уткана и стварност овога доба. једна од најпознатијих 
балада из овога периода јесте Велски барди, формално је реч 
о енглеском краљу и Шкотланђанима, а заправо се иза те 
историјске теме крије однос Беча и Мађара.

Тек када су се политичке прилике измениле, арањ се пре
се лио у Пешту, изабран је за члана академије наука, постао 
њен секретар и развио значајну активност у „друштву Кишфа
луди”. али ће га овакав рад прилично одвојити од личног 
стваралаштва које ће још једном процветати у – лирском 
облику. иако је био изразит епичар, околности су га наводиле 
ка епско–лирским облицима (баладе), па и чистим лирским 
формама. настаће збирка Мразовци („Őszikék”, 1877), збирка 
записа која садржи лирске песме, слике из жи вота и баладе.

Можда је најблиставије признање великом ствараоцу 
арању, и великом песнику и великом преводиоцу (стари грци, 
Шекспир) одао деже Костолањи када је написао: „Сва ко ко је 
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рођен као Мађар, па тако хтеонехтео прихвата наше патње, 
добија за обештећење могућност да чита јаноша арања у 
ори гиналу”.

Код нас је песник арањ превођен, његови епови и баладе. 
и опет је Змај био први значајни преводиoц песника с којим 
је имао сродности: Змај је превео трилогију Толди и неколико 
балада, између осталих и Велске барде. Зачајно је да су и наши 
песници покушавали да пишу баладе сличне арањевим 
(Змај, Мита Поповић), али је остало загонетно зашто нису 
имали успеха.

XIV Апсолутизам и дуализам

1.

После револуције је дошло до одмазде: многи учесници у 
догађајима су емигрирали, многи су се скривали, а бројни 
су били и они који су похапшени и којима је суђено. Пре 
последњих борби и коначног пораза револуционарне војске, 
обећања су најпре била другачија (официри из револуционар
них јединица се враћају или у своје царске јединице или од
лазе у пензију, а политичари могу у ино странство), али потом 
су сви похватани, виши официри и политичке вође бачени у 
тамницу и покренут је против њих судски поступак.

Командант царских трупа, генерал хајнау је, према упут
стви ма цара Фрање јосифа, наредио да се у араду обеси или 
стреља 13 генерала који су, према закљученом договору, 
положили оружје код вилагоша. истовремено је извршена и 
смртна казна у Пешти над грофом лајошем Баћањем, првим 
министром–председником независне Угарске. (још у два 
маха ће током историје Мађарске председници влада имати 
сличну судбину: гроф Пал Телеки ће 1941. године извршити 
самоубиство, зато што ће се Мађарска, иако је претходно 
склопила уговор о пријатељству с југославијом, прикључити 
хитлеровом нападу на југославију; после слома револуције 
1956. године, биће осуђен и погубљен имре нађ, легално 
изабрани председник владе.)

аустрија је постала жандармска држава. Цар је укинуо и 
октро исани устав и увео апсолутизам (1851). ова деценија је 
по зната по имену министра унутрашњих послова и на зива се 
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Бахов апсолутизам. држава је издељена на адми нистративне 
територије: Ердељ, војводство Србија и Тамишки Банат, хр ват  
ска, Сла вонија, војна граница, Угарска. али је суштина била 
владавина тајне полиције и бруталност које су подједнако 
погађале и оне који су били на страни двора као и оне који 
су се оружјем супротставили Бечу. и код Мађара и код Срба 
је постојала крилатица да су сви учесници у овим догађајима 
добили исто и као казну и као награду.

Будући да су сви народи били захваћени овим збивањима 
а да су остали незадовољни, најчешће је одговор био пасиван 
отпор. институције културе нису могле да раде, цензура је 
била строга, мало је објављених књига, ретки су часописи и 
новине. Значајан део мађарске интелигенције је у емиграцији, 
одатле се снују завере и очекују повољнија времена.

ипак, постепено, долазе до изражаја они умови који су 
сматрали да су револуционарни захтеви превелики и да воде 
у катастрофу. Жигмонд Кемењ, романсијер и политичар, 
записао је: „После бродолома сви се налазимо на истој обали, 
где нас је избацила бура, а нису нас довела наша весла”. 

Брига режима за сељаке, заправо за унутрашњи мир, види 
се по томе што су патентом од 1853. године задржани на снази 
закони из 1848. године о положају и слободама кметова.

и поред тога што су многи осуђени због учешћа у рево
луцији, Бахов апсолутизам се није могао дуго одржати, наро
чито после пораза аустријских трупа код Солферина (1859). 
аустрија је губила оно што је добила 1849. године. долази до 
амнестије и до повратка многих поли тичких емиграната.

лајош Кошут у то доба тражи прилику да настави запо
чети пут борбе за самосталност Угарске, он развија плодну 
актив ност у емиграцији, нарочито на путовањима у италију, 
Енг леску, америку и Француску. нова идеја је формирање 
ду навске федерације од народа и земаља који се налазе у 
Подунављу.

октобарском дипломом од 1860. године државни жи вот 
улази у нове оквире: поједине територије добијају само упр
аву са скупштинама. држава је централистичка, али се на 
нижим нивоима остварује самоуправа за један део локалних 
питања. Ускоро се војводство Србија и Тамишки Банат поно
во прикључују Угарској. и следеће године већ се поново јавља 
проблем увођења мађарског језика као „државног језика” на 
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територији Угарске.
У новим условима државног живота постепено се смањује 

напетост између ранијих револуционарних захтева и реалне 
политике могућих остварења. јављају се политичари који су 
раније били потиснути због великих националних пре тензи
ја у неумереним револуционарним захтевима, политичари 
који су склони компромисима како би се обновио прекинути 
континуитет националног и државног живота. То су личнос
ти као Ференц деак, Жигмонд Кемењ... Па и поред свега, 
њихов став је: васпостављање легалности 1848. године.

али када нови Сабор започне заседање (1861), разлике 
у за хтевима појединих партија и политичара су толике да 
ће доћи до неспоразума, цар распушта Сабор. наступиће 
Про   визоријум који ће потрајати неколико година, све до 
нагодбе.

2.
  

 деценије после слома револуције спадају у најтеже пе
риоде историје Угарске. револуционарна врења, разарања и 
погибије дубоко су захватиле све слојеве народа и целокупну 
територију; катастрофа је општа и излаза нема на видику. У 
то доба је најбољи израз стања духа сажет у делу Човекова 
трагедија и. Мадача.

имре Мадач (Madách Imre, 1823–1864) писац је једног 
великог дела, драмске поеме Човекова трагедија. и пре њега 
је било драма у мађарској књижевности (јожеф Катона: Бан 
Банк; драме Кароља Кишфалудија), национално позориште с 
успехом негује своју публику. али је Мадач написао драмску 
поему која још није прикладна за позорницу онога доба.

Мадач је онај тип писца који споро сазрева и споро пише, 
недостаје му обиље осећања, нема пребогату инвенцију, он 
је прави тип интелектуалца који жели да простудира све и 
да стигне до суштинских проблема човека и живота. Мадача 
у условима у којима живи страсно занима шта покреће 
историју: да ли идеје или материјална принуда? Природне 
науке су у успону, топлота и енергија су неопходни; живот је 
хемијски процес. Полагано хлађење земље води у неизбежну 
катастрофу, човек и живот на земљи се примичу свом крају, 
каже физика.

дело Човекова трагедија је засновано на таквим идејама. 
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ликови нису од крви и меса, већ су то идеје поређане кроз 
пробране сцене из живота човечанства, идеје о томе како 
ни каквог напретка нема, како никада неће моћи да завлада 
добро, јер паралелно с њим влада и зло. Маса никада неће 
схватити своје изузетне вође. Жена остаје неразрешив 
проблем, поготово њена улога у животу мушкарца.

драмска поема представља адама и Еву од стварања 
света па преко успона човечанства све до његове катастрофе. 
Мадач је у XV сцена приказао судбину човека и човечанства. 
Колико год је скептичан Мадачев приказ, ипак је владајућа 
идеја да је права суштина човека у његовој борби, важан је 
сам живот, а најважнији човек.

Човекова трагедија је брзо запажено дело које је кренуло 
у свет одмах после превода на немачки језик (1865); као 
универзално дело о људској цивилизацији изазва ло је паж
њу и преведено је на многе језике. Код нас су објављена три 
превода, најпре Змајев (1890), потом владислава јанку лова 
(1938) и Светислава Стефановића (1940).

Успеху дела допринеле су и позоришне адаптације, па је 
Човекова трагедија, почев од прве поставке у Пешти (1883), 
доживела и низ сценских изведби на европским по зор ни
цама.

  3.

Када се Кошут из емиграције јавио с идејом о дунавској 
федерацији (1862), изазвао је отпоре, не само у Бечу, него и 
у самој Угарској. иако је он и даље био политичар великог 
угледа, код Мађара је преовладала зебња изражена у кри
латици: „Боље Беч, него Београд”.

Углед политичара Ференца деака расте; после дугог ћу
тања он ће се огласити чланцима у новинама (1865). Када је 
заседање новог Сабора отворио сам цар (угарски краљ), он 
је примио у аудијенцију Ференца деака. Уследиће преговори 
између Беча и Пеште, утврђивање услова за нагодбу: однос 
Мађара према Бечу и положај других народа унутар Угарске. 
Преговоре ће прекинути пруско–аустријски рат, аустрија ће 
претрпети пораз, мораће се одрећи одређених територија 
(венеција), али ће потом преговори бити настављени и 
окончани: 1867. године настаје аустро–Угарска Монархија.

Ђула андраши је министар–председник, и он ће у Будим
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пешти предати круну светог иштвана Фрањи јосифу који 
ће тако постати крунисани краљ Угарске. а само 18 година 
раније тај исти суверен је био осудио на смрт тог истог грофа 
андрашија, који је, у одсуству, симболично обешен, а сад 
гроф крунише краља. децембра 1867. године именована је 
прва заједничка влада дуалистичке државе, K. und К. Мо
нархије.

Кад су сређени осноси Беч–Пешта, на реду је нагодба 
између Пеште и Загреба, која је на сличним основама скло
пљена 1868. године.

основу нагодбе између Беча и Пеште чине две равно прав  не 
државе чланице: аустријска царевина и Угарска кра  љевина; 
заједнички је владар, који је цар и краљ, и ми   нистарство војске 
и спољних послова, а две владе су са мосталне. У Угарској 
влади постоји министар за хрватску. Угарска има дводомни 
сабор: горњи дом и заступнички дом (посланици).

хрватска има сабор и владу, али бана именује краљ на 
предлог министра–председника Угарске.

Краљ (цар) именује заједничке министре (војске и спољ њих 
послова); и финансирање ових министарстава је заједничко, 
удео Угарске у буџету је 30% а аустрије 70%.

иако је овако почела да живи двојна Монархија, идеје о 
Подунавској федерацији су и даље живе и изазивају пажњу. 
одређене политичке партије и слојеви, и Мађара и немађа
ра, остали су незадовољни. За Угарску је карактеристична 
измешаност становништва, а у овом веку и националне 
тежње за самосталношћу које се одмах повезују с деловима 
народа изван Угарске (румунија, Србија). Чим дође до кризне 
ситуације, оживе идеје о томе како средити националне 
односе унутар Угарске и са суседима, нарочито онима чији 
делови као националне мањине живе у Угарској.

У потрази за правим и трајним решењем велику актив
ност испољава лајош Кошут у емиграцији, значајне су ње го ве 
везе с државницима овога региона, па и са српским по ли
тичарима (илија гарашанин, доцније кнез Михајло). Када је 
била у оптицају идеја о конфедерацији (1851) између Угарске, 
румуније и Србије, Кошут је то одбио, јер је за њега Угарска 
и Ердељ целина. Кошут никада није пристајао да се одрекне 
територијалног интегритета Угарске, али је прихватао широка 
права националних мањина. он је био за грађанске слободе, за 
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слободну употребу већинског језике по жупанијама, за слобо
дан избор језика школовања. Кошут је одвајао територијални 
принцип од националног (мањинског): припада се појединим 
нацијама онако како се припада поједи ним конфесијама које 
су међусобно потпуно равноправне.

Када су ове идеје касније усаглашене, објављен је нацрт 
плана о дунавској федерацији (1862). Чланице би биле зем
ље Карпатског басена, Подунавља које се простире између 
Црног и јадранског мора: Угарска, Ердељ, румунија, хрватска, 
Србија и земље које би се припојиле после повлачења Турске. 
Заједнички послови Федерације остали би: војска, спољњи 
послови, царина, саобраћај и трговина. Савет Федерације би 
наизменично заседао у Будимпешти, Букурешту, Београду 
и Загребу. Свака жупанија одређује званични језик и језик 
школа; сваки посланик у Парламенту користи језик по свом 
избору; закони се објављују на свим језицима Федерације.

идеја дунавске федерације стављала је на пробу најпре 
политичаре Угарске, јер је мађарска емиграција, с великим 
ауторитетом Кошутом на челу, била значајан чинилац и у 
земљи. Беч је, наравно, одбацио такву идеју, али ју је одбацила 
и званична угарска политика у име нације. од тада се ова иде
ја увек обнавља када у региону дође до кризе или безизлазне 
политичке и националне ситуације. али увек узалуд.

Угарски одговор на идеју дунавске федерације јесте онај 
који је произашао из реалне политичке ситуације и реалног 
односа снага, али само између Беча и Пеште. То је нагодба 
чији је носилац Ференц деак. иако између неостварене 
идеје и оствареног дуалистичког концепта постоје и значајне 
сличности.

један од најосетљивијих проблема овог многонационал
ног региона јесте и питање језика. У нагодбењачкој (деаковој) 
Угарској мађарски језик је државни језик, али се закони могу 
објављивати и на другим језицима који се користе у држави; 
је зик законодавне власти је такође мађарски, али се као „језик 
записника” могу користити и други; суд је обавезан да прима 
тужбе и жалбе на свим језицима који се користе у држави и 
да их решава на коришћеном језику; на суду странке могу 
да користе свој језик. У државним училиштима се посвећује 
посебна брига да веће групе националних мањина уче на 
свом језику; на Универзитету ће се отворити катедре за језике 
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националних мањина.
Све у свему, напредак је значајан, поготово ако се законска 

решења упореде са суседним, источним земљама. али као 
што се зна, сасвим је друга ствар како се закони спроводе у 
пракси.

Ускоро ће гроф Ђула андраши бити именован за за јед
ничког министра иностраних послова и повући ће потезе 
који ће дефинисати спољну политику за неколико следећих 
деценија. остварио је састанке цара Фрање јосифа с руским 
царем александром II, а и с немачким царем виљемом. русија 
се јавља као главни потенцијални супарник и противник, због 
латентног панславизма и православља који могу да покрену 
један део народа у аустро–Угарској и у суседним земљама. 
а слабљењем Турске очито је да ће доћи до осамоста љивања 
појединих народа и територија за које су заинтересоване 
ве ли ке силе, а оне пресудно усмеравају жеље и утичу на 
збивања.

Први такав „залогај” јесте Босна и херцеговина. аустро–
Угарска Монархија и русија се најпре споразумевају: у случају 
пораза Турске – Монархија би окупирала Босну и херцегови
ну, а русија – Бесарабију. Међутим, успех русије у рату против 
Турске и закључење Санстефанског мира, мења договорене 
планове. Берлински конгрес 1878. године одређује да Босну 
и херцеговину окупира аустро–Угарска. Ускоро потом се ис
цртава шема поделе: Бизмарк и андра ши се споразумевају да 
је русија опасност, том споразуму ће се прикључити италија, 
касније и румунија... неколико следећих деценија протиче у 
знаку овакве конфронтације.

У Угарској ће пак доћи до цепања деакове нагодбењачке 
партије, до новог распореда снага из којега ће изронити но во 
име политичара – практичног човека Калмана Тисе који је 
умео да се користи влашћу и да се на њој одржи 15 го дина, а да 
није био носилац далекосежних идеја. Завладао је ситни стра
начки практицизам, политичко надмудривање и шићар.

Тако ће доћи и до дубоке кризе дуализма. Последња 
деценија 19. века и деценија пред Први светски рат заоштри
ће и националне односе унутар Угарске, а критични ће би
вати и односи са суседима. Мађари ће свечано прославити 
(1896) миленијум од свог доласка у Панонију. аустро–Угарска 
Монархија извршава анексију Босне и херцеговине, што још 
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више ремети односе у региону. Због односа са Србијом више 
пута се планира казнена војна интервенција; зато се уводи 
и царински рат како би се Србији онемогућила трговина 
и извоз. а када је извршен атентат на престолонаследника 
Фран ца Фердинанда у Сарајеву, повод је искоришћен за 
војну, казнену интервенцију против Србије, што се претво
рило у Први светски рат.

Пред крај рата аустро–Угарска се нашла у безизлазној 
си ту ацији, и Угарска, исцрпeна дугим ратом, била је пред 
ка тастрофом. Тада су се, брзо једна за другом, догодиле 
и две револуције. најпре грађанска, „револуција јесењих 
ружа”, на чијем челу је био гроф Михаљ Карољи (1918–1919, 
најпре као ми нистар–председник, потом као председник 
републике), али је одступио пред нерешивим тешкоћама, 
што је омогућило дру гу, „пролетерску револуцију”, „Ко
муну” (1919), везану за име Беле Куна, која такође није могла 
да савлада нарасле тешкоће (трајала је свега 133 дана) и 
угушена је у крви. на чело нове државе Мађарске дошао је 
адмирал Миклош хорти, десничар, који је владао земљом 
све до пред крај другог светског рата. Та Мађарска се назива 
„Тријанонска”, по Тријанону, поред Париза, где су одређене 
границе ове државе.

XV Приповедачка времена

друштво Угарске у другој половини 19. века веома је ша
ролико. Пробуђена је свест о пореклу и историји сваке 
нације. Збили су се и крупни друштвени преокрети, за
једничка историја народа који живе под истим условима. али 
је, истовремено, јака пробуђена индивидуалност коју још 
потхрањују различито порекло, језик, култура и религија. 
не само да је становништво шаролико, него ни Мађари 
нису јединствени, без обзира што говоре истим језиком, 
они се међусобно ипак разликују од предела до предела. 
ако се томе додају и развијени градови, и другачији живот 
у њима, шаренило бива још потпуније. распон иде од сеоске 
сиротиње, беземљаша и надничара, па све до велепоседника 
и господара замкова. 

Такво шаренило и разноврсност више не може потпуно 
да обухвати и изрази лирска песма која свет посматра цело
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вито и из једне перспективе, а свет се раслојио и изгледа да 
је нејединствен и несводљив на један глас. Еп у стиховима 
још може да се носи са таквим сложеним светом, али и еп, 
поготово заснован на национално–историјским темама, 
само симболично обухвата цео свет, не може да се посвети 
многобројним нијансама разуђеног живота. једно време 
епско–лирска комбинација, каква је балада, још понајбоље 
сажима и изражава такав свет, поготово ако је заснована на 
народној подлози усмене традиције.

Прича – приповетка, а нарочито роман доминантне су и 
најпогодније књижевне врсте да сагледају овакав свет који 
због обиља разноврсности живота, особених и непоновљивих 
индивидуа, као да је изгубио заједничко језгро. разноврс
ност поднебља, језика, култура, конфесија; шаренило 
порекла и занимања; чудне и непоновљиве индивидуе у 
свим поднебљима; није само порекло разли чито, није само 
историја слична, него је изузетна свака судбина понаособ, 
само јој треба пружити могућност за индивидуалну причу. 
а свака прича, чак и она испричана из перспективе једног 
човека, носи собом мноштво других, супротстављених 
прича, ликова, анегдота и судбина. Пут развоја прозе и иде 
пре ко усмене приче која ће се потом прелити у сложенију 
фабулу, у вишеслојније значење, какав је роман.

После историјских хроника, историјских епова, балада – 
и мађарска књижевност ће стићи до белетристичке про зе, 
пре свега романа. После писаца као што су јожеф Карман, 
Миклош јошика и јожеф Етвеш, мађарска проза ће добити 
истинског романсијера у писцу Жигмонду Кемењу (Ke mény 
Zsigmond, 1814–1875) и његовим сложеним историјским 
романима који су везани за националну прошлост. Његови 
романи су сложене баладе, фабулирање је веома важно, 
чак је вишеструко; његове ликове раздиру велике страсти 
и искушења и тек морална разрешења показују њихову 
праву природу. Због свега тога он је прозни писац између 
романтизма и реализма, али значајан за мађарску културу и 
почетак великог романсијерског низа.    

друга половина 19. века обележена је првим великим 
мађарским романсијером, писцем Мором јокаијем (Jókai 
Mór, 1825–1904). не само да је остао један од најзначајнијих 
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мађарских романсијера до данашњег дана, него је постао 
познат и популаран у свету. У прошлом веку, каже се, свет је 
знао за три Мађара: политичар Кошут; песник Петефи који 
је погинуо у револуцији; романсијер јокаи.

истински романсијер који је током живота написао 150 
књига. За такву огромну продуктивност неопходна му је 
била иста таква огромна грађа коју је узимао са свих страна, 
и из живота и из литературе, али му је и имагинација била 
бујна и богата. видљиво је, међутим, како у своје романе 
постепенo уноси све више мађарску стварност, национално 
и историјско.

јокаи је приповедач који бескрајно и занимљиво уме да 
прича. Без обзира на сложеност његових романа, увек ће 
потећи незаустављива прича на усменој подлози, чар приче 
се никада не губи, као да је реч о Шехерезади, а поред других 
квалитета, то је оно што и данас одржава интересовање за 
дела Мора јокаија. 

Стваралачки врхунац је постигао између 1850. и 1875. 
године. из овога периода су му и три најпозатија и најбоља 
романа Један мађарски набоб (1853), Нови спахија (1863) и 
Златан човек (1873). 

дело Мора јокаија је било веома популарно и на српском 
језику. нема часописа који до Првог светског рата није 
објавио неку приповетку или одломак из романа Мора 
јокаија. а и број његових преведених књига у истом периоду 
ставља га у најпревођеније прозне писце.

Књижевност која је дала оваквог романсијера наставиће 
да остварује велика прозна дела: крајем прошлог и почетком 
овога века јавиће се велики романсијери Калман Миксат, 
Жигмонд Мориц и Ђула Круди.

Калман Миксат (Mikszáth Kálmán, 1847–1910) романсијер, 
настављач јокаији који му је у почетку и био узор. и данас се 
сматра великим романсијером. и он је, попут јокаија, велики 
приповедач о чудним и необичним судбинама, али ће се од 
почетног колебања између романтизма и реализма све више 
приклањати реалистичком поступку. У свету, а и код нас, 
стекао је велику популарност његов роман из првог периода 
Кишобран светог Петра (1896), али су најзначајни његови 
романи: Опсада града Бестерца (1894), Необичан брак (1900) 

■■■  

Јокаи је приповедач који 
бескрајно и занимљиво 
уме да прича.
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и Случај младог Ностија и Мари Тот (1908).
  Мађарска књижевност ни у двадесетом веку неће оску

девати у великим романсијерима, низ значајних приповедача, 
новелиста и романсијера протеже се све до наших дана.

XVI Улаз у 20. век
1.

  
необична је појава што се у последњим деценијама 19. века, 
као и у подруг деценије пред Први светски рат, иако се не би 
могло рећи да су прилике биле изузетно повољне, појавио на 
овим просторима изузетно велики број веома талентованих 
појединаца, просто низови сажвежђа у свим генерацијама, 
не само у уметности, него и у науци, у свим доменима. Та ве
лика обећања се нису могла до краја остварити, јер су насту
пила ратна времена, времена неочекиваних страдања која су 
многима изгледала немогућа и незамислива за цивилизацију 
Европе. Те генерације су у мађарској књижевности још 
изразитије поставиле питање укључивањa у књижевне и 
уметничке токове западне Европе. најзначајнију улогу су 
одиграла два часописа и многи интелектуалци који су се гру
писали око њих. Први је био XX век (XX. század, 1900–1919), 
научни часопис који је везан за име напредног научника и 
политичара оскара јасија, а заступао је идеје грађанског 
радикализма; други је књижевни часопис Њугат (Nyugat 
– Запад) (1908–1941) око кога су се деценијама окупљали 
најбољи писци. овај књижевни часопис извршио је исти 
онакав утицај на књижевност и културу као и код нас Српски 
књижевни гласник, чак су им и концепције сличне.

У Мађарској, где је увек било великих песника, јавио 
се чак и под тим условима изузетан стваралац – песник 
Ендре ади (Ady Endre, 1877–1919). и његово име је везано 
за појаву часописа Њугат, али је он појава која превазилази 
све политичке и књижевне поделе, све школе и правце. 
Сматран је за пророка, читаоци су се делили на таборе, за и 
против адија, али његова појава и његов глас никога нису 
остављали равнодушним. и то је тако од појаве збирке Нове 
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песме (1906) па до данас.
У адијевој појави се укрстила целокупна прошлост Ма 

ђара с њиховом неодољивом тежњом да се својом културом 
уздигну до Европе и да постану њен део. али је ади грмео 
против Мађара, нико о њима није поразније певао, али их нико 
није ни пламеније волео. ади је видео провалију у коју срља 
његов народ и пророчки је указивао шта не треба чинити; и 
за њега су сви народи исти и свима треба омогућити људски 
живот, без обзира на националну припадност. Злокобно је 
наговештавао светску катастрофу која је и уследила, и он ће 
је доживети.

адијеве песме су специфичне и по језику: наизглед су лаке 
и проходне, али је у њима концентрат језика ми нулих времена; 
укрштају се древни ритмови који се не могу рационално 
анализирати; куруцке безимене песме као да понекад пружају 
потку за истинске узлете; али и савремени дамари модерног 
живота и језика. дубине на укрштају баштине и савремености. 
ади је појава која се дуго објашњава, али измиче сваком 
објашњењу. ади је свакако највећи и непревазиђени мађарски 
песник 20. века. истовремено и песник целог света.

није лако преводити оваквог песника. Код нас га је нај
успешније и страсно преводио данило Киш.

од појаве часописа Њугат у Мађарској се генерације 
књижевника броје по уласку на странице овога часописа. од 
песника треба поменути Михаља Бабича и дежеа Косто
лањија, иако нису били само песници, већ исто толико 
успешни романсијери, есејисти, преводиоци. од прозаика 
ваља истаћи Жигмонда Морица (роман Рођаци) и Ђулу 
Крудија (приповетке о Синдбаду, роман Црвена поштанска 
кочија). незаобилазни су и композитори Бела Барток и 
Золтан Ко даљ, али њихов значај је много већи, јер су се 
обојица бавили истраживањем музичке прошлости и свог 
народа и народа Карпатског басена.

Посебно треба поменути изузетан и чудан дух необичног 
писца Фриђеша Каринтија који је и песник и новелиста и 
романсијер, али и велики пародичар мађарске и светске 
књижевности. Код нас би се лако могао упоређивати са 
сличним великом духом – са Станиславом винавером.

■■■  

У Мађарској, где је увек 
било великих песника, 
јавио се чак и под тим 
условима изузетан 
стваралац – песник 
Ендре Ади.
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Мађарска емиграција је, као и увек и свуда, болна и тужна 
тема. Бројнији покрети исељавања су били политички, на
рочито у доба пораза револуције од 1848. године, када је један 
део политичара и виших официра, али и других, пребегао 
најпре у Турску. али кад су кметови били осло бођени веза
ности за земљу, сиротиња је тражила могућност за живот и 
ван Угарске. Тако су се и Мађари прикључили економској 
емиграцији и нису се разликовали по томе од Срба. нарочи
то се повећао број емиграната последњих деценија прошлог 
века. У доба пада Комуне (1919) пак земљу нису напуштали 
само сиромашни, који су кретали у потрагу за хлебом и 
бољим животом, него и интелигенција, нарочито они који 
су страховали од белог терора или мислили да се неће моћи 
остварити у таквом режиму. Тако је мађарска емиграција 
добијала и инјекцију интелектуалаца, новинара и писаца, па 
су у многим земљама формиране и мале колоније Мађара, 
касније уз издавање листова и књига. један број левичар
ских писаца се нашао у Совјетском Савезу. Емиграција је 
у новом таласу стигла и после завршетка другог светског 
рата. нарочито велики број емиграната свих категорија из 
Мађарске ће стићи у западноевропске земље, али и у аме
рику и аустралију – после пораза револуције 1956. године. 
Тако ће у 20. веку увек бити премного разлога да се обнавља и 
допуњује мађарска емиграција која је бројна у односу на број 
становника у Мађарској, али је ипак малобројнија у односу 
на велике народе (руси, Пољаци). Само што су Мађари и у 
емиграцији успевали да се одржавају на окупу, да негују свој 
језик и културу, као и да одржавају везе с отаџбином.

Тријанонска Мађарска, формирана као независна 
држа   ва после Првог светског рата на територији бивше 
аустро–Угарске Монархије, изгубила је део историјских 
територија и постала мала држава. али је битније да је у 
деловима територија које су припале суседним државама, 
такође формираним од делова Монархије, остао приличан 
број Мађара ван граница нове Мађарске.

Миклош хорти је носио титулу регента, што значи да је 
Мађарска формално била краљевина без краља. После губит
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ка делова територија у којима је остао значајан број Мађара 
(југославија, румунија, Чехословачка) и политика нове Ма
ђарске, која је била принуђена да прихвати такво решење, 
као и културна јавност, тешко је лечила дубоке и болне ране. 
Зато је режим и био десничарски и реваншистички настро јен 
према суседима. хорти се постепено приближавао хитлеру и 
у новим поделама већ на почетку другог светског рата добио 
је територије у Словачкој, румунији, Украјини и југославији. 
Пре прикључења Мађарске априлском нападу на југославију, 
мађарски министар–председник гроф Пал Телеки, који је 
иначе заступао потребу ревизије тријанонских граница 
Мађарске, желео је да се приближи југославији (вођени су о 
томе и преговори, потписан је уговор о пријатељству), а када 
је дошло до напада, сматрао је да је то нечасно и – извршио 
је самоубиство. Ево опроштајног писма које је председник 
владе упутио регенту хортију:

Поштовани господине,
вероломници смо постали – из кукавичлука – у односу на уго
вор о вечном пријатељству заснован на разговорима у Мохачу. 
нација то осећа а ми смо под ноге бацили њену част.
Стали смо на страну ниткова – јер од измишљеног насиља 
ни једна једина реч није истина! ни над Мађарима, па чак ни 
над немцима! Претворићемо се у лешинаре! у најогавнију 
нацију.
нисам те спречио.
грешан сам.
        Пал Телеки

3. април 1941.

Колико су ствари изгледале апсурдно у таквој Мађарској 
најбоље показује разговор америчког посланика у Будим
пешти с министром–председником (председник владе) 
Бар дошијем, вођен у јесен 1941. године, уочи објављивања  
рата америци (!) од стране Мађарске, разговора који је по 
сећању забележио у свом дневнику гроф Ћано, Мусолинијев 
министар иностраних послова.

Посланик: Мађарска је дакле република?
Бардоши: не, ми смо краљевина.

■■■  

Мађарски министар–
председник гроф Пал 
Телеки, који је иначе 
заступао потребу 
ревизије тријанонских 
граница Мађарске, 
желео је да се приближи 
Југославији (вођени 
су о томе и преговори, 
потписан је уговор о 
пријатељству), а када 
је дошло до напада, 
сматрао је да је то 
нечасно и – извршио је 
самоубиство.
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Посланик: ви онда имате краља?
Бардоши: не, ми имамо регента–адмирала.
Посланик: ви, значи, имате флоту?
Бардоши: не, ми немамо мора.
Посланик: ви, значи, имате територијалних претензија?
Бардоши: да!
Посланик: Према америци као непријатељу хитлера?
Бардоши: не!
Посланик: Према Енглеској која ратује против вашег савез
ника немачке?
Бардоши: не!
Посланик: Према русији?
Бардоши: не!
Посланик: онда према коме?
Бардоши: Према румунији.
Посланик: То значи објавићете рат румунији?
Бардоши: не. румуни су наши савезници.

Проширење граница Мађарске, савезништво с хитлером 
доносило је и друге обавезе режиму: мађарски војни 
контингент је учествовао у рату против Совјетског Савеза 
и код вороњежа доживео праву катастрофу. хорти је пред 
сам крај рата покушао да напусти хитлера, али су немци 
окупирали Мађарску, и довели на власт правог фашисту, 
Ференца Салашија, терор је стигао на врхунац. иако су 
већ раније били донети закони против јевреја, тек сада се 
приступило систематском прогону и уништавању мађарских 
јевреја који су били уткани у све поре економског и културног 
живота земље.

Мађарска се још једном у овом веку приближавала 
катастрофи, јер се још једном нашла на страни оних који су 
желели да изнова прекроје свет.

3.

Мађари су одувек имали свест о својим источним коренима, 
али и страховање да се не истопе у мору других, бројнијих на
рода Европе. Због тога је питање националног одржања пре
растало у питање развоја културе, пре свега књижевности и 
језика. Честе су расправе о томе који је то пут који гарантује 
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одржавање и просперитет нације и државе. 
већ је у 19. веку видљива подела међу писцима, која ће 

нарочито доћи до изражаја у периоду између два светска 
рата, на руралне и урбане писце. Као и свака подела, и ова се 
показала лажном, али је нарочито била значајна у 20. веку: 
традиционални писци су били везани за фолклор, село, 
земљу, прост свет и на тај начин су мислили да ће подстаћи 
корене националног бића; модерни писци, пореклом из 
градова, окренути према западној култури, били су склони 
да решење траже у одвајању од тла и у асимилацији европске 
културе и у панонским просторима. ове две линије су се 
оштро сукобљавале, али, као и обично, накнадно се видело 
да су највећи ствараоци, без обзира на полазно становиште 
или припадност, остварили дело изван свих важећих и 
привремених подела, чак укрштајући оба смера.

У ово доба је стварао песник који се може стављати уз 
бок великанима као што су Петефи и ади – атила јожеф 
(Jó zsef Attila, 1905–1937). јожеф се уздигао с друштвеног дна 
до самог врхунца поезије, он је од своје беде, као од зрнца 
песка, остварио бисер; можда је он последњи песник који је 
знао за целовитост и јединство укупног света. Све чега год 
се такао претварао је у истинску поезију, наизглед лако и 
једноставно налазећи свој израз. и његове мале, споредне 
песмице недвосмислено потврђују способност да се све 
уздигне на висок и свеобухватан ниво. нема тих великих 
тема којима се његова песма не бави, а чим се такне неког 
крупног проблема, он га песмом дефинише, прозрачи, 
стигне до суштине, преобрази га у схватљиво и опипљиво, 
нешто блиско и знано, па као да је и све то савладано и као 
да више не представља тежак проблем. Уместо да напише 
обимну научну студију о неком крупном и незаобилазном 
проблему, овај сеизмограф у људском обличју једноставно 
успева да све то изрази у једној песми. У њему бујају осећања 
и расположења безнађа, али у његовој поезији најмање 
разумљиве ствари постају јасне, разумљиве и прозрачне, као 
да су његовим стваралаштвом ипак савладане и стављене 
на место које им одвајкада припада.

„Песма је папирна новчаница, а златно покриће јој је 
патња песникова” – говорио је атила јожеф. – „ја имам 
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Јожеф се уздигао с 
друштвеног дна до 
самог врхунца поезије, 
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од зрнца песка, остварио 
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покриће. Суво злато.”
јожеф у својој поезији не даје тренутне снимке света, 

нити прецизне кришке живота, његове песме су проходан 
и разумљив концeнтрат укупног света који је само талентом 
и оствареним изразом сажет у једну песму. Па поново 
исти тај свет опет сажет у нову, још једном изузетну и 
целовиту песму. а све се песме заједно, без противречности, 
дубински уклапају и допуњују у целовит и јединствен свет 
једног истинског ствараоца за кога није сувишно рећи да је 
микротеос. овај велики песник, син сељанке која је у граду 
постала праља и оца кога није ни упамтио, превалио је ог
ром ни унутарњи стваралачки пут и – бацио се под точко ве 
захук тале локомотиве.

а судбина другог песника овог времена је такође тра гична, 
само што су околности изразито спољње. реч је о Миклошу 
раднотију (Radnóti Miklós, 1909–1944) који је, као јеврејин, 
био у логору поред Бора, а приликом одступања колоне 
затвореника, убијен је као и сви они који нису могли да издрже 
напоре усиљеног марша. Приликом ексхумације нађена је код 
њега рукописна збирка Борски нотес с пос лед њим песмама, 
чак и оним написаним током марша, које и у оригиналу носе 
наслов Разгледнице (Razglednicák). 

радноти је песник у којем се слутња о смрти, насилно 
прекинутом животу, претвара у опсесију која прожима 
све његове песме, било да је реч о идиличном пејсажу или 
о љубавној песми. Као што је одабрао жанр еклога, и тиме 
се примакао свевременој, класичној поезији, тако је смрти 
супротставио честитост, чистоту, поезију, као једину и моћну 
одбрану.

XVII Уметност новог века

1.

више пута смо наглашавали како је код Мађара вековима 
постојала јака тежња да се укључе у Европу. и укључивали 
су се. али никада не потпуно и сасвим. С тог становишта 
као да је смисао вишевековног развоја био и остао: сасвим 
постати Европа и не разликовати се од ње ни мало. и то је 
видљиво у свим областима живота, а нарочито у највишим 
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и најсавршенијим видовима као што је уметност.
Посматрано с овог становишта, Мађарима је требало 

готово хиљаду година да достигну Европу и да јој се сасвим 
прикључе. За то дуго време они су остваривали значајна 
дела, али су увек каснили, укупношћу своје уметности 
нису досезали Европу. или другачије речено: Европа није 
преузимала остварене вредности.

и поред значајних појединаца који су остваривали 
дела изузетне вредности, мађарска књижевност је својом 
укупношћу прва досегла европску разину. и то се збило 
у другој половини 19. века. довољно је поменути само 
неколико великана из овога периода, чија су дела с лакоћом 
ушла у свет: Шандор Петефи, имре Мадач, Мор јокаи. Зашто 
најпре књижевност?

огроман напор је уложен у развој мађарског језика; на тај 
начин оспособљен је језик који се може користити и у умет
ности. другачије речено, развојем на старим основама језик 
је оспособљен као погодно средство за укупан израз који нај
пре долази до потпуне реализације у поезији и у прози, када 
таленат већ може да досегне европску раван. и од тада, од друге 
половине 19. века, мађарска књижевност својим вред ностима 
припада Европи и свету; она нуди другима сво је изузетне 
вредности, само је ствар оних других да ли ће их и када запазити 
и преузети. Мађарска књижевност 20. века више не каска за 
Европом, нити је јури, нема више пот ребе ни да је имитира. 
она остварује дела као и друге ев ропске културе, јер је и део, 
специфичан део те културе. ја виће се низ великих стваралаца 
који запремају 20. век, а ко лико ће њихово дело приметити 
остали свет, сада то само за виси од повољних околности. После 
Петефија и јокаија дуг је низ песника и прозаика који заслу
жују пажњу: јанош арањ, Калман Миксат, Жигмонд Мориц, 
Ђула Круди, Михаљ Бабич, деже Костолањи, Милан Фишт, 
Тибор дери, Шандор вереш, Миклош Сенткути, Бела хамваш, 
Шан дор Мараи, Ђула иљеш, геза отлик... овом пробраном 
низу имена треба прикључити и низ нових романсијера, већ 
остварених аутора у неколико тек минулих деценија: иштван 
Еркењ, Миклош Месељ, адам Бодор, Петер Естерхази, имре 
ора вец, анд раш Форгач... 

вредности су остварене као концентрисан уметнички 
израз у којем се најбоље види и индивидуа, стваралачка 
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Миклош Радноти, као 
Јеврејин, био у логору 
поред Бора, приликом 
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личност и припадност нацији, али и широј култури. „аутор 
је комплементаран са својом нацијом”, каже лајош Сабо. 
једино преостаје да се запазе истински велике вредности.

2.

и друге уметности преваљују сличан дуг пут, али ће стићи 
нешто касније до своје највише разине. и без обзира што је, 
рецимо, током свих ових векова и у музици било значај них 
остварења, великих узлета, тек крајем 19. и почетком 20. века  
Мађарска даје свету истинска крупна остварења. иако је Ф. 
лист рођен међу Мађарима, он је ипак европски композитор 
који се враћао Мађарској и Мађарима, био им наклоњен и 
привржен, у својим делима је користио мађарску музику, 
односно оно што му је било представљено као мађарска 
(циганска) музика, али он сам никада није научио мађарски. 
Суштинско ослањање на мађарску музичку традицију на
лазимо тек у делима старог листа. У музици је дошло до 
отрежњења на прелому 19. и 20. века када су се млади, шко
ловани у иностранству, ослободили романтичног патоса и 
имитирања, и када су увидели да није решен чак ни проблем 
музичког матерњег језика. опасна празнина, коју је прекри
вала блистава површина, изнела је на видело питање: куда 
даље? испоставило се да је суштина мађарског народа остала 
по страни и да народ изнова, истински треба тек открити. 
одговор је готово истовремено стигао с више страна: од 
адија у поезији, од Бартока и Кодаља у музици (1906). Узор 
за велику форму композиције, истина, остао је Запад, али је 
основа на којој се гради тражена и нађена у баштини народа, 
у његовој старијој, архаичној поезији и њеним ритмовима, 
и у очуваној древној народној музици.

два музичка великана Бела Барток (Bartók Béla, 1881–
1945) и Золтан Кодаљ (Kodály Zoltán, 1882–1967) истовреме
но су започели пут обнове: прикупили су и објавили стару 
мађарску народну (архаичну) музику; на тој основи су онда, 
служећи се донекле европским узорима, остваривали своје 
велико музичко дело. Па и поред тога што им је исходиште 
било веома блиско, два композитора су остварила различито 
дело. Барток је на основу открића древне народне музике у 
свом делу стигао до универзалности; док је Кодаљ, полазећи 
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од сличних открића, остао више везан за свој народ и тло, 
поготово бројним композицијама на текстове и старијих и 
млађих песника. обојицу је свет прихватио као велике ства
раоце и отворио им концертне сале: укрштањем древног и 
модерног, мађарски композитори су постали равноправан 
део света.

За нас је посебно значајно што је Барток током својих 
скупљачких путовања забележио у Банату и неколико 
српских песама. Желео је да истражује и српски народни 
мелос, али стицајем околности ту намеру није могао и да 
оствари; био је уверен да би ту нашао неке одговоре који су 
га живо интересовали. ипак је, стицајем других околности, 
на крају живота имао прилике да проучи велику збирку наше 
народне поезије коју су забележили Пери и лорд и да саопшти 
своје миш љење, налаз великог музичара о лирским и епским 
песмама наших простора.

 Поводом недавне Бартокове годишњице мађарски ком
позитор Емил Петрович (Petrovich Emil) записао је: 

„дичимо се, поносимо, знамо да је Барток највећи мађарски 
геније свих времена (не један од њих!), чудо божије што се 
управо родио међу нама, готово без икакве претходнице, 
само с одређеним и прихваћеним прецима. овај мали 
мађарски народ није био припремљен за то да му судбина 
дарује џина из бајке. овај народ већ цео век пада под теретом 
Беле Бартока. Требало би да постанемо атласи, како бисмо 
издржали све оно што нам је на рамена свалио овај геније 
крхког стаса.”

а на питање ко је музичка личност 20. века, наш компо
зитор Енрико јосиф одговара: 

„...и на крају моје опредељење за само једну личност музич
ког стваралаштва 20. века. одлучно, определио сам се за Белу 
Бартока. У овом времену мирнодопског раздухов љеног ауш
вица у који смо сви убачени невидно, а ми посебно и видно, 
музика Беле Бартока челичи ме несаломљивим одолевањем. 
Зато њему првенаштво. Бела Барток тонски горостас: по 
непосредности изговарања суштине; по снази згуснутог 
обликовања тонске речи која се на махове кида од силине 

■■■  

За нас је посебно значајно 
што је Барток током својих 
скупљачких путовања 
забележио у Банату и 
неколико српских песама.



■ Мађарска цивилизација  ■ 122 ■ Сава Бабић ■■■  

■■■  

садржајног напона; по пророковању из најтајновитијих 
дубина лепоте песмене искони; по изговарању згуснуте 
тонске магме овог гвожђевитог времена; по урлику, јауку, 
крику, клику, заривеним у наш апокалиптични бездан на 
крају миленијума. У молитвеној исповедној катарзи трећег 
клавирског концерта пред саму смрт, Бела Барток изговара 
се опроштајном, величајном Свемолитвом за наш неокајани 
век. он химни ужасу нашег преступничког сагрешења. он 
химни болу распећа наше девичанске невиности. он химни 
лепоти нашег васкрсења, успења освећења, пречишћеног 
бића. он се кроз овај лагани став–спев неразлучиво везује 
са огњеном катарзом Свемолитве Момчила настасијевића. 
Загрљени у једном двоспеву као да нам разоткривају светај
ну нашег Спасења

И молимо те, и молимо,
пропашћу спаси,
кад није другог спаса,
казном награди за грех!
И молимо те, и молимо, 
голу нам остави душу,
да имаднемо чим
дати од себе гласа!
Господи, Господи,
пропашћу спаси нам душу, 
кад није другог спаса.

  Што се тиче савемене музике, без претензија да се пру
жи комплетнија информација, добро је навести постојање 
запажене појаве: композитора, извођача и њихове тежње да 
се врате импровизацији као затуреном поступку који треба 
да обнови целокупан однос према музици. У основи таквог 
приступа истиче се повратак заједничком језику човечан
ства – музичком језику, који мора да се ослободи баласта 
савремених медија који намећу музику успављивања или 
просте буке, и вратити се музици која подстиче на будност, 
исто онако као и свако велико уметничко дело човечанства. 
У том склопу треба истаћи име Ђерђа Сабадоша (Szabados 
György, 1939), композитора, клавиристе, теоретичара и орга
низатора многих подухвата с мађарским музичарима али и 
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са страним. он није сам, постоји сагласност с онима који су 
дошли до сличних решења и покушавају да се музика већ у 
школи ослободи од шаблона и врати истинском стваралач
ком бићу човека који воли да се игра, да импровизује. није 
тешко у томе препознати идеје Беле хамваша, чије дело и 
Сабадош сматра једним од најважнијих у 20. веку, тврдећи 
да је хамваш поставио основе за путеве који воде препороду 
човечанства.

а поред древне (архаичне) народне песме (Барток је на
зива „сељачком”, „паорском”, јер је остала очувана и конзер
вирана на селу, где се живело вековима на исти начин), код 
Мађара је дошло и до развоја, нарочито у градовима међу 
маловарошким светом, популарних песама и игара, што је за
право врста грађанске музике која није била везана за стране 
узоре и „салоне”, него је, током два века, живела маргинално 
и истрајно и показивала своју животност у разним прили
кама, међу окупљеним људима на забавама и у крчмама. То 
је музика везана за свакодневни живот, музика која живи 
у народу паралелно с оном званичном „високом музиком”, 
која је често од чистунаца означавана као другоразредна, не
вредна, кич. ова музика расте заједно с потребама и свешћу 
грађанске класе, уз стваралачку креацију поједниних тале
ната и постаје национална, поприма особено обележје, исто 
као шансона (Француска), наполитанска песма (италија) или 
романса (русија). 

У основи ове мађарске песме – која нема посебан назив, 
иако је називају „мађарска шансона” – налази се, уз древене 
народне песме, смишљена примена подстицаја за регрутовање 
војника (добровољно уписивање у доба пре обавезног 
служења војске, 18. век); али су исто тако овде добијала крила 
песме из популарних позоришних комада (народни комади 
с играњем и певањем) који су стављани на репертоар да би 
задовољили широко гледалиште (од 19. века); ако се томе 
додају и филмови из прве половине 20. века, у којима је, да 
би се привукла публика, често било популарних песама – ето 
широких могућности да се развије оваква песма. Подстицај за 
композиторе често је била поезија популарних песника, почев 
од Петефија... тако да је већ и сам текст имао најчешће пуну и 
независну вредност. овакви композитори су најчешће били 
и виолински виртуози, међу њима се истичу: јанош Бихари, 
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Ђерђ Сабадош  
композитор, клавирист, 
теоретичар и 
организатор многих 
подухвата с мађарским 
музичарима али и са 
страним.
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назван „мађарски орфеј” (сам почетак 19. века), дивили су му 
се Бетовен и лист; Бени Егреши, „отац мађарске песме” (прва 
половина 19. века); и Циганинпримаш, Пишта данко (Dankó 
Pista, 1858–1903), који је компоновао преко 400 песама (није 
био ноталан), на чијој је сахрани, кажу, свирало 500 виоли
ниста и одмах је добио споменик у родном Сегедину. ако се 
овој популарној музици дода постојање на стотине изврсних 
циганских оркестара из којих је настало више „династија” 
виртуозних свирача и композитора – добија се „примењена 
музика” која често представља обележје Мађарске, иако је то 
заправо само „лака” музика.

о овој музици говоримо због тога што се она прелила и 
у српску културу: неухватљивим а знаним путевима стизала 
је – понекад мало измењена, текстови најчешће нису преве
дени него су сасвим нови – и налазила своје место, те данас 
тешко можемо схватити да није српска. Показало се и овај 
пут: на род који нешто нема, а потребно му је, он на почетку 
преузима из друге културе и задовољава своје потребе. 
Слободан јовић је истражио и објавио ове популарне песме, 
оригинале и њихове српске варијанте (Сл. јовић Колико те 
волим, Београд, 2001).

3.

Када се појави остварено велико дело, изузетна личност, 
одмах смо склони да то објашњавамо искрсавањем генија, 
и све што је пре њега било да сматрамо разумљивом преди
гром за велику креацију. више нам нису загонетни векови 
без великих остварења, важно је да је на концу ипак искрсла 
та велика личност – геније.

не важи то само за музику, нешто слично би се могло 
рећи и за ликовну уметност, за архитектуру... па и друге 
уметности.

Прихватањем хришћанства започиње прилагођавање 
новом кругу и новим захтевима. Уметност је везана за 
потребе цркве: узори су у Европи, претежно на Западу. Увек 
ће бити изузетних узлета, великих стваралаца, али укупна 
уметност жели да досегне Европу. напори су велики, а успех 
ће доћи тек у последња два века. Као и код других народа на 
овим просторима, преокрет је нарочито видљив у ликовним 
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уметностима. онога тренутка када је Европа почела да 
примећује и друге могућности, народи с руба Европе више 
нису морали да каскају за њом и касне иза ње, били су на 
истој разини: укрштање националних особености с узорима 
који су се налазили у Европи, дало је изразите таленте и 
остварења. У ликовној уметности Мађарске то је последња 
деценија 19. и прва 20. века. После низа сликара, великих 
мајстора, који су се окретали композицијама из националне 
историје, уследиће уметници који, уз све индивидуалне 
особености, припадају Европи, свету. 

истинско мађарско сликарство заправо почиње у летњој 
сликарској колонији у нађбањи (1896) где су се окупили 
сликари који су почетком века високо уздигли уметничку 
разину и препородили сликарство. „ипак се на крају века 
одједном збила необична ствар. Композитори су почели да 
пишу дечје песме, сликари су почели да сликају као деца и 
примитивци. Песници су пошли у народ по надахнуће, у 
митове и мистерије.” (Б. хамваш) један од најзначајнијих из 
те групе јесте Карољ Ференци (Ferenczy Károly, 1862–1917), 
заснивач сликарске династије Ференци, који је већ претход
но био насликао Аутопортрет (1893) којим започиње ду
бински преокрет. „два  зелена ока која претеће светле из 
дубоко смеђег простора” (Б. хамваш).  Сликарску осовину 
настављају гулачи, Чонтвари, вајда. Сликари виде свет 
као карневал, а они су у њему личности које представљају 
кловнове, лакрдијаше, арлекине, луде, усамљенике, сиро
машне духом. и то се види било на аутопортрeтима, било на 
портретима и композицијама. на Ференцијев Аутопортрет 
као да се наслањају најбоља дела лајоша гулачија (Gulá
csy Lajos, 1882–1932): Спиритисте, Чудна шарена поворка 
прелази преко моста. а на гулачија као да се наставља још 
интензивнија духовна глад у схватању живота, суманутост 
и мономалијакалност Тивадара Чонтварија (Csontvári 
Koszt ka Tivadar, 1853–1919). он пише писмо аустро–угарском 
министру иностраних послова и саопштава му поверљиво 
како је све у реду, успоставио је лични контакт с Богом и на 
тај начин спасао ситуацију. а драмска ситуација се види на 
изузетним делима: Учитељ из Марока (потресна варијанта 
луде), У Јерусалиму на прилазу Зиду плача (колективна 
суманутoст и изгубљеност) и, нарочито, у сложеној слици 

Карољ Ференци, 
заснивач сликарске 
династије Ференци
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Ходочашће кедровима у Либану. Можда је Ходочашће највеће, 
најсјајније и најзагонетније дело мађарског сликарства 
уопште: симболична лирска визија света: укрштена  митска 
прошлост са садашњошћу и покушај назнаке изласка.  

Свет лајоша вајде (Vajda Lajos, 1908–1941) опет је нас
та вак истог света, али је приступ обухватнији. Његово 
схва тање сликарства, уметности уопште, означава заокрет 
од европског сликарства ка истоку, „икони”, јер је и био 
инспирисан нашим (византијским) сликарством, чак се 
преселио у миље Сентандреје. Слике као што су Зелена маска 
кловна, Икона, Иконични портрет с подигнутим прстима 
посматрају гледаоца и ословљавају га; а низ цртежа–слика, 
као што су Јагње допола шатирано, Јагње с петролејком, 
Јагње обрубљено словима представљају чудну визуру: увек је 
присутан симбол јагњета, али не знамо да ли је само симбол 
страдања или и „златног руна”. и даље модерни израз 
окренут истоку, који произилази из иконе. (Можда би наше 
грађанско, „не–европско” сликарство било такво да није 
дошло до прекида и конзервирања сакралне иконе која се није 
могла преобразити у грађанском салону.) нова линија коју 
је остварио вајда имаће свој веома плодан наставак у низу 
стваралаца, као што су Ендре Балинт (Bálint Endre) Српска 
калварија, Обред и деже Корниш (Korniss Dezső) Сентандреја 
са змајем. Скренемо ли још пажњу на композиције Тамаша 
лошонција (Losonczy Tamás) и Ференца Мартина (Martyn 
Ferenc), на његове слике Петао и Сећање из Ирске – мађарско 
сликарство је у пуном замаху и наставља без комплекса 
паралелан пут са светом.

  
4.

особености у самој архитектури су најочигледније. Са
мо, постоји ли национална архитектура, или само с 
одређеним националним особеностима? раније је нешто 
речено о народној градњи кућа у равници, понешто је 
дугачије у Прекодунављу, Ердељу и на северу земље, за
висно од поднебља и традиције. али постоји архитектура 
хришћанских цркава и манастира, па онда тврђава, замкова, 
палата и других јавних грађевина. врхунац такве градње у 
Мађарској пада у време ренесансе, владавине краља Матије; 
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али је то архитектура Европе и њених најбољих заступни
ка, само што је реализована у мађарском поднебљу и ту је 
настављала да делује и оплемењује. Цела историја архитек
туре заправо говори о подвизима који су овде остварени, 
без обзира одакле су били мајстори. Мађарска је препуна 
оваквих архитектонских бисера. 

Као и у другим областима, Мађари су и у архитектури 
дали значајне ствараоце и остварили изузетна дела. Поми
њемо само неколико имена оних који су радили у последњих 
сто педесет година. У другој половини 19. века најизразитије 
име је Миклош ибл (Ybl Miklós, 1814–1891), градитељ више 
цркви, опере (Пешта) у неоренесансном стилу, више репре
зентативних зграда, па чак и замкова, такође у неоренесанс
ном стилу. 

Крајем 19. и почетком 20. века, у доба пред обележавање 
миленијума од доласка у Карпатски басен, мађарски архи
текти, као и други посленици, покушали су да се из Европе 
осврну и виде исток, своје корене, и настојали су да укрсте 
и у архитектури Запад и исток. дошло је до израза пребо
гато, али неумерено украшавање, као и особености крова 
који подсећа на своје далеко исходиште – источњачке јурте. 
Препознатљива су по томе сва здања Едена лехнера (Lechner 
Ödön, 1845–1914), као и низа његових следбеника.

осврнувши се према истоку, лехнер је видео да народ
на уметност у својим украсним мотивима показује велику 
сличност с мотивима индије и Персије. Тако је он „тражећи 
национално нашао интернационално, тражећи азију нашао 
модерно, актуелно” (лајош Филеп), па је универзално оства рио 
у националном и национално у универзалном. То је онај стил 
који је због мноштва орнамената називан и сецесија, иако овај 
термин само значи одвајање и супротстављање академском 
стилу. Тада су, у току једне деценије настали лехнерови зре
ли и најзначајнији радови. Ево неколико: Му зеј примењених 
уметности (Будимпешта, 1893–96), геолошки институт 
(Будимпешта, 1896–99) и блистава и велелепна Поштанска 
штедионица (Будимпешта, 1899–1901). Због наводног расип
ништва и скупоће остао је без државне потпоре, али се тај стил 
ипак одомаћио и његови следбеници су изградили многе јавне 
грађевине по ондашњој Мађарској. Тако су Марцел Комор 
(1868–1944) и деже јакаб (1864–1932) – обојица лехнерови уче
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ници – пројектовали синагогу коју Сегедин није оприхватио, 
али јесте Суботица, где је и реализована (1902), као и још један 
њихов пројекат градска кућа, такође у Суботици (1908–10). 
У исто време у Суботици је стварао архитекта Ференц рајхл: 
палата (Палата рајхл) коју је изградио за себе (1904) једно је 
од најлепших здања архитектуре тога времена. Цео овај круг 
архитеката користио је богате могућности фабрике керамике 
„Жолнаи” (може се видети и у Београду на фасади хотела 
„Москва”, саграђеног у исто доба).  

Карољ Кош (Kós Károly, 1883–1977) је пред Први свет
ски рат прегнантно дефинисао програм: „основа наше 
на родне уметности јесте средњовековна уметност, основа 
наше националне уметности јесте народна уметност.”  
Про учавао је народно градитељство и користио његове 
елементе, материјале и технологију (тесање и разбарење 
традиционалних украса). најзначајнија дела: црква у Зебе
гењу (1908–11), здања у Зооврту (Будимпешта, 1909–11), црква 
у Коложвару (1912–13). 

У наше време су двојица архитеката одбацила систем који 
подређује стваралаштво интересима индустријске градње 
и бирократије. Ђерђ Чете (Csete György, 1937) заступник 
је органске архитектуре, чији се корени налазе у домаћој 
традицији и култури. Зато се ослања на традиционалне об
лике народног грађевинарства, истражује га, зато проучава 
природне облике као што су дрвеће, цветови, плодови, 
минерали, који служе као аналогија за формирање облика. 
Капела с кровом и торњем подсећа на латице цвета, исто као 
и чарда својим заталасаним кровом. водоторањ је двостепен: 
облик цвета мака из којега се издиже чаура (армирани бетон). 
грађевина је сакрална било какву функцију да има, подсећа 
на природне облике који су такође сакрални.    

имре Маковец (Makovecz Imre, 1935) је начинио и корак 
даље. Пројектовао је робне куће, ресторане, чарде, али је убрзо 
дошао у сукоб с бирократијом, повукао се у осаму Шум
ског газдинства и пројектовао шумске кућице, кампинге, 
видиковце. Потом је урадио низ домова културе за села у 
разним поднебљима Мађарске. По сопственом признању 
ипак није стигао до органске архитектуре преко народне 
уметности већ преко теозофије рудолфа Штајнера, а тек она 
га је освестила и довела до народне уметности и народног 
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грађевинарства. али још један парадокс: не до националног 
грађевинарства, него до оних садржаја који су дубљи од на
ционалних, до преисторијских садржаја. Све су то мотиви и 
знаци исте колективне подсвести. градња је антропоморфна 
или зооморфна, здање је митски чин, треба се одбранити од 
нечистих сила. лични живот је изједначен с архитектонским 
пројектом. 

Препознатљива су Маковецова остварења: увек су то 
архитектонске визије, било да су само пројекти, било да су 
реализовани. Свако његово здање представља живо биће 
које и даље наставља неки свој живот. Павиљон изграђен на 
Светској изложби у Севиљи (1992. године, поводом 500 го
дина од Колумбовог открића америке) представља огромну 
рибу покривену крљушти (очито кит) а леђна пераја су седам 
стилизованих торњева (завршавају се конфесионалним сим
болима Медитерана) у које је смештено 14 звона. изнутра 
утроба кита, дрвена ребра и кичма. (накнадно је требало да 
се у Мађарској, хајдусобосло, изгради „Кућа звона” у којој 
би звона „свирала”, али због недостатка новца се одустало, 
па Маковецов пројекат није реализован.) Евангелистичка 
црква у Шиофоку (1985) ушушкана у интиму с много дрвета, 
голих, ољуштених, високих јелових стубова, а испред здања 
такође јеле које расту и виде се кроз прозоре. Његова капела 
на гробљу у Будимпешти представља унутрашњост огромног 
грудног коша, с леве и десне стране су огромна ребра која 
се дуж таванице уклапају у кичмени стуб. Све од дрвета. 
У челу просторије симбол: гранато дрво? троструки крст? 
анђео који полеће? где смо: у стомаку? у грудима? Чијим: 
китовим? Подсећање на библијског јону? Смрт је универ
зална и достојанствена.

неколико познатих архитеката је било позвано 1990. 
го дине да на локацији Чукаричка падина (голф II) пројек
ту ју своје стамбене зграде. Маковецов пројекат је био 
велико изненађење. Његова зграда је била испробадана 
копљима! Тек касније су догађаји у југославији осветлили 
овај пројект. аутор је наслутио разарања и његова зграда је 
мученица, као што су многи градови ускоро то и постали. 
архитектура, градитељство уопште, увек је пројекција 
живота, намењена човеку, његовим потребама. Маковецова 
зграда може да наговести и судбину, живот који се завршава 
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трагедијом. одиста, као да нема разлике између живота 
зграда и људи. 

а шта је национална архитектура, треба поновити питање. 
Маковец јесте Мађар, али је стигао до универзалности. 

Спој универзалног и дубинско националног као да је 
проблем који треба увек решавати. Зато се изнова поставља 
питање: када је мађарска уметност, било који њен сегмент и 
она у укупности, постала европска, укључена сасвим у свет? 
напуштајући универзални латински језик, ослањајући се на 
свој национални језик, претходно савладавши и достигавши 
узоре? Мера универзалног и националног мора да се укр
сти и да се остваре изузетна дела која припадају европском 
кругу по општем приступу, али не занемарују ни дубинске 
особености народа из којега су поникла. Када је у питању 
мађарски језик и књижевност остварена на њему, то изгледа 
прилично јасно. али када је реч о другим уметностима чије 
основно средство стварања није мађарски језик? Без обзира 
на привид, свака грана уметности мора да освоји и изгради 
свој језик који је специфичан: такав језик је једним делом 
везан за укупну културу народа у којем дело настаје, дакле 
та уметност је национална без обзира што се користи уни
верзалним средствима (која није потребно преводити у оном 
смислу као књижевна дела), а другим делом кореспондира 
с уметностима–парњацима код других народа. Без таквих 
укрштаја нема оплодње и нема истински велике уметности. 
Мађарска култура и уметност су до таквих укрштаја доспели 
негде око 1900. године. или, како се обично каже, од тада не 
касне за Европом, њен су равноправни део.

5.

хамваш износи занимљиву идеју да је уметност Мађарске 
временом померала своје тежиште и у одређеним временима 
поједине њене гране су биле најбољи, најдубљи израз нацио
налног духа. Поезији је припадало такво место у 19. веку, 
музици на почетку, а сликарству средином 20. века. Која је 
уметност преузела то тежиште у другој половини 20. века? 
Филозофија? роман? Филм? архитектура?

више пута се могло чути питање: откуд Мађарима тако 
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добар филм? У таквом питању се крило и велико из не нађење 
неупућених. одговор је: с истог оног изворишта где су поезија 
и романи, музика и сликарство... Филм је био изненађење 
за оне који нису знали претходну мађарску културу нити 
огроман труд који су у њу улагале генерације талената током 
векова, да не кажемо током миленијума.  С овог становишта 
филм се може схватити и као синтеза различитих уметности. 
још и нешто више: филм је уметност 20. века и кроз његову 
историју  се прелама судбина целог народа, поготово ако је 
реч о народу који спада у тзв. малобројније.

Филм, нова кафанска атракција, на својим почецима 
има истоветно полазиште као и у другим земљама Европе: 
Мађари не касне. али је дуг пут од филма као атракције до 
филма као уметности, код Мађара опет као и код свих дру
гих народа. После првих пројекција започеће и производња, 
али ће се сачувати мало тада произведених немих филмова 
(1914–1927). и поред свега, занимљиво је да су филмови прав
љени за време Првог светског рата, па и за време кратковеке 
Комуне, која је посветила нарочиту пажњу новој уметности и 
окупила њене напредне поклонике. али је доласком хортија 
извршен „покољ” свих дотадашњих филмова, јер су били 
напредни и „терористички”, зато су и спаљени. Тиме је бру
тално заустављен развој филма, а најзначајнији ствараоци су 
се распршили по свету; међу њима су Михаљ Кертес (Kertész 
Mihály – Michael Curtis), један од доцнијих водећих холивуд
ских режисера, и Шандор Корда (Alexander Korda), доцније 
веома значајан енглески редитељ и филмски индустријалац. 
Филмови ће се и даље производити у Мађарској, али треба 
да прође доста времена да би се залечио ужасан лом.

Први, прави, истински велики филм остварен је у Ма
ђарској тек 1941. године: Људи са снежних падина, редитеља 
иштвана Сеча (Szőts István, 1912–1999), према књижевном 
делу јожефа Њиреа. али и око овога филма су се сплеле 
околности које су у крајњој линији биле неповољне. Филм 
је добио велику награду венецијанског филмског фестивала 
(1942). ипак је режисер нападан од десничара, и више није 
имао прилике да снима за време рата. Па ипак, после рата 
су га дочекале оптужбе левичара да му је филм награђен од 
Мусолинијеве италије. Прекинута је једна изузетна аутор
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ска каријера, као и свих оних који су се срећно окупили и 
остварили истински значајан филм. Мађарски филм ће тек 
двадесет година касније, шездесетих година, добити ауторе 
таквог стваралачког потенцијала (јанчо, Фабри, Мак, Сабо...) 
и постићи таква признања у свету.

и сама даља судбина иштвана Сеча је карактеристична. 
нови филм ће моћи да сними тек 1947. године, Песма са 
житних поља (према роману Ференца Море), па и поред 
значајног остварења опет ће бити одстрањен, и нови филм 
снима тек 1956. године, Који од деветорице? (према новели 
Мо ра јокаија), опет мук. ове паузе тачно одсликавају вре
ме. 

После другог светског рата Мађарска је припала руској 
сфери. Земљу је требало обновити, извући из пустоши рата. 
али ће ускоро (1948) завладати стаљинизам који ће се у свом 
најсуровијем виду окончати тек револуцијом 1956. године. 
интервенцијом совјетских трупа револуција ће бити угуше
на у крви; председник владе имре нађ је осуђен на смрт и 
погубљен; терор и прогони ће потрајати још извесно време. 
опет ће приличан број Мађара напустити земљу и наћи се 
у емиграцији. Као и увек, у револуционарним догађајима ће 
учествовати велики број стваралаца и уметника, нарочито 
писаца, па ће репресалије и њих дубоко погодити. После 
ових крупних и трагичних догађаја опет ће завладати „на
годбењачка” атмосфера и једно време ће Мађарска бити 
„највеселија барака” у логору источне Европе.

Све се то огледа и у историји филма. После другог све т ског 
рата опет ће започети снимање филмова, биће и ус пешних 
остварења (геза радвањи Негде у Европи, 1947), али ће и фил
мове, као и остале уметности, гутати шематично при казивање 
свега, као захтев стаљинистичке идеологије. ото пља вање 
ће се наставити почетком шездесетих година, и то пре свега 
и понајвише у филму, много мање у другим умет ностима. 
Парадоксално је, али филм се донекле измакао идеолошкој 
контроли: оно што је било незамисливо у позоришту или у 
књижевности, остваривало се на филму. наиме, филмски 
ствараоци су успели да обезбеде да се сни мају филмови, па тек 
потом да се о њима расправља: тако су настајала дела, иако су 
нека потом била забрањена за при казивање. Филм је постао 
уметност која се производи за иностране фестивале као доказ 
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да слобода стваралаштва ипак постоји.
Педесетих година јављају се нови ствараоци, међу њима је 

најзначајнији, по назнакама и новим могућностима, Тамаш 
Банович (1925) који је најпре снимио низ кратких филмова о 
мађарским фолклорним играма, а први његов играни филм 
завршио је у бункеру (Краљевство срушено кијањем, 1956), јер 
је нескриверна алузија на диктатуру. Следећи филм је могао 
да сними тек 1964. године: Вечита игра (музика Тихомира 
вујичића), легенда о девојци која је зачарана и цео живот 
мора да проживи играјући.

режисери Фабри и Мак, који стварају у то доба своје 
прве велике филмове, имали су више среће. Золтан Фабри 
(1917–1994) године 1956. снима филм Професор Ханибал (по 
роману Ференца Море), а потом дела Ана (1958, по роману 
дежеа Костолањија), а нешто касније Дечаци Павлове улице 
(1968, по роману Ференца Молнара). а Карољ Мак (1925) 
године 1958. снима филм Кућа подно хридина – камерна 
драма о томе како се тешко ослободити прошлости и рата. 
Касније ће, поред других, остварити и филм Љубав (1970, по 
делу Тибора дерија) – револуција 1956. године преломљена 
кроз судбине осуђеника и две жене, мајке и супруге.

У мађарском филму шездесетих година јавља се цело сазве
жђе великих филмских стваралаца: Миклош јанчо, андраш 
Ковач, иштван гал, иштван Сабо, Петер Бачо... Мађарска 
годишње произведе двадесетак играних филмова; многи 
режисери имају среће и раде континуирано и из године у 
годину снимају филмове. Tек примера ради, 1971. године, 
у продукцији од двадесет играних филмова налазе се и 
следећа остварења: Золтан Фабри Мравињак, Петер Бачо 
Садашње време, Миклош јанчо Још народ моли, Золтан хуса
рик Синдбад.

најпознатији и најуспешнији редитељ овога периода јесте 
Миклош јанчо (Jancsó Miklós, 1921), његова најзначајнија 
остварења су: Развезивање и везивање, 1962; Људи без наде, 
1965; Звезде, војници, 1967; Тишина и крик, 1968; Сјајни ветро
ви, 1969. јанчо је „западну” обнову филмског језика ствара
лачки срећно повезао с „источним” проблемима Мађарске, 
вели један истраживач. хаос и бесмисао живота, непрекидно 
мотање у круг на маленом простору у филмовима М. јанчоа 
ипак налази нов смисао.

■■■  

Најпознатији и 
најуспешнији редитељ 
овога периода јесте 
Миклош Јанчо
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и раније је за мађарски филм било карактеристично да се 
служио књижевним делима, али су на тој основи настајали 
и добри филмови и пуке илустрације познатих књижевних 
дела. невероватно је колико је дела мађарске књижевности 
доживело екранизацију! али значајни, чак изузетни филмо
ви су настајали ако су се уз режисере, који су се истрајно и 
стваралачки изражавали филмом, јављали и истински писци, 
било да су њихова дела само исходиште за будући филм, било 
да су режисери почели да раде у тандему са својим писцима–
сценаристима. Такав стваралачки тандем чине, на пример, 
Миклош јанчо и романсијер–сценариста Ђула хернади.

Пример Золтана хусарика (Huszárik Zoltán, 1931–1981) 
та  кође је карактеристичан. иако је из политичких разлога на 
самом почетку одстрањен и није могао да снима, он је ипак 
остварио свој свет у пет краткометражних филмова и два 
играна (Синдбад, 1971; Чонтвари, 1979), прерана смрт га је 
омела да оствари више значајних филмова. али и у овак  вом 
опусу видљив је његов поступак који се, можда, из ра зитије 
и лакше запажа него код других режисера. ху са   рик полази 
од књижевног дела (приповетке и романи Ђу    ле Кру дија о 
Синдбаду), али само као материјала ин спи рациjе; дубински 
се користи делом писца остварујући сасвим ново, готово 
неухватљиво дело. хусарик није за ро б ље ник изузетног 
књи жевног дела, већ творац новог дела ин спирисаног прет
ходним остварењем. Његов први играни филм означава и 
његов уметнички врхунац; више је него свет великог писца 
Ђуле Крудија. још је сложенији однос у филму Чонт вари, 
јер је велики сликар само инспирација од које се по лази, али 
је преко његове симболичне судбине лудила, про јектована 
судбина глумца који је требало да игра улогу сликара (али 
је извршио самоубиство). резултати су увек изу зет ни, 
неочекивани, филмови доносе необична укрштања, ду п
лирања, мултипликовања различитих умет ности, филм 
као медиј син тезе у којем се остварује могућност дубинског 
укрштања.

Петер Бачо (1928–2009), познат и као сценариста, режирао 
је низ филмова, али је најзапаженија његова сатира Крунски 
сведок (1969) који је готово десет година био забрањен; сни
мио је и наставак (1994).

нису безначајна ни остварења у области анимираног 
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филма. Треба нарочито истаћи Марцела јанковича (1941) 
који је остварио низ кратких цртаних филмова према мо
тивима народних бајки. али је он реализовао и први ма
ђарски целовечерњи анимирани филм Витез Јован (1973), 
према познатом епу Шандора Петефија, модерно, бајковито, 
изузетно остварење.

У међувремену је и у Мађарској, као и у другим тзв. 
социјалистичким земљама, дошло до преокрета (година 
1989). одржани су први вишестраначки избори, али је опет 
искрсло старо, вишевековно питање: како се укључити у 
Европу, а не изгубити национални идентитет; како сачувати 
нацију и државу, а укључити се у Европу.   

Замах који је мађарски филм добио шездесетих година 
као да не посустаје. низ нових режисера наставља конти
нуирано да снима, формула о укрштању више уметности 
и даље даје значајна филмска остварења (Марта Месарош, 
геза Беремењи, Петер готар, андраш јелеш...).

XVIII На крају миленија: Хамваш

Мађарска емиграција је увек имала значајне писце као неку 
врсту противтеже. један од таквих јесте и Шандор Мараи 
(1900–1989) који је значајан романсијер, али је још снажније 
деловао својим моралним ставом. иако је већ између два рата 
био значајан и остварен писац, увидео је да у стаљинистичкој 
Мађарској не може да опстане лични интегритет писца, еми
грирао је (1948) и наставио до краја живота да пише, романе, 
дневнике. Његово дело улази у мађарску књижевност тек по
сле његове смрти и после политичких промена. Његов дуги 
и истрајни Дневник (1943–1989) претвара се на наше очи у 
једно од најзначајнијих дела 20. века; мада је одиста написан 
у облику кратких дневничких бележака, Дневник се преоб
ражава у роман. 

али је и у самој Мађарској био приличан број „унутраш 
њих емиграната”, људи који су остали у земљи, али нису мог
ли да објављују своја дела, јер су били на разним списковима 
забране. данас су разлози забране већ неразумљиви, али су 
недавно ефекти још били катастрофални.

један од тих забрањених писаца био је и Бела хамваш 
(Hamvas Béla, 1897–1968), филозоф, есејист, романсијер. од 

■■■  
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1948. године па све до смрти није могао да објави ни једно 
једино словце. Па и поред свега, исписао је своје дело, једно 
од најграндиознијих дела 20. века, не само у Мађарској. То је 
мислилац који заправо као и да није Мађар, мада је израстао 
из мађарске културе и сва је своја дела написао на мађарском 
језику; он подсећа на културни круг средњоевропејски, али 
му је заправо претесна и Европа. хамваш, велики зналац 
европске филозофије и науке, успео је да споји Европу и 
азију, значи цео свет, и да начини јединство, целину, у коју је 
укључено цело човечанство. Због тога је најбоље рећи за њега 
да је мислилац и писац целокупног човечанства, израстао 
из мађарске, европске културе, али је својом имагинацијом 
и великим знањем обухватио цео свет. Његовом делу нису 
потребна тумачења из перспективе Мађарске, нити објаш
њења са становишта Европе или азије, грандиозно дело се 
уздиже до космичког нивоа.

Бела хамваш је преузео идеју ренеа генона: у свим древ
ним, светим књигама човечанства видљива је исто ветност, 
што онда значи да је некада човечанство било јединствено. 
развијајући даље ту идеју, настала су његова капитална 
дела Scientia sacra (Свето знање, духовна баштина древног 
човечанства), роман Карневал, тротомна књига есеја Патам, 
као и низ других дела која су већ доступна и полако освајају 
свет. Ускоро ће и свет открити једног од највећих духова чо
вечанства нашег доба. на почетку двадесетог века Мађарска 
је дала свету великог песника Е. адија, а на крају века великог 
есејисту, романсијера и мислиоца Белу хамваша.

Цео двадесети век у Мађарској могао би се посматрати 
преломљен кроз судбину и дело две личности мађарске ми
сли и културе. Марксистички филозоф Ђерђ лукач (Lukács 
György, 1885–1971) и Бела хамваш су заправо паралела, мада 
антиподи, представници две потпуно другачије струје, а обе 
су се реализовале у истом веку. Млади лукач, на самом по
четку, пред Први светски рат, велико је обе ћање и најављена 
могућност, али ће се он током самог ра та приклонити 
комунистичкој струји и неће остварити најављену универ
залност заједничког духа човечанства; делиће јединствени 
свет на напредне и конзервативне духове. нешто млађи Бела 
хамваш, који се нашао под идеолошким ударима старог лу
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кача, као да ће наставити најаву младог лукача и, под веома 
неповољним условима, остварити непоновљиво и велико 
дело о човеку и његовом послању на земљи. хамваш је дух 
огромног формата: његове идеје треба проучавати, али се он 
као личност готово и не може рационално објашњавати.

Сви народи воле да наводе шта су све они дали свету и 
човечанству, почев од науке па до уметности. Па и Мађари су, 
иако мален народ у Европи, дали свој значајан допринос чо
вечанству. ако се то посматра, рецимо по нобеловцима, онда 
је број Мађара нобеловаца веома велики, чак тринаест (Филеп 
ленард, роберт Барањ, рихард Жигмонди, алберт СентЂер
ђи, Ђерђ хевеши, Ђерђ Бекеши, јене вигнер, денеш габор, 
јанош Полањи, Ели визел, Ђерђ олах, јанош харшањи). али је 
исто тако занимљиво да су мађарски нобеловци већином само 
пореклом из Мађарске, а остварили су се у свету. изузетак су 
само двојица. алберт СентЂерђи кога је министар културе 
позвао (1930) да се врати у домовину да би организовао научни 
рад на Универзитету у Сегедину, где је онда СентЂерђи от
крио и витамин Ц, довољно матeријала за истраживање нашао 
је у паприци, за што је 1937. године добио нобелову награду. 
имре Кертес (Kertész Imre, 1929), романсијер и есејиста, први 
је мађарски нобеловац за књи жевност, а награду је добио 2001. 
године. (а и он живи у немачкој и у Мађарској, немачки из
давачи су га предложили за нобелову награду.) Преживео је 
аушвиц и холокауст, али га је тај доживљај толико обузео да 
заправо када год пише, пише о холокаусту, било да су то романи 
или есеји, два жанра у којима је велики мајстор. Захваљујући 
њему знамо за многе димензије страдања које су неисцрпне у 
20. веку. Први роман Бесудбинство (1975) говори о дечаку који 
је доспео у логор; последњи роман, Обрачун (2002), пак о човеку 
који је рођен у логору, преживео страхоте, постао писац, али 
ће касније, у зрелом добу извршити самоубиство.

Поред њих, Мађарска је дала свету изванредне уметнике 
чија дела и данас изазивају дивљење и настављају стваралач
ки да утичу на човечанство. довољно је да за двадесети век 
останемо код имена великана: Ендре ади, Бела Барток, Бела 
хамваш, лајош Сабо...

најзначајнији Мађари који су остварили велико дело, 
било научници, било уметници, свесни су укрштаја који у 
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њима по природи ствари постоји. Шандор Карачоњ је за
писао: „Посао нас Мађара је да свој азијски садржај умемо 
да остваримо у европској форми”.

а Золтан Кодаљ је још изразитији: „За једну нас руку 
још држи Татарин–ногај, вотјак, Черемис, за другу Бах и 
Палестрина. Можемо ли да обујмимо ове далеке светове? 
Умемо ли да између културе Европе и азије не будемо само 
скела која се батрга овамо–онамо, него мост и, можда, с обе 
стране повезано копно? овај задатак био би довољан за 
нових хиљаду година.”

Барток је једном записао: „домовина је светиња. али је 
још већа светиња човечанство.” Савремени романсијер Петер 
Естерхази пак наглашава: „али не постоји мађарских десет 
заповести.” да ли то значи да напуштамо уско национални 
(локални) оквир и враћамо се универзалним вредностима 
човечанства, или то само виде велики умови 20. века? или 
је мисао лајоша Филепа одувек важила: „Универзално и 
национално су корелативни појмови.”

  
XIX Епилог

1.  
    
говоримо не само о томе шта једна култура има и може да 
даје, први критеријум, него и шта друга култура може и уме 
да прими, нови критеријум. ваљда не постоји народ који нема 
шта да понуди другима, али има много оних који не умеју 
да виде, открију и приме. две културе, чак и суседне, могу 
бити у таквом раскораку да у једном тренутку не примају 
постојеће вредности, а у следећем тренутку могу и да их 
открију и да их приме и да буду плодотворне. По неком 
закону спојених судова: прелива се само ако за то постоје 
глобални услови.

Како су Срби прихватали мађарску књижевност током 
последњих сто педесет година? вредности је било, видели 
смо, a да ли су откриване и коришћене?

У другој половини 19. века Срби су, пре свега Срби у Угар
ској, ношени истим таласом националног развоја, имали у 
Ма ђарима узор за формирање националних институција 
(ака демија наука, национално позориште... Матица српска, 
Срп ско народно позориште...), али и за подстицај културе, 
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уметности, пре свега неговање језика и књижевности. Пре
узи мају се вредности које су потребне, којих нема, бар не 
до вољно.

и Срби су преводили мађарску књижевност, најбоље 
мађарске ствараоце. Ускоро после слома револуције запо
чело је превођење Петефија. и то нико други него јован 
јовановић Змај, и песме и Витеза Јована, а наставили су 
други преводиоци, па је Петефи постао и познат и омиљен 
песник у новој култури. готово да нема песника, било да је 
знао мађарски или није, који није покушао да преведе макар 
једну Петефијеву песму.

Змај је превео и арањеву трилогију Толди, а преводио је 
и баладе. опет су други наставили па је и арањ био познат и 
цењен у српској култури. Поготово ако се зна да је Змај своје 
преводе објављивао заједно са својим песмама у сабраним 
делима: песници које је преводио нашли су се у јавним и 
домаћим библиотекама а да многи читаоци нису ни водили 
рачуна да су то преводи, све је то од исте руке и из исте главе 
великог националног барда.

и Мадачеву Човекову трагедију такође је превео Змај, 
ка сније су настала још два превода. дело је веома цењено, 
али по природи својој није могло да има широку читалачку 
публику. 

и четвртог мађарског великана, јокаија, преводио је Змај, 
али веома мало, тек на самом почетку. Приповетке јо каи
јеве, потом и романе, најпре је преводио Змајев пријатељ 
антоније хаџић, а наставили многи преводиоци. од 1857. 
до 1914. године библиографија броји 249 јединица превода 
јокаија; од тога су 24 књиге, и то 12 романа и 12 збирки при
поведака. Колико је јокаи био омиљена лектира види се и по 
томе да нема српског часописа који није објављивао његове 
приповетка или романе у наставцима. Када је објављен 
роман Златан човек (Београд, 1885), одмах потом је (1887) 
у народном позоришту изведена драматизација романа. а 
поводом педесетогодишњице јокаијевог књижевног рада, 
краљ александар обреновић је 1894. године одликовао по
пу ларног писца орденом „Светог Саве с великим крстом”, 
зна чи признањем којим се одликују само националне ве
личине.

После Првог светског рата долази до промене укуса: 

■■■  

И Срби су преводили 
мађарску књижевност, 
најбоље мађарске 
ствараоце. Ускоро 
после слома револуције 
започело је превођење 
Петефија. И то нико 
други него Јован 
Јовановић Змај.
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па жња је усмерена према западној Европи, она је узор у 
сваком погледу. и тако ће остати и до краја другог светског 
рата. а после рата долази до нове, насилне промене укуса: 
узори су идеолошки усмерени – совјетски писци. Тек нешто 
касније два ће мађарска писца имати значајну улогу и 
тираже. Шездесетих и седамдесетих година биће објављиван 
лајош Зилахи: његове књиге ће чак достићи 72 издања, а 
у том броју су и Изабрана дела у 10 књига. Зилахи је један 
од комерцијално исплативих писаца који се штампа и 
доштампава, јер га прихвата широка читалачка публика.

други мађарски писац чија су дела превођена и објављи
ва на био је Ђерђ лукач, a разлози су били идеолошки.

ни један други мађарски писац није имао нарочитог 
успеха, мада су превођена и објављивана поједначна дела 
многих аутора.

2.

велики мађарски писци друге половине 19. века оставили 
су трага, имали своју широку рецепцију у српској култури, 
и сваки заслужује да се о њему расправља. неки од њих 
су осветљени и монографски (Петефи, Мадач), о другима 
су објављене библиографије и студије. они су постали 
неодвојиви део српске културе.

али није никада било таквог случаја у српској култури 
који би се могао упоређивати с интензитетом концентрич
не рецепције какву има Белa хамваш код Срба. Зато треба 
говорити управо о Бели хамвашу.

Живот дела Беле хамваша започео је објављивањем пре
вода његовог есеја Дрвеће 1980. године (Летопис Ма тице 
српске), уследиће цео низ есеја и целовитих студија по листо
вима и часописима као и на радију. од 1980. до 1993. године 
објављено је 68 библиографских јединица, два посебна броја 
часописа испуњена његовим делима; међу тим преводима су 
и пет целовитих наслова (Криза света, 1989; Unicornis, 1990; 
Филозофија вина, 1990; Тајни записник, 1991; Фрагмент о 
теорији романа, 1991) У Београду је 1991. године одржан 
округли сто Ко је био Бела Хамваш?, а прва самостална 
књига је објављена тек 1993. године, избор есеја под насловом 
Хиперионски есеји (Матица српска, нови Сад; рецензенти: 
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Божидар Ковачек и Беата Томка). настављено је објављивање 
по листовима и часописима, па је до данас објављено још 29 
дела у посебним књигама, сва његова значајнија дела која 
су објављена и на мађарском. Чак је преведена и објављена 
његова Антологија хумана, из бор текстова од старог Египта 
до наших дана (превод с мађарског!), као и књига његових 
изабраних мисли под насловом Хамвашев бревијар (2001). 
У припреми је и објављивање сабраних дела, укупно 50 на
слова; поред наслова објављених у Мађарској овај пројекат 
обухвата и избор од десет књига есеја и приказа објављених 
по листовима и часописима од 1919. до 1948. године. 

Уз поменути одзив на округлом столу када је настало 
девет текстова, до сада је написано већ преко 200 текстова 
о Бели хамвашу. објављена је и прва књига из серије о 
рецепцији Беле хамваша (Границе ишчезавају, зар не? Књига 
прва: Улазак, Београд, 1999), а следећих довршених 15 књига 
чекају на објављивање. већ је објављена и прва самостална 
књига о хамвашу (Слободан Мандић: Сентандрејске баште, 
Зрењанин, 1999). Први дипломски рад је одбрањен у Београ
ду, тема Хамвашева критика науке (александар Пашко, 
Катедра за филозофију Филозофског факултета). одбрањен 
је и први магистарски рад на Катедри за ма ђар ски језик и 
књижевност, Моника Бала: Рецепција превода Невидљивог 
збивања и Филозофије вина у српској култури.

откуд у тако кратком периоду (1980–2004) толико инте ре
со вање за једног страног писца, које се не може упоредити ни 
с једном досадашњом рецепцијом у српској култури?

Крајем 20. века човечанство се још једном нашло на пре
лому: стари систем вредности, онако како је функци о ни сао 
у животу, доживео је крах, правих ослонаца нема, не виде 
се, генерације су се нашле у ћорсокаку, нарочито млади. То у 
појачаном мери важи за Србе који су додирнули дно хаоса. 

хамваш на новим основама нуди преоцењивање и пут ка 
но вим оквирима. не значи да је он једини и да нема мислилаца 
који су му слични. али је хамваш обухватио јединствен свет, 
це лину човечанства, а дело му је исписано веома читљи во и 
при мамљиво. веома је потребан у овом тренутку зато што 
ну  ди оквире и могућности за следеће векове. Читаоци га откри
вају за себе, нарочито млађе генерације, јер у њему виде осло
нац после рушења и пада досадашњег система вредности.

■■■  

Хамваш је обухватио 
јединствен свет, целину 
човечанства, а дело 
му је исписано веома 
читљиво и примамљиво.
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хамваш није сам, ни у свету, ни у Мађарској. хамваш је 
мислилац који повезује ствараоце и открива постојеће а по
тиснуте линије другачијег промишљања човека и живота.

али се мора запазити да сличне вредности постоје и дру
где, само их треба запазити и прихватити. Зар овај двадесети 
век нема нешто веома слично у румунији? довољно је на
вести имена: Елијаде, Сиоран, нојка, Бранкузи... а други 
народи с ових простора?

Чак имамо разлога да се на нов начин упитамо: какав је 
смисао мађарског пута из азије до Паноније? Без обзира на 
доприносе које су Мађари дали човечанству, средином 20. 
века и у његовој другој половини, стасала је генерација која 
је понудила нов, другачији смисао, не само својим сународ
ницима, него и човечанству. Када ће човечанство моћи да 
прихвати њихову мисао, друго је питање; ова генерација је 
и у најнеповољнијим условима остварила своје дело које се 
нуди другима, очекује своје откриваче. није ли можда у томе 
смисао доласка Мађара у Европу? 

Треба навести неколико истакнутих имена. Уз Белу хам
ваша то су: мислиоци лајош Сабо (Szabó Lajos, 1902–1967), 
Бела Табор (Tábor Béla, 1907–1992) и нандор варкоњи 
(Várkonyi Nándor, 1896–1975); сликар лајош вајда (Vajda 
Lajos, 1908–1941); песник Шандор вереш (Weöres Sándor, 
1913–1989); писац Шандор Мараи (Márai Sándor, 1900–1989); 
правник иштван Бибо (Bibó István, 1911–1979); историчар 
уметности лајош Филеп (Fülep Lajos, 1885–1970)...   

  Можда би најкраће представљање ове необичне скупине 
снажних и остварених личности била мисао лајоша Сабоа: 
„није Бог антропоморфан, него је човек теоморфан.” не 
борба за опстанак, већ човек кao стваралац, микротеос. 

3.

навикли смо се на познату формулу како мањине повезују 
народе, државе, културе; што и није нетачно. али треба за
пазити и – у најмању руку – чудне појаве. генерација ствара
лаца о којој је реч била је потиснута и остала на ру бу главног 
тока у Мађарској; треба да прође поприлично времена, по 
свој прилици деценијадве, па да глад за запад ним вредно
стима дође на своју нормалну меру и да се тек тада запазе 
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и своје домаће вредности. али матична култура одређује 
хијерархију вредности и Мађари у војводини нису у стању 
да виде ове занемарене и потиснуте вредности. Као што их 
углавном не интересују наше вредности у књижевности, 
већ су окренути готово искључиво вредностима мађарске 
књижевности, по уобичајеној хијерархији вредности.

Ма колико хамваш (и поменута генерација) имао дубоки 
зна чај за Србе, што се већ сасвим јасно испоставило, мањин
ски Срби из Мађарске су окренути српској књижевности 
и култури, што је разумљиво, али не примећују вредности 
мађарске књижевности и културе из свога окружења, чак 
као да се бране од тих вредности.

Колики треба да буде напор отворености да бисмо до
зволили да нам друге културне вредности буду потребне и 
да нам присно испуњавају живот?

Био сам затечен када сам упозорен ко су код нас два нај
приљежнија посленика која се истрајно баве мађарском кул
туром: Божидар Ковачек, родитељи Босанци и сам је рођен у 
Босни, дакле дођош; и моја маленкост, родитељи колонисти 
из херцеговине, истина, ја сам већ рођен у Бачкој. а где су 

■■■  

 Лајош Сабо: „Није Бог 
антропоморфан, него је 
човек теоморфан.”



 

■ Мађарска цивилизација  ■  ■■■  ■ Мађарска цивилизација  ■  ■■■  

■■■  ■■■  ■■■  ■■■  



■■■  ■

■■■  ■■■  ■■■  ■■■  



■ Мађарска цивилизација  ■  ■■■  

 

■■■  



■■■ Додатак ■ 147 ■ Белешка о овој књизи ■

генерације Срба староседела
ца? има ли их бар на видику?■■■  

додАТАК ■
I БЕлЕшКА О ОВОј КњиЗи
рукопис ове књиге настао је на основу 
предавања на но во отвореној Катедри 
за мађарски језик и књижевност Фило
лошког факултета у Београду. Уводно 
поглавље с чела ове књиге било је прво 
предавање којим је отвoрена Катедра 
(1994). Предмет је носио назив Увод у 
хунгарологију и требало је да пружи 
студентима основне појмове о историји, 
језику, уметности, књижевности и 
уопште култури наших суседа, како би 
се током студија касније могли боље 
сналазити.

Цео план и програм Катедре 
конципиран је тако да сту дентима 
омогући поглед из наше перспективе, 
значи понирање у језик, књижевност, 
историју, културу из нашег угла. Што 
значи да ће се разликовати од погледа 
из Ма ђарске онолико колико је то по 
природи ствари неопходно. добрим 
делом  је то значило ослањање на Белу 
хамваша и друге скрајнуте ауторе, и 
по томе се овај програм разликовао од 
других катедри у свету. То се најбоље 
може видети у овој књизи и њеној 
концепцији, јер је то ослањање једним 
делом и у њој евидентно. 

Стицајем лепих околности догодило 
се да је рукопис об јављен управо у го
дини када су Мађари обележавали 1.100 
година од доласка у Карпатски басен 
(1996). издавач („геопоетика”) је био по
кренуо серију „Цивилизације” (Францу

ска цивилизација, Руска цивилизација...) 
па је и овој књизи припао такав наслов; 
значи само да тај наслов није дао аутор. 

али, накнадно тек, испостави
ло се да иако сам и сāм мислио да је 
цивилиза ција појам резервисан само за 
велике и ретке народе који су човечан
ству дали огроман допринос и веома 
видљиве ре зултате (египатска, месопо
тамска, кинеска...) – Мађари су својим 
специфичношћу, јединственошћу, мало
бројности упркос ипак толико особени: 
зашто не би били посебна цивилизација? 
Тако је главни наслов остао: Мађарска 
цивилизација.

Књига, наравно, има своја 
ограничења, пре свега оби мом, а онда 
она представља једногодишње градиво 
као су маран преглед за студенте. Тре
бало се одрећи многих примамљивих 
тема, али то не значи да би књига тада у 
основи била другачија.

Књига је приказана и код нас (на 
српском и мађарском језику) као и у 
Мађарској. Писали су о њој академик 
василије Крестић (Београд), академик 
иштван Сели (нови Сад), иштван П. 
нађ (Солнок), Мартон Матушка (нови 
Сад), др драгиња рамадански (Сента), 
Марија Шимоковић (Суботица – Бео
град), др габор вајда (Суботица), проф. 
др иштван Њомаркаи (Будимпешта) и 
проф. др Предраг Степановић (Будим
пешта). већина убрзо после појаве 
књиге, али дво јица последњих тек не
давно (и. Њомаркаи у оквиру пројекта 
Мађарске академије наука на тему 
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Слика Мађара и историјске промене 
објавио је у истоименом зборнику рад 
под насловом Слика Мађара код Срба и 
Хрвата, Бу дим пешта, 1999, стр. 59–71.).

испоставило се, међутим, да за јавни 
разговор у Бео гра ду нема довољно 
људи таквог профила који могу да ком
петентно говоре о Мађарима па онда и 
о овој књизи. За то је приликом једног 
представљања књиге избор пао на соци
олога и левичара Мађара (у међувремену 
је преминуо) који је коректно говорио, 
али се непрекидно мучио: књига за 
њега није била уобичајена, историја је 
била само спољни оквир, а Мађари су 
приказани посредством књижевности, 
уметности... Социолог је знао само за 
хоризонтални поглед и видео је само на 
површини, није био склон за поимање 
неизвесних дубина, а поготово духовних 
вредности и сакралности.

Приликом представљања у Суботи
ци, пак, позвао сам при јатеља писца, 
Мађара, да говори: он је одбио, јер се 

у то не разуме(!). Било је то време оне 
чудне политике када је све могло бити 
сумњиво, када су наши Мађари прича
ли како је Милошевић отворио Катедру 
у Београду да би угушио мађарску Кате
дру у новом Саду (!?). 

изгледало је да би друго издање 
књиге могло да се појави 2 000. године,  
управо када је у Мађарској прослављана 
нова велика годишњица – 1 000 година 
од крунисања првог краља Мађарске. 
Тада ми се учинило згодним да се по
нуди игра у којој би се по одређеним 
пропозицијама навело једанаест нај
важнијих имена (појмова, дела...) за која 
се сматра да су најбитнија за живот и 
одржање Мађара, као и њихов допринос  
Европи.

ни књига није објављена, нити је 
игра реализована; зато је сада нудим 
читаоцима.

ово издање се мало разликује од 
првога. исправљене су омашке, једно 
поглавље (Уметност новог века) је 
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1. Угарска вертикала
 

Писац више књижевних и књижевно
критичких дела, плодан преводилац 
с мађарског на српски језик и теоре
тичар превода, проф. Сава Бабић је 
ових дана објавио књигу Мађарска 
цивилизација. невелика по обиму 
Бабићева књига  је занимљива и значајна 
својим садржајем. врстан познавалац 
мађарске књижевности, мађарског језика 
и културе, Бабић је овом књигом же
лео да попуни празнину која постоји у 
српској историографији и књижевности. 
Уочљиво је да о нашим северним сусе
дима, упркос томе што са њима имамо 
хиљадугодиш ње везе, сарадњу, па и 
сукобе, немамо ни најнужније прегле
де и приручнике, којима би се могла 
задовољити наша елементарна интелек
туална знатижеља о њиховој друштвеној, 
политичкој и културној прошлости.

Проф. Бабић је Мађарску 
цивилизацију написао без научних 
претензија, без жеље да о темама о 
којима у књизи расправља каже нешто 
ново, непознато и другачије но што је у 
постојећој литератури већ речено. на
против, намера проф. Бабића била је да 
на темељу стручно одабране и научно 
поуздане литературе обавести српског 
читаоца о ономе што је најважније 
у вишевековној историји Мађара. 
Међутим, из разноврсне и, рекао бих 
без било каквих претеривања, раскошне 
прошлости Мађарске и Мађара, нимало 

није лако и једноставно, чак и за такве 
познаваоце какав је Бабић, на малом 
простору којим је располагао, начинити 
избор и дати једну заокружену целину. 
Са задовољством желим да нагласим да 
је Бабићу то, углавном, пошло за руком, 
упркос свим тешкоћама с којима се суо
чавао при избору тема о којима је писао  
и начина  како их је саопштавао. он је 
дао један занимљив преглед историје 
Мађара. Успео је да повуче једну вер
тикалу од првих сазнања о њиховој 
прапостојбини  до наших дана. Многе 
чињенице, бројни догађаји и сијасет 
личности морало је бити заобиђено 
и подређено суштинским токовима 
развоја мађарског народа.

окосницу књиге Мађарска 
цивилизација чини хро но лошки пре
глед нај значајнијих збивања од доласка 
Мађара у Панонску низију до државних, 
друштвених, политичких, идеолошких 
и свих других промена које се дешавају 
пред нашим очима. Читалац ће се тако 
упознати са значајем битке код аугзбур
га на лешком пољу 955. године, са вре
меном када су Мађари примили хриш
ћанство, када су и како организовали 
државу, како је долазило до смене раз
них династија: арпадовића, анжујаца, 
Корвина, јагелонаца и хабзбурговаца, 
какве су последице сусретања номад
ске и хришћанске културе, латинског 
и мађарског језика, западног и источ
ног хришћанства. нужна обавештења 
наћи ће читалац у Бабићевој књизи 

допуњено музиком, сликарством и архитектуром, као што је на крају додато цело 
ново поглавље (Епилог). наравно, нов је и цео Додатак.

II ПРиКАЗи
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и о значају и последицама турског 
надирања, подели земље на три дела, 
проблемима који се тичу реформације и 
контрареформације, о сео бама, мешању 
и прожимању разних народа, култура 
и ци вилизација, друштвеним односи
ма, средствима и начину производње, 
времену просвећеног апсолутизма, 
насилној германизацији, мађарском 
отпору према бечкој политици, разли
читим концепцијама – једној иштвана 
Сечењија, другој лајоша Кошута – о 
развоју мађарске државне и националне 
политике. Кратким, по правилу лапи
дарним казивањима, Бабић нас оба
вештава о револуцији 1848/49. године 
и о њеним по Мађаре катастрофалним 
исходима, о Баховом апсолутизму, 
аустро–угарској нагодби 1867. и подели 
Монархије на два дела, Првом и другом 
светском рату и њиховим последицама, 
стаљинистичком систему и револуцији 
1956. године. 

У та политичка и друштвена 
збивања Бабић зналачки утки ва и све 
манифестације културних дешавања, 
посматра ју ћи их са методолошког 
становишта на једино исправан начин 
као органску целину. Свестан значаја 
статистичких показатеља, аутор је од 
епохе до епохе давао податке о броју 
становника, али и о њиховом национал
ном и верском са ставу.

немам намеру до појединости да 
анализујем садржај књиге Мађарска 
цивилизација. Међутим, морам рећи да 
је Бабић са разлогом истакао, и то про
вукао као црвену нит читавом књигом, 
колики страх и бригу су имали и још 

увек имају Мађари да очувају свој језик 
и свој национални идентитет. Са тим 
у вези он је навео више занимљивих 
и карактеристичних примера како се 
језици, иако припадају различитим гру
пама, међусобно преплићу и преливају.

да би читалац што боље упознао 
Мађаре и њихову културу, Бабић се по
забавио мађарским језиком и његовим 
специфичностима. Посебну пажњу 
обратио је мађарској књижевности, 
пратећи њен развој од првих писа
них трагова  до великих појединаца, 
књижевних покрета и изузетних 
остварења, која далеко надилазе на
ционалне оквире. ни је занемарио ни 
мађарску митологију, легенде, народне 
оби чаје, усмену књижевност и, шире 
гледано, мађарски фолклор. Занимала 
га је и култура у најширем смислу њеног 
значења, па је обавестио читаоца о усло
вима становања, изградњи станишта, 
начину градње и врсти материјала за 
градњу, пратећи то од најстаријег време
на до наших дана, како по селима тако и 
у градовима. С тим у вези саопштио је и 
најнужније податке који се тичу одлика 
архитектуре Панонске низије.

Са циљем да нагласи колики је до
принос светској науци по броју малог 
мађарског народа, Бабић нас подсећа 
на дванаест научника нобеловаца, међу 
којима је и проналазач Ц–витамина ал
берт СентЂерђи. Међутим, занимљиво 
је и то да  су мађарски нобеловци само 
пореклом Мађари а да су се сви, осим 
СентЂерђија, остварили у туђем свету 
а не у својој домовини.

Са жељом да дã што потпунију и 
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свеобухватнију слику о целокупном 
развоју Мађара, Бабић је приказао и 
разне гране уметности, посебно ли
ковну, музичку, позоришну и филмску. 
Своје описе он није оголио, није их 
свео само на оцене о значењу појединих 
дела већ је свугде говорио и о њиховим 
ствараоцима. овом књигом стога не 
дефилују само цареви, краљеви, држав
ници, вој сковође и политичари већ и 
научници многих дисциплина и умет
ници разних грана и смерова.

У настојању да пружи што реалнију  
слику о Мађарима, да објасни зашто 
је Мађарска баш таква каква је, Бабић 
није запоставио ни геополитички 
положај на којем живе Мађари. Његов 
закључак је да су они многе од својих 
народносних особина, културних и 
цивилизацијских тековина пренели на 
своје суседе и сажитеље бројних других 
националности и вероисповести, али да 
су у исто време много тога примили од 
оних којима су доста и дали. границу 

у том прожимању и преплитању данас 
није могуће повући па стога Бабић и 
наглашава да проучавајући Мађаре ми, 
заправо, проучавамо и упознајемо сами 
себе. на додирне елементе између Срба 
и Мађара, из многих области живота и 
стваралаштва, Бабић је посебно укази
вао и то су странице коју његову књигу 
чине оригиналном.

Завршавајући овај приказ могу рећи 
да је књига Мађарска цивилизација у 
нашој средини и на нашем језику пио
нирског карактера. она ће, без сумње, 
попунити знатну празнину у нашој кул
тури. верујем да ће наићи на широк круг 
читалаца, а то ће бити добар подстицај 
за проф. Бабића да је допуни и прошири. 
ако на то није спреман, ваљало би раз
мислити и о превођењу неке од бројних 
историја Мађара за којом одавно постоји 
и научна и културна потреба.

  
василије Крестић
(Књижевна реч, Београд, 

■■■  

април 1996, бр. 468/469, 
стр. 27.)

2. О мађарској цивилизацији на 
српском језику, у епском стилу

У нашој културној садашњици, 
привиклој на другачије сензације, није 
свакодневни догађај појава књиге која 
обухвата укупност културе појединих 
нација – бар је настала с том намером –, 
а нарочито а) ако је то резултат подухва
та и рада појединца, б) ако аутор није 
обрадио материју културе на сопстве
ном матерњем језику, в) ако је намењена 

читаоцима који у ужим или ширим 
оквирима показују интересовање за 
основна сазнања из одређеног предмета 
историје света путем прегледа култур
ног развоја човечанства.

Књигу Мађарска цивилизација профе
сора Саве Бабића, који води недавно 
ос новану Катедру за мађарски језик и 
књи жевност на Филолошком факултету у 
Београду, одређују управо ове околности, 
услови и односи, због тога свакако заслу
жује карактеристику „неуобичаје ног”, 
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„несвакидашњег” културног дога ђаја.
Мада је с гледишта наше теме мож

да мање важно, ипак овде помињемо 
околност, која је незаобилазна за оцену 
укупног рада Саве Бабића, да он спа
да међу оне ретке – и, нажалост, све 
ређе – духовне ствараоце који се баве 
испитивањем других језика и култура 
своје средине бар у оноликој мери као 
што се његове мађарске колеге баве 
теоријским и практичним питањима 
српског језика, књижевности  и ду
ховне културе. Својим подухватима 
који имају вредност геста Сава Бабић 
је и до сада у великој мери допри
нео узајамном упознавању мађарске и 
југословенске културе, а тиме и њиховом 
приближавању. Такав је, на пример, био 
његов рад, монографија Како смо прево
дили Петефија, написана поводом 150 
година од рођења Петефија, дело које 
се значајно издваја и у међународним 
оквирима међу оним остварењима која 
се баве опусом песника изван територије 
мађарског језика. Као што смо онда 
оценили: „једно од најкомплетнијих дела 
у истраживању Петефија међу оним ра
довима који се баве проблемима песника 
који је проговорио на другом језику.”

и нова Бабићева књига о мађарској 
цивилизацији опет се поклапа с једним 
другим значајним историјским дату
мом, са 1.100 година од доласка Мађара, 
и овом књигом српска култура на 
најдостојанственији начин доприноси 
обележавању овога догађаја. Желимо 
да нагласимо: не у државном, поли
тичком или дипломатском заступању 
једног народа, него изражавајући то 
признатим речима културе, гестом 

уважавања, оживљавајући у нама наду 
да још постоје средине у животу на
ших друштава које могу да преузму на 
себе ово историјско послање. да ли ће 
Бабићев пример имати следбенике и 
на подучју немачког, чешког, словач
ког, руског, украјинског, словеначког 
или баш румунског језика? наводимо 
мисли аутора што се тиче овог свесног 
темпирања рада, изражене у резимеу: 
„Мађари су приспели у Европу пре 
1 100 година (896–1996). они су били 
последња ратничко–номадска племена 
која су у Европи формирала државу 
(...) Књига Мађарска цивилизација по
кушава да оцрта историјски развој и 
пресудне моменте мађарског народа 
који већ једанаест векова живи поред 
нас. Књига истовремено обраћа пажњу 
на суштинска питања: како се одржао 
и развио малобројни народ, и како је 
могао дати значајан допринос целокуп
ном човечанству.” а да овде укажемо 
и на то како је појава Бабићеве књиге 
тесно повезана с његовим радом на 
београдској мађарској катедри. опет 
није случајна истовременост, сам аутор 
је недавно говорио о томе сараднику 
листа Magyar Szó: „...већ је три деценије 
како ме је мађарска књижевност, умет
ност освојила, и за то време сам се оди
ста интензивно упознао с мађарским 
језиком и културом уопште. Пре под
руг године пак, када је отворена Кате
дра за мађарски језик и књижевност 
у Београду, морао сам своја знања да 
синтетизујем, и да их изразим у кон
кретном облику. Е па, моја књига одиста 
садржи материјал предавања која су 
слушали студенти Катедре у оквиру  
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предмета Увод у хунгарологију...”
видимо дакле: нема ни говора о 

случајном, пригодном и можда успут
ном или конјунктурном додиру и 
сусрету. напротив: треба да говоримо о 
систематичној, свесној, доследној оба
вештености која нарочито у наше дане 
има свој пресудан значај, када међусобни 
односи језика, култура, духовних 
вредности не регулишу  партијски и 
међудржавни споразуми, него њихова 
судбина  (а  с њима и судбина наро
да упућених на заједнички живот, на 
историјско заједништво) зависи од ис
крености и интензитета индивидуално 
схваћеног, лично проосећаног доживљаја 
сегментованог у јединке хуманог, 
разумевање, толеранцију. на тежиште 
овог историјског тренутка скреће пажњу 
професор Бабић у завршници свога Уво
да, истичући да се данас „значајан број 
људи у овом тренутку налази у суседној 
Мађарској као у другој, привременој 
домовини. Њихов повратак, повратак 
њихове деце, уопште младих, имаће 
значење емоционалне, сталне и трајне 
везе с једном културом која ће остати де
лимично и њихова, без обзира на знање 
језика. Емоционалне везе нај дуже трају.”

оно што је овде речено омогућава 
да се схвати и то што у дневном листу 
желимо да се позабавимо књигом С. 
Бабића. Мислимо, наиме, да широке 
слојеве мађарске читалачке публике не 
интересују методски поступци научног 
истраживања, специфична стручна 
гледишта, или пак сучељавање резул
тата нашег аутора с другима, него пре 
свега циљ, намена студија ове врсте, 
функција коју попуњава у културном 

животу свакодневице и њен друштвени 
утицај на јавни живот и на схватање 
српског читаоца, укратко дејство на 
културно јавно мњење. другачије 
речено, нас интересује публицистичка 
пројекција предмета, прихватајући и 
омраженост оваквих приступа. а науч
но одмеравање препустимо дотичним 
књижевим зналцима који су патентира
ни токајском номенклатуром.

да се ми за тренутак вратимо 
тројном аспекту поменутом у уво
дним реченицама, чак претходно 
наслову књиге. аутор предмет своје 
књиге означава као приказ мађарске 
цивилизације, и то – ако и не упућује 
на то – као историјски приказ. То је 
само делимично тачна ознака, чак мало 
и збуњује, јер док у првом делу књиге 
одиста долази до изражаја углавном 
цивилизаторско гледиште, други део 
много већи прос тор посвећује духовној 
култури, и на тај начин подстиче у 
читаоцу настајање таквог схватања 
да стварна историја мађарске кул
туре заправо почиње тек освајањем 
просвећености, а све до доба јосифа 
II једино могу да се региструју циви
лизаторски резултати који су у живот 
Мађара дошли из ризнице материјалне 
културе Европе. Можда ово појмовно 
разликовање културе и цивилизације 
личи на сувишно цепање длаке на 
четворо, мада се принципијелно питање 
јавља свом тежином  ако с овога гле
дишта процењујемо грађу књиге.

овај проблем је већ на свој начин 
искрсао на скупу, који буди поштовање, 
у хунгаролошком институту децембра 
1971. године, и са задовољством може
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мо утврдити: претежни део Бабићевог 
схватања је у сагласности с оним што 
се тамо чуло, једино уз мало померање 
тежишта. Тако на пример, као што се 
поменути научни скуп трудио да моза
ично поређаним међусобно независним 
дисциплинама обухвати јединствену 
слику мађарске културе, и С. Бабић 
обухвата у синтезу материју предмета, 
уграђујући у ову монументалну слику 
оно што је он доживео, проосећао, што 
се у њему преферментовало у органски 
доживљај културе. и као што ни на ску
пу основни тон нису дали материјални 
резултати истраживања факата, по
зитивистичка историографија која 
је усмерена на појединости, него се у 
првом плану опсервација нашла духов
ност заједнице која реализује културу, 
и за књигу нашег аутора бисмо могли 
рећи да је карактерише интерпретација 
вишег гледишта, и да с потребним 
акцентом указује на дубоко и широко 
разгранате корене мађарске културе 
којој ни конвулзије историје нису биле у 
стању да нанесу непоправљиве озледе.

 још се једна сродна црта може за

пазити у Бабићевом раду. Као што смо 
за циљ наших културно–историјских 
настојања пре 25 година означили 
унапређивање   способности култур
не активности, и књига С. Бабића 
исто тако је позвана да интелект мла
де српске интелигенције размиче, 
проширује, обогаћује позитивним  
сазнањима, и на тај начин да на жељени 
начин утиче на њихов смер активно
сти. дакле, оно што треба чинити није 
означено научношћу која је сама себи 
циљ, ни за њега, нити за његове студен
те, него као целина рада, и ова књига 
је усмерена на то да отклони нарочи
то опасне појаве нашег свакодневног 
живота као што су национална огра
ниченост, самозадовољство, опасност 
лажне културне надмоћи. Чак ако ова 
врста вредности књиге изгледа исувише 
прагматична, чак нестручна, то не може 
ништа одузети ни њеном симболичном 
значењу, нити стварном доприносу у 
остваривању једне здравије културне 
климе у нашем данашњем животу, као 
ни њеној превасходно научно–етичкој 
равни.

иштван Сели
(Magyar Szó, Kilátó, 
25. V 1996, 9)

3. Наша цивилизација – очима 
преводиоца

Сава Бабић у једном есеју из 1986. 
године, у којем испитује везе између 
културнојезичких питања и књижевог 
пре вода, пише да преводиоци, пого
тово они који преводе књижевна дела, 

поред знања језика морају познавати и 
обе књижевности, културе, историје, и 
морају да открију разлике између њих. 
Читалац лаик, онај који често прочита 
страног писца на свом језику а да не 
покаже ни најмање интересовања за 
личност преводиоца, просто ће сматра
ти ништавним, претераним Бабићеве 
захтеве, али међу људима из ове бранше 
наћи ће се они који исто овако мисле. 
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Бабић даље излаже како познавање кул
тура није само предуслов  за успешан 
превод, него бар у исто толикој мери 
и последица успешног превода: током 
превођења могу се откривати истинске 
разлике и додирне тачке између језика, 
књижевности, култура. (Преводилац 
током рада, наиме, мора да листа,  поред 
речника, и енциклопедије и лексико
не.) Мислим да се с овом тврдњом као 
с искуственом чињеницим може да се 
сложи и преводилац почетник.

настављајући горњи ток мисли: 
да ли то значи да дубина познавања 
културе, историје једног народа зависи 
од тога колико је преводилац превео 
дела на свој језик с језика дотичног 
народа? јесте, добрим делом и од тога 
зависи, иако брзо додајем: овде није реч 
о незграпном преплитању принципа 
квантитета и квалитета, чак ни о ра
зини превода, него о васпитном дејству 
преводилачке праксе.

  
Сава Бабић, рођен у северној Бачкој, 
у језичкој средини мађарског, српског 
и хрватског језика, већ се релативно 
рано, као дете „привикао” на мађарску 
културу, како би се касније, на вишој 
разини самосвести, у доба стваралачких 
покушаја, под дејством ових „подроб
них” искустава, личних додира, његова 
пажња окренула према текстовима 
мађарске књижевности.

Преводиоци Бабићевог типа нео
спорно су у предности наспрам оних 
који усвајају језик из граматика, реч
ника, посредством курсева или чак 
студијских путовања. У доба када сам 
био лектор код издавача сусретао сам 

преводиоце којима је недостајао прин
цип корисности, чак нису имали ни 
професионалне навике, просто су ишли 
у сусрет издавачким наруџбама, често 
су радили на своју браду, не бринући 
се за материјалну против–вредност. 
(Запрепашћујући и упечатљив податак: 
Сава Бабић поред педесетак објављених 
преведених књига има бар исто то
лико књига у рукопису које чекају да 
буду објављене.) ови преводиоци не 
ретко врше и специфичну „културну 
пропаганду”, мноштвом популарних 
написа доказујући вредности појединих 
дела, као и Сава Бабић, који просто с 
мономанијакалном опседнутошћу пре
води, тумачи и популарише дело Беле 
хамваша, не жалећи ни времена ни на
пора иде од врата до врата, пише писма, 
расправља, уз сарадњу врсних научни
ка организује скуп о хамвашу, пише 
предговоре и приређује за штампу... 
– иронија је судбине да, као последица 
његовог благодатног деловања, хамваш 
у Србији чак има већи култ него у својој 
домовини.

У случају Саве Бабића сувишно је 
истраживати да ли се превод допуњава  
делатноћу другог смера која служи 
истом циљу, или обратно; да ли у 
његовој личности првенствено треба 
да поштујемо изврсног књижевника, 
књижевног критичара, преводиоца 
или теоретичара превода, професора 
београдског Филолошког факулте
та, евентуално оснивача Катедре за 
мађарски језик и књижевност унутар 
овог Фа култета, или можда аутора 
недавно објављене књиге Ма ђарска 
цивилизација. Сложимо се у једном: за 
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нас је једноставно изнад свега умирујуће 
што Сава Бабић постоји.

Чак и у случају једне овакве књиге 
која својим насловом наизглед тачно 
означава, омеђује свој предмет није сас
вим неразумно питање: о чему говори? 
У уводу аутор набраја она подручја, 
елементе мађарске културе којима 
жели да се бави, и који по његовом 
уверењу скупа са својом историчношћу 
оцртавају етногенезу једног народа: 
историја, усмена и писана књижевност, 
уметност, материјална и духовна 
етнологија, архитектура, начин живо
та, научни резултати... дакле, књига 
расправља о култури мађарског на
рода, о њој је реч. То јест – упозорава 
наслов – о нашој цивилизацији. Ма 
јесте, али нема „то јест”, будући да су 
то појмови који се не могу замењивати, 
чак су диспаратни, рекао би Шпенглер 
(а према Шпенглеру антал Серб и 
многи други), на што бисмо, наравно, 
могли и одмахнути руком, не односи 
се на нас. (Па молим вас, где смо ми од 
Запада?!)  ипак нас питање не оставља 
на миру: Па ипак, зашто не „култу
ра”?  Можда би било сврсисходније 
њу издићи за наслов књиге, већ и зато 
што, по мени, више упућује на баш
тину (има неки свој круг осветљења), 
а и аутор је чешће користи. У сваком 
случају, Бабић овај појам користи у 
ширем смислу: као друштвену, економ
ску и духовну културу, обележавајући 
њиме онај период историјског развоја 
„који преступа у варварство после стања 
дивљаштва” (Енциклопедија културе). 
дакле, на концу је „цивилизација” ипак 
умесна, будући да се аутор управо по

духватио да скицира преваљени пут 
Мађара из азије и од номадске културе 
до европке културе, од Урала до дунава. 
говори о пљачкашким војним походима, 
о примању хришћанства, о заснивању 
државе, о паганској и хришћанској 
култури, о нашим краљевима, великим 
државницима, о борбама с Турцима, о 
биткама за јединствену државу... и како 
не пише историју, податке о историј
ским догађа јима и хронолошку причу 
повремено прекида појединим описним 
поглављима како би обратио пажњу 
нај значајније личности на дела мађарске 
културе оне епохе која је управо на реду.

Књига је подељена на два велика 
дела: у првом делу кроз девет поглавља 
следи мађарску историју до 19. века, у 
другом делу, такође од девет поглавља, 
бави се с последња два века. Сразме
ру књиге одређује ауторова тежња 
сажи мања, мада је очигледно да се 
о последња два и по века друштве
не и културне историје расправља 
на отприлике истом простору као и 
о претходних седам векова. овакво 
„померање сразмера” може се јавити 
и у историјским делима на мађарском 
језику; на ту могућност упућује и ишт
ван лазар у свом делу Мала мађарска 
историја (Gondolat, 1988): „Писца 
ових редака не чуди ако неко обухва
ти историју Мађарске на тај начин 
што приспевши до средине или чак и 
преко средине 19. века још резервише 
другу половину за планирани обим.” 
наравно, Бабића на овакав приступ 
претпостављамо није подстакла при
нуда убрзаног времена, гомилање 
историјских догађаја или пораст броја 
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извора, него висок степен књижевне 
културе карактеристичне за 19. век, 
чији су носиоци, творци културе на 
матерњем језику већ у стању да остваре 
трајна дела која подједнако одговарају 
националним и универзалним захтеви
ма, а најзначајнија од њих врли српски 
преводиоци су почели да преводе већ у 
другој половини прошлог века (на при
мер јован јовановић Змај Петефија, 
арања, Мадача).

По природи ствари, књига због маленог 
обима не може бити више од покушаја и 
скице: мало историје, мало умет ности, 
мало књижевности, мало архитекту
ре, мало науке... Мађарски читалац 
који разуме српски (мени на пример у 
књижевноисторијском делу недостаје 
Жигмонд Мориц, који је само поменут, 
даље ми недостаје ласло немет, геза 
отлик, према меродавним зналцима 
књижевности  аутор најбољег  рома
на 20. века!, иштван Еркењ, Миклош 
Месеј, јанош Пилински, који се чак и 
не помињу), али мислимо на оне којима 
је књига изворно намењена, на српске 
читаоце – богме се не може рећи да им 
је у минулим деценијама ситематски и 
у тачно одмереним дозама сервирана 
мађарска култура. (а истовремено је 
тачно и то да ни ми Мађари нисмо баш 
сувише размажени, мада су се прево
диоци у Мађарској, заједно са својим 
југословенским колегама, увек бринули 
да дела најзначајнијих српских писаца 
ипак по могућности на време – само 
с неколико година закашњења – стиг
ну до мађарских читалаца. а имали 
смо и једног Золтана Чуку, зар не, чије 

веома темељно и стручно дело на више 
од пет стотина страница, Историја 
књижевности југословенских народа, 
још и данас, насупрот промењеној 
ситуацији, може корисно да се пролиста
ва.) Зато сам горе поменуо да је Бабићева 
књига дело које „надокнађује  недоста
так”.  да ли ће за њом уследити историја 
књижевности на српском језику, ко то 
зна. (Сем ако не Сава Бабић.)

аутор не пропушта ни једну при
лику да скрене пажњу на везе српске 
и мађарске историје, књижевности, 
културе, на узајамно деловање језика 
који се толико међусобно разлику ју. 
разуме се, у првом реду га интересују 
лингвистичка питања, али ни о њима 
не пише с подробношћу компарати
сте, него у опуштенијем, есејистичком 
стилу. неколико мађарских речи из 
увода: egészség, minap, szag, hosszú lépés, 
picsаfüst, kifelé – речи које Бабић при
миче српским рођакама; када би могао, 
најрадије би их узео у руке како би и на 
опипљив начин показао њихову скриве
ну суштину.

Могли бисмо рећи како Бабић 
преводилац ни овај пут није могао 
да порекне себе, асимиловао је у себи 
огромну цивилизацијску грађу која је 
покренула у њему историографа, исто
ричара уметности, културолога, који 
креира једну специфичну ситезу, једну 
књижицу елегантне спољашњости, чије 
су корице попут црног мрамора (по 
њему танане жилице) па просто прија 
да се узме у руке...

  (једна примедба у загради на крају, 
после извесног окле вања. С оваквом 
и онаквом мотивацијом прецртао сам 
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не колике реченице из већ довршеног 
приказа – зато што су усиљене, што су 
убаштравање, што им није овде место. 
а потом сам одлучио да једну прецрта
ну реченицу ипак спасим. Ево је: „аутор 
у својој  књизи екстремно прецењује 
Белу хамваша.” У уводу о њему пише: 
„израстао из ма ђарске културе, цело
купно своје обимно дело је написао на 
мађарском језику, али је далеко надрас
тао не само Мађарску, него и Европу, и 
постао универзалан мислилац и ствара
лац, који је само случајем везан за своју 
домовину, а заправо припада космосу.” 
– У књизи хамваш добија већи простор 
(једно посебно поглавље) од јаноша 

арања, углавном исто колико Петефи, 
али је свакако најцитиранији аутор. Е 
па, зато тврдим да је хамвашево при
суство у књизи предимензионирано. 
невоља није у томе што српски чита
лац не може знати – нема фусноте да 
га на то упути – да – још данас? – није 
реч о општеважећем, вредносном суду 
прихваћеном од публике, него о ин
дивидуалном, та далеко је од мене да 
тражим од Саве Бабића поштовање 
мађарског књижевноисторијског ка
нона: ја само указујем на недоста так 
исправног осећања за сразмере. иначе и 
сам делим с аутором оно мишљење које 
више пута наглашава да Бела хамваш у 

мађарском пантеону заслужује много више место од онога које су му одредили они 
који су за то позвани.)

иштван нађ П.
(Élet és Irodalom, Budapest, 
1996, 38, 15)

4. Мађарска цивилизација

„Када се говори о Мађарима, поготово 
о њиховој култури и уметности, Мађар
ску не треба схватати у данашњим 
државним границама, него много шире, 
као „велику”, „исто ријску” Мађарску 
(тј. Угарску), јер су Мађари живели и 
живе и изван ових граница, а дух се не 
може ограничавати било каквим, па ни 
државним границама. Као што се не 
може забранити песмама и приповет
кама да настају на једном језику и изван 
државе тога језика.

Мађари су били дошли у Панонску 
низију и запосели готово цео Карпатски 
басен.” 

У Београду, на српском језику, сре
дином деведесетих година стављени су 
на хартију цитирани редови, чули су се 
и у оквиру предавања на београдском 
универзитету, појавили су се штампа
ни и у облику књиге такође у Београду 
1996. године. Формулисао их је извесни 
Сава Бабић, чије име – ако савреме
ни образовани Мађар још не познаје, 
онда би требало да упозна. Можда ће 
се наћи истраживач који ће докучити о 
њему чак да није само сродан по духу 
с другим Бабичем, него је и у крвном 
сродству. на горе цитирани сличан 
начин пише у таквим временима када 
однос на ших суседних народа, Мађара 
и Срба, оптерећује дневна полити
ка, мрачни интереси, када однос две 
суседне државе – Мађарске и Србије 
– постаје готово неразмрсив током 
унутрашњег и међу народног заплета у 



■■■ Додатак ■ 159 ■ Прикази ■

другом распарчавању јужнословенске 
државе. избегли мађарски мањинци 
тра же уточиште у Мађарској пред по
зивницама преостале југословенске 
армије, прикључује им се маса 
Срба која се другачијим мишљењем 
супротствља савременом српском ре
жиму, међународна привредна блокада, 
међународни послови кријумчарске 
мафије чине још сложенијим званич
не међународне везе, а онда се јавља 
један српски научник рођен на Палићу 
и преузима на себе да усред среде 
Београда, на Филолошком факултету 
оснује Катедру за мађарски језик и 
књижевност и – насупрот горе описаној 
ситуацији и предрасудама које су на
стале другим поводима – с нескривеним 
симпатијама, с научном објективношћу 
насто ји да створи расположење малом 
броју својих студената да се позабаве 
цивилизацијским вредностима Мађара. 
вероватно је већ пука случајност што 
се то збило у хиљаду стотој годи ни од 
нашег доласка у нову домовину. Фило
лошки факултет није далеко од здања 
Парламента Србије, где екстремни 
политичари, можда истовремено с 
Бабићевим предавањима, говоре о томе 
како су Мађари доспели у војводину 
после пораза револуције 1956. године, 
а овај Бабић се чак усуђује да користи 
израз делвидек! У српском тексту, 
на мађарском језику. не упушта се у 
разјашњења да ли се израз сме или не 
сме користити, него га помиње као при
родну чињеницу, користи термин који 
покрива израз: негдашњи јужни краје ви 
Мађарске. 

Међу слушаоцима – и међу читао

цима  књиге  састављене од одржаних 
предавања – лукавим и делотворним 
захвати ма буди радозналост према теми 
у наслову. Позива се на факта која можда 
и зна човек невичан или мање вичан 
мађарској култури, али не зна да факти 
имају и мађарски поглед. другом прили
ком пак  исправним тумачењем погреш
но об јаш њених чињеница осветљава 
истину сво јим  слушаоцима–читаоцима. 
У међувремену цитира наше великане – 
у првом реду Мађаре, али и Србе – које 
заинтересовани Србин, ако их случајно 
и није знао, онда му их представља 
упућивањем од неколико речи како се 
не би јавила никаква сумња у величи ну 
цитиране личности.

Књигу започиње цитатом Шандора 
Мараија, њиме је и завршава, после 
њега помиње у посебном поглављу само 
Белу хамваша, и тиме означавајући да 
је он познавалац хамваша, мерећи га 
универзалном људском мером сврстава 
га међу највеће. говори о њему тако да 
то већ  изазива нелагодност: можемо ли 
то сматрати за увреду.

„То је мислилац који заправо као 
и да није Мађар, ма да је израс
тао из мађарске културе и сва је 
своја дела написао на мађарском 
језику; он подсећа на културни круг 
средњоевропејски, али му је заправо 
претесна и Европа.”

али шта зна о нашем Мараију један 
београдски студент, и шта један српски 
читалац? Бабић с неколике реченице 
пома же евентуално неупућеног у овакве 
и сличне проблеме, а то ради на такав 
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начин да у међувремену наслика заокру
жену слику наше историје. У случају 
Мараија готово је приказао и нашу цело
купну покору овога века. објаш њава да је 
рођен у гра ду Каши (Кошице) у аустро–
Угарској Монархији, през име и судбину 
сам је одабрао: његов отац је био адвокат 
и звао се још габор гросшмид, један 
његов брат одабрао је прези ме радвањи 
и био је познати филмски режисер, он је  
заједно с мађарским през именом одабрао 
мађарску судбину: постао је Европејац, 
емигрирао је из по корене земље на Запад, 
био је забрањен у сопственој отаџбини, 
извршио је самоубиство. Његов родни 
град данас се налази на територији Сло
вачке, а „...да је овај текст писан само пре 
неколике године, било би забележено: 
Чехословачка.”

У књизи има много цитата песама, 
али и цела песма Ђоке Стојичића са 
значајним насловом: Келтска реч. Пес
ма говори о томе како је једна научница 
негде у брдима изнад Сарајева, чула 
од чобанчића који су напасали стадо 
неразумљиву реч: кифеле. десет годи
на касније у речнику келтског језика 
набасала је на исту реч, и то у истом 
значењу: иди, бежи, одлази. и чуде 
се – научница и песник – како се реч 
сачувала код Срба у истом значењу „по
сле хиљада и хиљада година”. јединим 
логичким размишљањем Бабић ставља 
на своје место патетично закључивање. 
У аустро–угарској окупацији Босне су
деловале су и мађарске регименте, било 
је и Мађара међу жандарима. 

„није тешко замислити Мађара

жандара који тешко излази на крај 
с дечурлијом, па кад се разбесни 
на њих, дере се, тера их: »Kifelé, 
az anyátok mindenit...!« деца ће то 
запамтити и то у тачном значењу: 
Марш! губи се! напоље!”

Можемо да замислимо  колико слич
них „научних тума че ња” оптерећује 
односе. на обе стране.

гомилањем оваквих заразних при
мера Бабић зачињава свој текст и води 
нас кроз историју Мађара од прапостој
бине до наших дана. истина је, наиме, 
да он нашу цивилизацију приказује с 
књижевног гледишта, али напомиње и 
то ко су научници светског гласа који 
су добили нобелову награду, ко су били 
наши велики владари, наше војсковође, 
наши филозофи, политичари, компози
тори, сликари.

Књига има тек 134 странице, то јед  ва 
да износи нешто више куцаних стра
ница, а ту је и резиме на мађарском 
и енглеском језику. Тешко би било да 
било ко прецизније прикаже мађарску 
цивилизацију на оволико страница. 
наравно, језгровитост често доводи до 
тога да није могуће бављење разли чи
тим погледима, али Бабић уопште уме да 
се прецизно изражава, чак и у стварима 
које захтевају нијансирање које је било 
потребно приликом приказа  револуције 
1848. године, јер су ондашња збивања од 
тада изазвала много распри у српско–ма
ђарским односима. он са своје стране 
дефинише расправу између Кошута и 
Сечењија исто као и улогу јелачића и вој
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вођанских Срба у мађарској револуцији.
Са Савом Бабићем се можда може 

расправљати, али ипак треба утврдити 
ако би мађарски ученици који живе у 
Србији могли научити све оно што је он 
тако језгровити написао у својој књизи о 

мађарској цивилизацији, онда бисмо ми 
– Мађари који живимо овде, у Србији – 
имали много мање разлога да се жалимо 
на погрешну наставу нашој деци него 
сада. Чак бисмо се усудили да ризикујемо 
и то  да ову књигу – после минималног 
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прецизирања, исправки словних грешака – објавимо као мађарски уџбеник који ће се 
овде користити.

Мартон Матушка
(Magyar Szemle, Budapest, 
1996., V, 7–8, 801–803)

5. Адвокатура без квазинаучних 
стереотипа

Пројекат вредан сваке хвале: предста
вити нашем читаоцу есенцију раз
ноликих цивилизација које га могу, 
из нај разнороднијих разлога, посебно 
интересовати. а да то не буде штура 
енциклопедијска компилација или 
пуки бедекер. Уз то, да се избегне само
рекламерска презентација или гор
косатирично штиво. јер, за све то даје 
материјала једна дуговека, разбокорена 
цивилизација као што је мађарска, која 
себе радо промишља и посматра кроз 
окуларе националне самосвести. и 
данас то чини виспреније него други 
народи. Такви аутопортрети су, нарав
но, занимљи вији  сународницима док 
иноплеменици имају другачије захтеве. 
Па и другачију визуру. Коме повери
ти кичицу за скицу, нашег, суседског, 
виђења?

избор је пао на осведоченог 
пријатеља и поштоваоца мађарске 
културе, који је велики део свог радног 

века посве тио управо „обарању тараба” 
између културних простора. Универзи
тетском професору, носиоцу еманципо
ваног, духовитог, сталоженог, тек–тек 
доцирајућег стила – и напосе истакну
том преводиоцу са мађарског језика – 
Сави Бабићу. он историју засигурно не 
посматра као смену сумњивих мирова 
склапаних на штету једних или дру
гих. Смена државника за њега  је смена 
мање или више маштовитих индивиду
алности, отприлике као смена писаца.  
У његовој шеми маркантних чини
лаца културе  свима нам је пријатно, 
као у неком култивисаном врту. нема 
депримирајућих, цивилизацијски 
компромитованих рукаваца, нема зако
ровљених буџака. рељеф који нам нуди 
благо је узњихани рељеф добросусед
ства, заравњен и поклонички благорек, 
ни шиљака ни провалија. Фасцинација 
делом Беле хамваша је једини експре
сивни изузетак: ту се не штеде компли
менти. У својој евентуалној самоодбра
ни – да је потребе – аутор би се могао 
бранити констатацијом: емоционалне 
везе најдуже трају. рецимо на крају сас
вим недвосмислено – из бор издавaча је 
пун погодак. Енциклопедијска неу
тралност би нас брзо заситила, док нас 
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ритам овог даровања информацијама 
задовољава. Тенденциозна суочавања 
стварносних факата, као и њихових не 
мање реалних одраза у историографији 
и политологији као и гломазна би
блиографска апаратура – нису неоп
ходни за слику о једној цивилизацији. 

Есејис тичка композиција и благо 
метафоризирање на нивоу нас лов
љавања поглавља, уз неке скоро 
музикалне рефренске тврдње (хо
листичка концепција „смисла пута”, 
„коњички скок”, „оријент – оксидент”), 
доказ су овога пута да је могуће волети 

и неговати љубав – за један народ у оближју. а при томе га добро позна вати.

драгиња рамадански
(Орбис, Кањижа, лето 1997, 
год II, бр. 2, стр. 82)

6. Геопоетичко дело Саве Бабића

1.

Морам признати да ми је прва 
асоцијација након прочита не Мађарске 
цивилизације  Саве Бабића („Центар 
за геопоети ку”, Београд, 1996) била – 
вратили смо дуг. а то осећање да смо 
задужени пратило ме је од последњег 
будимпештанског разговора са великим 
преводиоцем Золтаном Чуком који је, 
ме ђу стотинама књига југословенских 
аутора које је пресадио на мађарски је
зик, превео На Дрини ћуприју постајући 
тако друго зрно у огрлици до нобела. 
рекао ми је тада да му је један од најве
ћих тренутака у професионалном 
животу, и вероватно и најсрећнијих, 
када је приликом доделе нобелове на
граде иви андрићу осетио делић свог 
учешћа, став љајући на тас меру своје 
улоге преводи оца, у распростирању 
цивилизације ма лих народа на велику 
карту човечанства.

јер андрић је, несумњиво, читава 
једна цивилизација. Као што је то сваки 

геније.
Тако је Сава Бабић, преводећи више 

од двадесет година Белу хамваша, и још 
дуже мађарске поете и прозаисте, по
лако враћао дуг, цивилизацијски, свом 
колеги Золтану Чуки и његовом наро
ду, па је било сасвим логично да један 
издавач попут „геопоетике”, који је у 
време највећег страха од губитка духов
ног идентитета, у време које је почело 
свој сулуди галоп унатраг, као отпор, 
као природни лек издао, поред осталих 
истинских књига, – тротомног Белу 
хамваша, дакле да такав издавач затра
жи од Саве Бабића да напише Мађарску 
цивилизацију. Следећи свог филозофа 
који је изрекао и ону: „једино вреди 
направити оно што је немогуће”, Бабић 
је на десет табака написао Мађарску 
цивилизацију и пустио је у овај полу
празан свет да попуњава просторе на
ших сањарија на најбољи могући начин 
– хамвашевски.

Када је недавно, на отварању нових 
просторија Катедре за мађарски језик 
и књижевност у Београду, коју је Бабић 
замислио и основао пре неку годину, – 
мађарски редитељ Петер Бачо затражио 
од Бабића да му напише посвету на ову 
књигу, знала сам, стигли смо до оне тачке 
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прожимања двеју историја, језика, ства
ралаштва и цивилизација, тачке с које ће 
хамваш одавде, из Савиних превода, кре
нути у свет, онако како је својевремено то 
учинио андрић из Чукиног.

2. 

Зашто је баш Мађарска цивилизација 
била поента. јер: да би се написала 
књига попут ове, потребно је родити 
се са два језик на Палићу, трчати по 
свету неколико цивилизација паралел
но од раног детињства, употребљавати 
нормално литературу са подручја оба 
народа не примећујући када се која 
користи, и израсти у башларовског 
сањара, хамвашев ски будног, који 
попут најбољих песника своју ствара
лачку имагинацију ставља у службу 
зближавања, проналажења и истицања 
сличности, повлачења паралела зна
лачки, обавештено, мудро. „Ко иступи 
из таме која покрива свет, он открива 
чароликост мноштва”, каже хамваш.

Сава Бабић је до тренутка Мађарске 
цивилизације писао о савременој 
српској и савременој мађарској књи
жевности, истраживао везе између двеју 
култура, преводио с мађар ског језика 
и бавио се анализама и теоријским 
истраживањима превода током прет
ходна два века. објавио књиге: На 
длану, Неуспео покушај да се тарабе обо
ре, У сенци књиге, Како смо преводили 
Петефија, историја и поетика превода, 
Превесеји, Љубавни јади младог фило
зофа Ђерђа Лукача, Пет више пет, пор
трети; превео дела Череша, Шаф ра ња, 
Ко пец ког, Фехе ра, га ла, Мајтењи ја, 
Еркења, хубаија, Папа, Бана,  Бар те, 

Ци неа, иљеша, лука ча, дери ја, Ершија, 
хелерове, Шанте, Толнаија, Чата, 
генца, и наравно – хамваша. и живео у 
знаку прожимања двеју цивилизација, 
мађарске и српске, посвећујући се 
потпуно мисији коју је изабрао. Тако се 
граде светови и отварају врата, тако се 
долази до епохалних мислилаца, тако се 
стиже до заокружења својих, рођењем 
датих датости – да се буде проповед
ником баштине, и аутором сакралних 
субјеката – књига која ће у ова времена 
каква живимо животородном водицом 
из бајки лепити оне напрслине којих 
је нарасло много и превише. или како 
би хамваш рекао – у времена када се 
бивство срозало у живот.

оно бивство што је било обележје 
златног доба, када су се бића обртала 
према унутра као светлеће звезде, када 
је постојала потпуна целина за раз
лику од разломљености апокалипсе 
коју живимо. Када још непосредност 
није била изгубљена. Када је постојала 
посвећеност. Када се знало да је баш
тина потпуна јединица – метафизичке 
будности. и да ће оног ко се окрене пре
ма напоље – прогутати тама.

Књига Саве Бабића Мађарска 
цивилизација окренута је сва према 
унутра. Њена конструкција, рекао би 
хамваш, није граматика, већ узбуђење.

3.

Када у овом свом сакралном субјекту 
тумачи Панонију, у коју су се „кроз 
кланце источних Карпата пробила 
мађарска племена”, Бабић се пита: „али 
куда су приспели Мађари?” и затим нам 

■■■  
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у једној реченици цитира хамваша који 
као да објашњава: „овде небо притиска 
земљу, а земља небо, и тај двоструки 
притисак треба издржати.” Цитирам 
даље Саву Бабића: „Када се говори о 
Мађарима, о њиховој култури и умет
ности, Мађарску не треба схватати у 
данашњим државним границама, него 
много шире, као „велику”, „историјску” 
Мађарску (тј. Угарску), јер су Мађари 
живели и живе и изван ових граница, 
а дух се не може ограничавати било 
каквим, па ни државним границама. 
Као што се не може забранити песмама 
и приповеткама да настају на једном 
језику и изван државе тог језика”. Тако 
посматран проблем, даје нам шифру 
за одгонетање слојева сложених на 
једноставан начин, не сводећи фоли
јант на дајџест, већ поштујући основне 
постулате хамвашевске филозофије. 
даје нам портрет целине и географ
ски, и историјски и типолошки. Слику 
мађарског човека свесног свог азијског 
порекла, портрет његове земље, духов
ни пресек његовог номадског бића којем 
је страна мисао о коначном заснивању 
домовине. Све водећи до своје основ
не тезе о установљавању сличноси у 
различитом са собом, са другима, са 
нама, суседима, светом, у митовима, 
историји, начину одевања, писмености, 
сликарству, филму, језику, грађењу 
кућа, формирању градова, исписивању 
историје. Установљујући и провлачећи 
вешто кроз књигу велики мађарски сан 
– сан о уласку у Европу, којем је највећи 
отпор увек пружало номадско биће и 
паганство појединца.

4.

али пошто је хватање тренутка на 
делу у Европи повластица уметника и 
пошто, по хамвашу, уметник у изузет
ном тре нутку надахнућа захвата из 
најдубље стварности, одан де где се рађа 
свет и где се још међусобно додирују 
Створитељ и њего во остварење, највећи 
део књиге Мађарска цивилизација 
говори нам о уметницима и уметности 
која је, поред хришћанства, пуштала 
корене управо у Панонију, одвраћајући 
генетски код номадског духа од даљих 
авантура по географским картама. 
Са знајемо како је најстарији текст из 
око 1052. године заправо хроника о 
освајањима и лутањима Мађара, о 
алмошу, оцу арпадовом; да 1145. го
дине непоз нати аутор пише најстарију 
легенду о светом гелерту, васпитачу 
сина кра ља иштвана; а око 1200. го
дине аноним оставља Повест о Троји 
– такозвани мађарски роман о Троји, 
и дело Gesta Hungarorum – историју 
освајања и насељавања Мађара. 

и тако се од најранијих времена, 
кроз која нас Бабић води вештом руком 
мајстора, рађа цивилизација из које 
израстају научници с дванаест нобело
вих награда, међу којима су и Ели визел 
и алберт СентЂерђи, проналазач 
Ц–витамина; уметници Art nuova, који 
ће свету бити одреднице, сецесијске 
палате, куће и јавна здања које су на
чинили мајстори равни гаудију – Еден 
лехнер, Ђула Партош, деже јакоб, 
Марцел Комор, Фернец рајхл; сликари 
и графичари рипл ронаи, породица 
Ференцијевих, лајош гулачи, Шан
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дор нађ, Тивадар Чонтвари; израс
та прва ликовна колонија у Европи 
– нађ бања, затим геделе који окупља 
и књижевнике и сли каре подједнако; 
нижу се имена књижевника Пете фија, 
вереш мар тија, ара ња, Ма да ча,  адија, 
Миксата, Крудија, атиле јожефа, 
Бабича, Костолањија, раднотија; 
композитора листа, Бартока, Кодаља; 
све и много више уписује се у велику 
књигу цивилизације која израста из 
укорењености у баштину и окренутости 
према аутентичном бивству.

  они утемељују, остављају, уцртавају 
у земаљски круг нове кругове. и за крај, 
бабићевски скромно, али поентира
но – XIX поглавље је насловљено: На 
крају миленијума: Хамваш. Који је успео 
да споји Европу и азију, цео свет, да 
начини јединство, целовитост, у коју је 
укључено цело човечанство. и хамваш 
је израстао из мађарске цивилизације, 
али му се остварење мађарског сна о 
уласку у Европу чинило претесним, и 
зато је, како каже Сава Бабић, својим 
учењем уснио сан космичких размера. 
Проширујући границе сна постао је 
његов остваривач.

  ако смо дакле вратили дуг који смо 
дуговали, учинили смо то у згодно вре
ме – Мађари управо обележавају 1100. 
годишњицу доласка у Панонију. Панон
ски код уписан је у отиске прстију мно
гих наших великана. Многе наше сеобе 
тамо и натраг, тражења и налажења, 
летописи и текелијануми, правописи 
и језикословља – испреплеле су гео
графије, судбине, стваралачку енергију.

5.

Безброј наших ђака, студената, постди
пломаца, емиграната и данас седи над 
реком дунавом у великој библиотеци 
„Сечењи”, кажу једној од највећих у 
Европи, коју је видовити сањар гроф 
Сечењи завештао свету. Чита легенде 
и митове, налази прву песму објављену 
на мађарском 1300. године – Маријино 
ридање, преводи јануса Панониуса, 
разгледа Библиотеку „Корвина” краља 
Матије, сина јаноша хуњадија, илити 
нашег јанка Сибињанина, који је спа
сао кулу Београдску од Турака, кажем 
разгледа, а не чита, јер су те књиге укра
шавали и илустровали најпознатији 
сликари времена, и прелистава историју 
Мађара коју је у Матијино време радио 
антонио Бонфини...  

У геопоетичко време овај велики 
посао урадио је Сава Бабић. Књига није 
богато илустрована, и извана делује 
скромно, чак аскетски. и све је, и споља 
и изнутра у стилу ове хамвашеве приче: 
Био једном један персијски краљ који 
је хтео да сагради палату. Препоручена 
су му два градитеља: кинески и грчки. 
обојица су припремили планове и када 
је краљ погледао нацрте, рекао је: грчка 
је лепша, споља, јер ако неко угледа ову 
зграду, сместа ће знати да у њој станује 
краљ; али су собе празне и хладне. 
Кинеска не блиста тако, али је изнутра 
топла, присна, прикладна за становање, 
и ову палату бирам за свој дом. јер у 
свом дому хоћу да станујем за себе, а не 
за јавност.

интимна, топла осама. Зашто? 
једноставно зато што је богатија. више 
је, каже хамваш.

■■■  
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и Мађарска цивилизација је писана 
тако. За унутарње задовољство страс
них читача и сањача, који воле праву, 
узбудљиву бајку са мноштвом архети
пова и могућностима њиховог тумачења 

и преплитања, и увек индивидуалним 
наравоученијем. Зато је вреди читати и 
наставити. негде у себи, за себе, а не за 
јавност. 

Сасвим сигурно, и Золтан Чука би 

се сложио. а и хамваш.

Марија Шимоковић

7. Мађарска цивилизација

разне историјске и друштвене ситуације 
код појединих нација стављају у први 
план понеке вечне људске добре и 
лоше стране. Политичари – сходно 
одбрани интереса своје моћи – обично 
пренаглашавају позитивна својства 
сопственог народа, а друге народе 
омаловажавају.

о Мађарима као о народу који је 
хиљаду година – и насупрот поразима 
– имао успеха у заснивању државе и 
у културном стваралаштву, суседи су 
много лошег рекли, нарочито у послед
њих сто педесет година. народи који с 
нама сада живе заједно доживљавају нас 
првенствено кроз своје предрасуде. ову 
необавештеност повремено је, наравно, 
оснаживала завист.

  Зато је књига Саве Бабића 
Мађарска цивилизација од пи онирског 
значаја у историји јужнословенко–
мађарских културних односа. Писац и 
универзитетски професор (осни вач Ка
тедре за мађарски језик и књижевност 
у Београду), који потиче из нашег 
поднебља, већ деценијама проучава 
и преводи мађарску књижевност из 
Мађарске и војводине. изузетност 

овога подухвата истиче околност 
што је Сава Бабић пре свега после
ник своје националне културе, српске 
књижевности. односно поседује меру 
за то да веродостојно информише своје 
сународнике о цивилизацији оне нације 
без чије би некадашње државе данас 
очито сасвим другачија била језичка и 
књижевна култура Срба.

особена околност  Бабићевог  
схватања Мађара јесте и то што је он  
већ давно пре писања ове књиге открио 
за српске интелектуалце онога Белу 
хамваша кога ни у Мађарској не цене 
према његовој заслузи. Субјективни 
карактер Мађарске цивилизације ис
тиче се и по томе што је дух мађарског 
филозофа прожима у много већој мери 
него што бисмо то могли претпоста
вити. не само зато што се у Бабићевој 
књизи налазе цитати Беле хамваша, 
него и због тога што он трага за вред
ностима мађарске цивилизације изван 
националних узајамних односа, на
лази их у универзалним везама, мада 
нарочито обраћа пажњу и на узајамне 
јужнословенско–мађарске историјске 
везе.

Захваљујући овом широком схватању 
и темељном по знавању одређене стручне 
литературе Сава Бабић добро види суд
бинска питања Мађара, њихове грешке 
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и врлине, њихове политичке пристрас
ности и стваралачку генијалност. Чак и 
онда ако се у односу на обухватни наслов 
могло наћи само мало грађе на 130 стра
ница. јер израз цивилизација сем  умет
ности и других форми духовног живота 
обухвата и материјалну културу. Значи 
и средства начина живота. а то значи да 
је поред  досељења, историје, религије, 
језика, књижевности, музике, ликовних 
уметности, обичаја и културе Мађара у 
овој књизи колико–толико нашла места 
и географија, пољопривреда, индустрија, 
природне науке.

а да књига има пионирску уло
гу види се поготово по томе што се у 
књизи сусрећемо и с тврдњама које 
се неће свидети многим Бабићевим 
сународницима: „Мађарску не треба 
да схватамо у данашњим границама”. 
а неће себи прибавити баш популар
ност ни тврдњом да су од светог ишт
вана поједини народи имали своју 
аутономију у његовој краљевини. на
равно, то не противречи чињеници коју 
наглашава и Бабић да је један део на
рода који су пре нас живе ли у Панонији 
као и они који су се касније досељавали 
могао овде да преживи само путем 
асимилације.

нема већих одступања између 
Бабићеве мере и нацио налног 
процењивања мањевише општег по
ретка вред ности код самих Мађара. на 
овако малом и сажетом про  стору може
мо бити задовољни именима и делима 
које он сматра важним да истакне. добро 
је што он припада културноцентричном 
схватању, и не прави проблеме од тога 
што су јанус Панониус, никола Зрински 

и Шандор Петефи пореклом Словени, 
или што је међу жртвама у араду била 
неколицина оних који баш и нису знали 
добро мађарски. (Многи из комуни
стичке ере нису ни примећивали да се 
налазе на расистичким основама када су 
махинално одређивали нечију припад
ност према родитељима, првенствено 
према оцу.)

наравно, има места у Мађарској 
цивилизацији о којима се може 
расправљати.

из Историје мађарске књижевности 
Бан–Барта–Цине, која је пре две деценије 
написана за југословене, изостав љен је 
деже Сабо из политичких разлога (као 
што је својевремено и иста као писац 
ових редова). ако се у овом случају 
није нашло места за овога писца, још 
више нам недостаје у овом изванред
ном раду ласло немет кога нема међу 
набројаним писцима између два свет
ска рата. нарочито зато што је немет, 
позна то је, заступао братство међу 
народима који живе у Панонији, ис
товремено уздижући народњаштво на 
европску разину. а уз то Бабић – због 
идеје заједништва „мађарсковлашке
словенске туге”? – пренаглашава ади јев 
значај на уштрб атиле јожефа. иако је 
и јожеф, уз задивљујућу променљивост 
стилских смерова, потпуно изразио 
захтев у духу народа Подунавља. и 
уместо што посвећује тако велики про
стор мађарском филму после рата, могао 
је Бабић из овога доба бар да помене 
јаноша Пилинског, Ференца јухаса и 
ласла нађа.

Као последицу тога што је Бабић 
ово своје дело написао у ситуацији 

■■■  
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јадној за земљу, и што повратак делви
дека не помиње на клишетиран начин  
југословенских национал комуниста 
из претходних деценија, и што није 
прећутао ни списак имена нобелова
ца мађарског порекла, могао је бар да 
добије од својих сународника ознаку да 
је „маџарон”. 

да ли је Сава Бабић у овом прегледу 
на страни Мађара, он  који је превео 
бројне мађарске писце? никако! Бабић 
је хуманиста који је концентрисан на 
вредности, а пошто се већ у детињству 
поред културе на свом језику нашао 
у блиском контакту и с мађарском, 
сматра важним да о значају ове често 

погрешно схваћене нације обавести заинтересоване Србе добрих намера. Њих он 
хоће тиме да обогати. јер преведене, освешћене вредности туђе културе обогаћују 
нацију која преводи и прима. Тајна великих резултата Мађара се делом у томе 
крије. 

габор вајда
(Honismeret, Budapest, 2000, 
br. 2, str. 132–133.)

8. Особено и универзално у мађарској 
култури

врстан познавалац и преводилац 
мађарске књижевности, Сава Бабић се 
овога пута ухватио у коштац са веома 
иза зовним, али сложеним задатком. 
јер написати културну историју једног 
народа изискује много шире знање 
и по знавање ствари него било која 
појединачна струка, било из друштве
них, било из природословних наука. У 
културну историју улази све што се у 
најширем значењу речи кул тура под
разумева: и уметност, и наука, и народ
на, па и ма теријална култура. Све, осим 
политичке историје. није случајно што 
је Константин јиречек своју велику 
Историју Срба разделио на два тома 
и првом дао поднаслов Поли ти чка 
историја, а другом Културна историја. 
довољно је погледати наслове само не
колико поглавља у овом другом тому 

па ће нам бити јасно шта све обухвата 
појам „културна историја”. Прва гла
ва: државно право и државна управа. 
владалац и његов двор. Па онда редом: 
Становниш тво. Племенско и породично 
уређење. основе непокретне својине. 
властела. градови и тргови. Црква. 
Пастири, сељаци, робови... насеље, 
земљорадња и занати. Трговина и но
вац. Материјална култура: грађевине, 
народна ношња, храна итд. наравно, у 
овај појам улази и духовни и друштвени 
живот, да само неке области споменемо.

Сава Бабић је у својој невеликој, али 
вредној књизи, осим описа мађарске 
културе, управо у том најширем 
значењу речи, дао и преглед политичке 
историје, и зато сматрам да је наслов 
његове књиге Мађарска цивилизација 
потпуно адекватан садржини.

Уводно сам рекао да се Сава Бабић 
ухватио у коштац са сложеним задат
ком. Сада бих ову реченицу наставио 
овако: ...и обавио га ваљано. ваљано, 
кажем, уместо да употребим неки јачи 
израз, као одлично, изврсно, беспрекор
но, на завидном нивоу итд. јер на укуп
но 130 страница такав по сао обавити 
ваља но, теже је него на више стотина 
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страна урадити га одлично. Читајући 
ову књигу, често сам имао утисак да 
аутору највећу бригу задаје обиље 
материјала и знања којим располаже, и 
неопходна селекција коју је морао из
вршити. али ова књига је добра управо 
таква каква је, јер само таква постиже 
свој циљ. а циљ, претпостављам, није 
био да се дã нов допринос науци о 
мађарској историји и култури, него да 
српског читаоца упозна са културом и 
историјом народа који му се пре више 
од хиљаду година настанио у сусед
ству, с којим на неким територијама 
живи чак измешано, чи јом историјом и 
културом је често била испреплетена и 
његова историја, па и култура. Као так
ва, ова књига је пун погодак јер њену 
садржину, верујем, може да разуме и 
апсорбује свако ко је научио да чита 
српски. Такве књиге би биле потребне 
свим народима, о свим суседима. Када 
би се такве књиге не само писале већ 
и читале, и то масовно читале, било би 
много мање неспоразума у свету. (Само, 
шта би онда радили политичари? веро
ватно би се побринули за неспоразуме 
друге врсте).

Књига је, поред кратког увода, 
подељена на два дела и сваки део има 
девет поглавља. У тим поглављима се 
обухвата раздобље од хиљаду и по го
дина, од времена када су преци Мађара 
кренули са обронака Урала у сеобу дугу 
више векова, па све до наших дана.

Сава Бабић није само научник, 
историчар књижевности, књижевни 
критичар, редовни професор Фило
лошког фа култета у Београду, шеф 
Катедре за мађарски језик и књи

жевност, него и књижевник: књижевни 
преводилац и есејиста. Као такав он 
уме и најозбиљније теме да заодене 
лакшим рухом, да их обради читким 
примамљивим стилом. У том духу је 
дао и понеке наслове унутар књиге. 
Ево одмах први после увода: Коњички 
скок. У том поглављу се заиста говори о 
коњаницима који су живели по дале
ким степама, селили се у потрази за 
новим стаништем и бо љим пасишти ма, 
били потискивани од других племена, 
да би се коначно „кроз кланце источ
них Карпата” пробили „у Панонску 
низију” где су их чекали нови изазови, 
другачији начин живота којем су се 
морали прилагодити, ако нису хтели да 
нестану у вртлогу историје, попут мно
гих номадских народа. Све је то испри
чано стилом једне бајке, јер та далека 
праисторија, сачувана кроз легенде, и 
јесте нека врста бајке.

нису, међутим, сви наслови тако 
поетични. има и оних који сасвим јасно 
означавају тему и садржину поглавља 
изнад којег стоје. Тако и следећи: Паган
ство, стара религија Мађара. У поглав
љу Настанак државе укратко се износи 
политичка историја Угарске од времена 
великог кнеза иштвана I до надирања 
Турака и Мохачке битке. Поглавље 
Заснивање нове културе обухвата исто 
раздобље, само из аспекта развоја кул
туре, од номадских времена до ренесан
се у двору краља Матије Корвина.

У првом делу се говори још и о 
географији, о великим ствараоцима, о 
обичном животу, о одећи, алатима, о 
исхрани и музици, о свему што је не
заобилазно када је у питању културна 

■■■  
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историја једног народа.
наслов првог поглавља другог дела 

књиге гласи: Ка на ционалним време
нима и новом добу. Том новом добу 
претходи период рационализма и 
просветитељства, а за почиње Фран
цуском револуцијом, наполеоновским 
ратовима и економским развојем, под
стакнутим управо тим ратовима, по
требама војске и другим околностима. 
на сцену мађарске историје ступа гроф 
иштван Сечењи са својим идејама о 
унапређењу економије и културе, али ту 
је и Казинци са својим језичким ре
формама, а нешто касније и радикални 
Кошут који се не задовољава полаганим 
реформама какве је предлагао Сечењи, 
већ захтева брзе промене. Ствара се 
мађарска политичка нација и све што 
уз то иде: савремени књижевни језик, 
академија наука, развија се грађанство 
иако ће средње племство у том периоду, 
под вођством Кошута, одиграти још 
увек водећу улогу. Ту су и песници: Кел
чеи, верешмарти, Петефи, арањ.

Све се завршава револуцијом и 
њеним сломом. али засејано семе је 
иж џикљало и више се не може затрти. 
Пос ле апсолутизма долази дуализам, 
после револуционарног одушевљења и 
полета и постреволуционарне летаргије 
постепен, али упоран развој капитализ
ма. Тиме, међутим, долази до радикал
ног раслојавања друштва. То су, каже 
Сава Бабић, приповедачка времена, јер 
се сложени друштвени и људски односи 
не могу изразити лирском песмом. 
У књижевности је то период означен 
именима Жигмонда Кемења, имреа 
Мадача, Мора јокаија и њиховог нешто 

млађег савременика Калмана Миксата.
Улазак у 20. век обележен је таласом 

модерних стремљења у књижевности и 
култури уопште, и појавом целог ни за 
изузетних стваралаца, међу којима је 
несумњиво нај зна чајнији Ендре ади.

иако књижевник, Сава Бабић ни у 
овом, па ни у следећим периодима не 
заборавља да прикаже и друге области 
културе: науку, музику, ликовну умет
ност...

Улазак у двадесети век, као пе
риод просперитета, драстично је 
прекинут Првим светским ратом, 
двема револуцијама и распадом 
аустро–Угарске. Угарска губи огромне 
територије и знатан део становништва. 
Па ипак, и у тој националној депресији 
која је завладала у свим слојевима 
мађарског народа, појављују се изузетни 
ствараоци и на по љу науке, и на пољу 
уметности. У музици је период између 
два светска рата обележен изузет
ним именима Беле Бартока и Золта
на Кодаља, а у књижевности ништа 
мање изузетним и генијалним атилом 
јожефом. а ту је и велики прозаик 
Жигмонд Мориц.

Мађарска књижевност, мађарска 
уметност више не каска за Европом; иде 
раме уз раме с њом. али не заборавља 
ни своје источне корене. Чува особено 
а стреми ка уни верзалном. Писци се 
дела на руралне и урбане писце. има и 
других подела, политичких на пример. 
Култура ипак цвета, каже Бабић.

Мађарска култура није замрла ни у 
условима после дру  гог светског рата. 
неки су отишли у емиграцију, али су, 
попут Шандора Мараија, и тамо нас
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та вили да пишу на мађарском језику. 
други су се прилагодили условима и 
околностима социјализма, посебно од 
шездесетих година када је културна 
политика постала толерантнија. То је и 
време великог успона мађарског фил
ма: Миклош јанчо и други. неки су се 
пак повукли у унутрашњу емиграцију 
и стварали своја дела знајући да их за 
живота неће моћи издати. Међу ове 
треће је спадао и Бела хамваш, највећи 

мислилац мађарског 20. ве ка, каже 
Бабић, чије идеје о универзалном духу 
човечанства тек треба да буду проучене.

на крају треба још истаћи да је и 
поред огромног материја ла који је унео 
међу корице своје књиге, Сава Бабић, кад 
год је било потребно, увек нашао ме
ста  да укаже на српско–мађарске везе и 
односе, од средњег века, оснивања српске 
и мађарске државе, па све до наших дана.

иако бих о неким детаљима, не

■■■  
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ким појединостима радо полемисао са аутором Мађарске цивилизације, имајући 
у виду крупне резултате ове књиге, њену целовитост и свеобухватност, остварену 
Саве Бабића служи на част аутору, а на 
корист свима који га прочитају.

  
Предраг Степановић
(Српске народне новине,
Будимпешта, 14. децембар 2000, 9)

III  лЕКСиКОНСКА ОДРЕДНиЦА 
ПОјМА ЗОлТАН ЧУКА

Чука, Золтан (Csuka Zoltán, Zichyfalva/
Пландиште, 22. септембар 1901 – Érd, 
26. март 1984), преводилац, песник, 
уредник. Завршен живот, заокружен 
животни опус. Стварао га је деценијама, 
а данас није могуће издвојити 
појединачна остварења: живот као дуга 
и истрајна делатност. 

Мера стваралачког талента 
обелодањена је у његовим збиркама 
поезије, а песме никада није престајао 
да пише. По казао је неисцрпни смисао 
да окупља људе, да покреће на рад, да не 
посустаје; имао је енергије и стрпљења. а 
управо ства ралачки дар и енергија два су 
предуслова за богату пре водилачку прак
су. Чука је видео колико се књижевности 
ме ђусобно не познају, чак ни кад су толи
ко блиске: потекла је река превода коју је 
само сила могла привремено преки нути.

Управо као стваралацпреводилац 
Чука је за нас по јам. од ка да је запо
чео да преводи (Тодор Манојловић 
Центрифугални играч, 1931), није за
право престајао да мисли о превођењу 
све нових и нових књига. Прекид 
ће наступити само једном: белина у 
библиографији превода протеже се 

од 1949. до 1955. године. везан својом 
делатношћу за књижевност југославије, 
и сам Чука је доживео катастрофалне 
односе суседа у доба стаљинизма: на 
основу измишљених оптужби осуђен 
је на петнаест година; пет година је 
издржао у затвору, све док није био 
рехабилитован. Посао започет преводи
ма Црњанског, андрића, ивана горана 
Ковачића, игњатовића, Његоша, Б. 
Станковића... наставиће још истрајније 
и неуморније: више од стотину књига, 
цела библиотека превода остала је 
за њим. и романи, и драме, и песме; 
немогуће је побројати имена оних које 
је преводио. и старију књижевност (од 
јефимије и Стефана лазаревића до Ма
рина држића), и најмлађе генерације; 
и српску, и хрватску, и словеначку и 
македонску књижевност... Мађарски 
читалац је одиста био добро инфор
мисан о вредностима књижевности у 
југославији.

  друга белина у новим библиограф
ским јединицама Чуке опет га је зауста
вила сила – смрт.

  Биће потребно времена да се 
проучи стваралаштво Чукино. не 
занемарујући његову оригиналну 
поезију, треба рећи да се заиста оства
рио у превођењу. а биће најтеже проу
чити колики је ства ралачки допринос 
унео у своје преводе.

Систематичан и истрајан, готово да 
није знао за мало душност и колебања, 
као да није имао времена за маргинал
на зановетања. Чекао га је бескрајни 
посао, којем се препуштао са страшћу 

на само сто тридесет страница, те мале примедбе падају у воду. јер ово дело 
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и опседнутошћу. испитивање само 
неких поје диначних остварења (једна 
песма Тина Ујевића, једна д. Цесарића, 
Крлежине Ба ладе Петрице Керемпуха, 
неколико по главља романа На Дри
ни ћуприја), показују да је Чука имао 
концепцију превода и да ју је истрајно 
остваривао. Понирао је у дело, тума
чио шта је најбитније у њему, а потом 
те компоненте остваривао у прево
ду, покушавајући да сво јим језиком и 
креацијом домаши оригинал. Запажа 
се како не избегава ни додатне елемен
те у делу ако му нови језик омогућава 
узлете. Преведено дело, песма нарочи
то, мора да легне у нови језик као да је 
првобитно писана тим језиком. Чука је 
остваривао преводе на тај начин што је 
негде у позадини имао узоре у писцима 
свога језика, само што се свесно клонио 
имитације: преведено дело је прибли
жавао својим читаоцима не нарушава
јући његове битне особености.

У тако обимном и богатом прево
дилачком делу не смемо ни очекивати 
увек резултате исте, високе разине. 
Битније је да су та дела произашла из 
исте концепције, „од исте руке”; крајњи 
резултат ипак зависи од низа готово 
непредвидљивих околности.

домовина писца је језик његов, како 
је записао андрић, али то још више 
важи за преводиоца. Царство Чуке се 
распростире на међи, дубоко задирући 
у мађарски језик и културу. Његово 
дело, поготово преводилачко, део је 
култу ре мађарског језика.

Код нас не само да се заборавља да је 
Чука непрекидно писао и своју поезију, 
него се његова преводилачка де латност 

погрешно везује само за изузетне вредно
сти наше књижевности, која, ето, пружа 
стотине вредних дела што заслужују да 
буду преведена. не треба никако спорити 
заслуге Чукине, али не треба ни смет
нути с ума да је он део једног језика и 
једне културе која придаје велики значај 
превођењу, културе која може да при
ми у себе толико преведених дела, и то 
не само из југославије, већ књижевних 
остварења са свих језика света.

Чука је, дакле, имао могућности да 
буде потребан једној култури. или, да 
будемо јаснији: када ће код нас прево
дилац мађарске књижевности моћи да 
оствари дело које би било пандан пре
водилачком делу Чукином?

на једној прослави Чука у Студију М 
у новом Саду, стари писац разговара на 
позорници са слављеником и, узбуђен, 
пататично пита: данас књижевни 
листови имају мале тира же, а ти си 
крајем двадесетих година објављивао 
недељник Képes Vasárnap, како си 
успевао да придобијеш десетине хиљада 
читалаца? Чука: У то доба је радио био 
чудо; један пештански недељник је 
објав љивао радио–програм за неде љу 
дана, одмах је правио два ваљка, и по 
машиновођи из Пеште је нама стизао 
један. Ко је имао у својим новинама 
недељни радио–програм, могао је рачу
нати на много читалаца.

издавач пита Чуку шта је то значајно 
у мађарској књи жевности што би код 
нас требало објавити. он се врпољи, па 
каже: ја се бавим вашом књижевношћу, 
а не мађарском. За мађарску, па питајте 
Саву! (није питао.)

■■■  
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Увек је говорио да он својим преводилачким радом само враћа мађарски дуг 
преводиоцу јовану јовановићу Змају. време је да се врати дуг Чуки.

За нас је Чука појам човека који је 
цео свој стваралачки живот (80 година 
и 60 година стваралаштва) посветио 
оства ривању преводилачког опуса. Чука 
је остварио подвиг. добро би било ако 
би га неко, некада, негде, надмашио.

IV иГРА

Поштовани читаоче,
Колико год се дубоко бавили Мађарима, 
нема задо во ља вајућег објашњења 
суштинског питања: и поред мало
бројности придошлог народа, и поред 
њиховог положаја у мору германских 
и словенских народа, како то да су се 
ипак одржали и успешно развили у 
Европи? Било како да објашњавам, и 
себи и другим заинтересованима, свако 
обја шњење је недовољно.

Зато ми је пала на ум идеја, добро 
би било промислити и – позивајући 
познаваоце Мађара и Мађарске – реа
лизовати је па се бар тако приближити 
могућим одговорима:

Шта је то што је током 11 векова 
било од толике важности, тако не
заобилазно и пресудно у мађарској 
историји, култу ри, уметности, живо
ту...? и то само 11 одговора за 11 векова. 

Како новији векови не би претегнули, 
повучена је граница: седам личности, 
појмова, споменика, дела... од 9–18. 
века, а четири из 19–20. столећа. Може 
се придодати и кратак коментар (да је 
било више простора, шта би се још на
шло у одговорима).

Мене веома интересују (чак узбуђују) 
одговори: провера знања? игра? више 
од тога.

ако некога интересују моји одгово
ри, ево их.

 1. Кнез арпад,
 2. Краљ иштван,
 3. Краљ Матија,
 4. јанус Панонијус,
 5. никола Зрински,
 6. Михаљ витез Чоконаи,
 7. Мађарски језик,
 8. иштван Сечењи,
 9. Шандор Петефи,
 10. Ендре ади,
 11. Бела хамваш.

и хришћанство је веома важна 
појава за Мађаре, али исто тако и за 
друге европске народе; коначно, истак
нуто је већ у државнику, првовенчаном 
краљу иштвану. Улога реформатора 
језика Ференца Казинција толико је 
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огромна да би заслуживао да се и он нађе међу 11 одгово
ра, али је то један од најлепших случајева: његово дело је 
уграђено и да нас је видљиво у мађарском језику. ако би 

■■■  

периоду 19–20 век могло припасти више 
места, низ имена би се овако наставио: 
Мор јокаи, Бела Барток, Чонтвари, 
атила јожеф, лајош вајда, лајош Сабо, 
Шандор вереш, Шандор Мараи...

V О јЕЗиКУ...

Мађарски језик је мало чудо: уместо 
да нестане, као што је прогнозирано 
и најављивано, он се у мору индо–
европских језика одржава и развија, 
прилагођава европској култури и од
ржава свој угро–фински систем ево већ 
више од хиљаду година. један атомски 
физичар је својевремено тврдио да би 
сваки припадник индо–европске по
родице језика требало да зна бар један 
језик изван те породице како би могао 
да схвати и другачији начин мишљења 
условљен другачијим системом језика. 
Можда отуда долази до занимљиве 
појаве да они људи који су научили 
мађарски језик воле да говоре њиме, да 
се користе његовим обртима и фразео
логизмима; много пута сам могао да то 
видим и код себе и код других немађара 
с којим сам се сусретао.

Занимљива је анегдота везана за 
мађарски научни пар рохајм. они су 
често по свету бивали у караванима на
учних скупова када одређени научници 
иду с једног скупа на други, готово им је 
то постало занимање. Како их други не 
би могли разумети, ако су желели једно 
другоме да саопште нешто приватно, 
рохајмови су користили у великом 

свету мали и непознати мађарски језик. 
али су брзо утврдили да се свуда на
лази по неко ко разуме мађарски, иако 
су мислили да је он усамљен, изолован 
и да га други не говоре. Тада би пре
лазили на језик аустралијског племена 
аранда који су научили када су испити
вали људождерска племена абориџина 
у аустралији. од сваког малог језика 
постоји мањи и усамљенији.

Што се тиче самог мађарског језика, 
треба навести мишљење Емила Сиора
на, румуна који је доцније ипак пре
шао на француски језик и на њему 
написао своја нај значајнија дела. дакле, 
Сиоранов поглед са стране: „...За видим 
Мађарима чак и због њиховог језика, су
ровог да суровији не може бити, обдаре
ног лепотом у којој нема ничег људског, 
са звучностима из неког другог света, 
језика моћног и корозивног, подес ног за 
молитву, за урликања и ридања, који се 
изненада појавио из пакла да би потом, 
док је света и века, оваплоћивао нагла
сак из тог обитавалишта и његов блесак. 
Премда знам само мађарске псовке, 
никада ми не досади да слушам тај језик, 
он ме очарава и престрављује, под
лежем његовој дражесности и његовој 
грозоморности, свим оним нектаром и 
цијанкалијем натопљеним речима, тако 
прилагођеним ономе што захтева сам
ртни ропац. на мађарском би требало 
да изговоримо своје последње речи, или, 
пак, речи којима одбијамо да умремо.” 
(Емил М. Сио ран: о два типа друштва. 
In: Историја и утопија, превео Бранко 
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јелић, градац, Чачак, 1987. стр. 12–13)
неухватљиво, моћно и противречно а тачно; исто колико и необична и против

речна реченица Борислава Пекића која 
се односи на Београд: „Мађари се овде 
не трпе, али с извесном носталгијом.”

VI КЕРТЕСОВ ПАКАО

1.

Мађари су до сада добили 12 нобелових 
награда, а ова имреа Кертеса прва је за 
књижевност, додељена 2001. године. 
романсијер имре Кертес (Kertész Imre, 
Будимпешта, 1929) познат је писац и 
преводилац, не само у Мађарској, већ и 
на западу, нарочито у немачкој. јеврејин 
у Мађарској, где је било много јевреја 
који су били веома значајан слој не само 
у привреди, већ и у култури. хорти 
је већ пре другог светског рата донео 
антијеврејске законе, али они нису били 
примењивани доследно и дословно, бар 
не у оном најоштријем виду. али када 
су немци окупирали Мађарску, 1944. 
године, почео је погром јевреја и многи 
су настрадали. и четрнестогодишњи 
Кертес је прошао кроз логоре смрти и 
то је најпоразнији доживљај његовог 
живота, као и најдубља провалија чове
чанства у 20 веку. он сам каже да готово 
нема биографију, односно чине је само 
неколико бројки које означавају страш
не године његовог живота и његове 
генерације: 1944, 1945, 1948, 1953, 1956.

Кертес је од 1953. године слободњак, 
преводилац и писац. Преводио је углав
ном с немачког језика: Фројд, хофман
стал, ниче, Канети... годинама је писао 
свој први и најзначајнији роман, Бесуд

бинство, а и кад га је окончао, није мо
гао дуго да буде објављен, догодило се 
то тек 1975. године. роман је испричан 
из перспективе дечака са жутом звездом 
чији је отац одведен у логор, а потом... 
година дана живота у логору (1944–45): 
масовна страдања, али без свести 
страдалника шта им се то одједном 
догодило. Млади јунак романа, који 
сазрева кроз страдања, и туђа и своја, не 
може, и неће, да се поистовети с кобним 
исходом, он није религиозно васпитан. 
(Касније ће писац у интервјуу изјавити: 
„Можемо говорити о јеврејима и без 
помињања аушвица, само што то не 
вре ди, нема смисла. Поготово не за 
мене који све изводим из аушвица, по
ред осталога и своје јеврејство. За моје 
јеврејство много више значи аушвиц, 
него рецимо хасидизам. аушвиц је мој 
живи доживљај јеврејства, а не, рецимо, 
религија, доживљај у коме нисам имао 
удела током свог васпитања”.) роман је 
остао незапажен, као и сам писац.

После овога романа Кертес и 
даље пише, али он укупно није мно
го написао; многи сматрају да му је 
најзначајније дело управо први роман 
Бесудбинство. Потом следе ромaни, по
вести, есеји, дневник... Траготражитељ, 
роман, 1977; Фијаско, роман, 1988; 
Кадиш за нерођено дете, роман, 1990; 
Енглески барјак, прозе, 1991; Галиотов 
дневник, дневник (1961–1991), 1992; 
Холокауст као култура, есеји, 1993; 
Један догађај, (заједничко дело: и. 
Кертес: Записник, П. Естерхази: Жи
вот и књижевност), проза, 1993; Неко 
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други, есеји, 1997; Трен тишине док вод 
за стрељање поново пуни пушке, есеји, 
1998; Прогнани језик, есеји, 2001, Обра
чун, роман, 2003.

За познавање писца Кертеса можда 
је најбоља његова књига Трен тиши
не док вод за стрељање поново пуни 
пушке, чији је поднаслов „Монолози 
и дијалози”: есеји, предавања, али и 
интервјуи. већ и сам наслов књиге на 
најпотпунији и најпотреснији начин 
сумира и писца и његово дело: опсе сив  
на тема писца стално је холокауст, било 
да пише роман, повести, есеје, било да 
држи предавања или даје интервјуе. У 
једном интервјуу је изјавио: „хитлер 
може бити политичка слу чајност. ауш
виц међутим не. Према мом убеђењу, 
аушвиц већ вековима »виси у ваздуху«. 
аушвиц је морао да уследи, ако не у 
немачкој, онда другде.” али се такође 
испољава велика сагласност, готово 
идентичност између његовог јавног и 
приватног живота. Ево појединачних 
мисли забележених у дневнику: „Са
моубиство које мени, изгледа, највише 
одговара јесте живот.” „непрекидно се 
жалим на живот. а овамо још треба и 
умрети.” „Чиме хоћеш да платиш ако не 
својим животом?”

дечак, јунак романа Бесудбинство, 
који се нашао у логору, користи по
пут сталне узречице, обично на крају 
реченице: „природно”. и за све што 
каже, а то су ужаси које читалац са мо 
слути, тај дечак, помало паралисаног, 
неразвијеног израза, олако додаје своје 
„природно”; само том појединошћу 
погађа сву неприродност стања у којем 
се нашао и он и цео 20. век.

адорно је својевремено тврдио да се 
после аушвица не може писати поезија; 
Кертес пак тврди да се после аушвица 
једино и искључиво може писати само о 
аушвицу.

2.

Како је реаговала мађарска култура? 
Мађарска је у свим временима много 
полагала на културу, језик, књижевност. 
Чак и у временима идеолошки оштре 
манипулације и лажи знало се које 
су истинске вредности, увек обојене 
национално, или бар патриотски. Без 
обзира што ће се на концу испоставити 
да су неке вредности ипак остале сас
вим потиснуте и сада се тешко враћају 
и споро заузимају своје истинско место 
у хијерархији вредности. или другачије 
речено, ако културна јавност и не чита 
онолико колико би се могло очекивати, 
она ипак зна, заинтересована је за на
ционалне вредности.

Зато је реакција на нобелову награ
ду била помало изне нађење: не само 
гун ђање, него се незадовољство излило 
и јавно по медијима. није невоља у томе 
што сваки чи та лац може имати свог 
кан дидата за награду, него што имре 
Кертес није широко познат и попула
ран писац. Читаоци га нису читали! 
Многи су по листовима наводили по 
пет наестак имена писаца који су пре 
Кертеса заслужили такво признање; ни 
Савез писаца Мађарске, ни мађарски 
ПЕн, нити ака демија ове године нису 
предложили свога кандидата, али јесу 
немачки издавачи, у земљи где је Кер
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тес познатији него у својој домовини, у 
наро ду на чијем језику пише. 

имре Кертес има своје лично, дубо
ко трагично искуство с овим 20. веком. 
он не само што је преживео аушвиц, 
него и још један тоталитаризам после 
логора. Многи јевреји који су бежали 
од хитлера и његових логора, из раља 
смрти, мислили су да налазе спас и 
упадали су у Стаљинове логоре, у нови 
тоталитаризам. неретко су били чак 
искрени поборници тог зла, које у први 
мах није било толико видљиво. Кертес је 
цео свој век проживео у тоталитаризму, 
а човечанство се ни сада није потпуно 
ослободило те пошасти. Писац управо о 
томе говори у свим својим делима.

на крају роману Бесудбинство дечак, 
главна личност, враћа се у Будимпешту, 
истерују га из трамваја, јер нема пара да 
плати карту; новинар неког либералног 
листа, који сусреће можда првог прежи
ве лог из логора, хоће из прве руке да 
са   зна страшну истину, али из дечака 
не може готово ништа употребљиво да 
извуче; де чак креће пешке, полако се 
спушта су мрак, и он, сећајући се смираја 
вечери и лица из логора, осећа за трену
так носталгију за логором и друговима. У 
слободном граду, слободан човек – осећа 
носталгују за концентрационим логором! 

Поента романа је свакако изненађују
ћа. неки новинар је чак упитао Кертеса: 
да ли је одиста осећао носталгију за 
логором. Писац, познат по неодољивом 
смеху, уз гро могласан смех је одговорио 
да је новинар побркао писца и јунака 
романа!

Судбина имреа Кертеса је да је он 
целог живота био изван друштва, изван 

домовине, увек потиснут, маргинали
зован. и то било где да је живео. и то 
је основни доживљај његовог живота, 
свест о стању у којем се налази овај век, 
заправо ћорсокак у који је запало цело 
човечанство. 

У беседи приликом примања но
белове награде Кертес је изнео по
датак да је недавно примио пошиљку 
из спомен–му зеја из Бухенвалда с 
факсимилом извештаја за 18. фебруар 
1945. године, где је под редним бројем 
64.921 заведен имре Кер тес, рођен 1927. 
године, јеврејин, фабрички радник, 
који је тога дана убијен. и објаснио је 
да је својевремено дао два лаж на по
датка: казао је да је две године старији, 
како га не би одвојили у бараку с децом, 
као и да није ученик, како би из гледао 
употребљивији. „једном сам значи већ 
умро зато да бих могао да живим – и 
можда је то моја истинска повест”, за
кључује писац. Шехерезада која не при
ча да би одложила смрт и можда спасла 
свој живот, сведочи и прича човек као 
свој животни дуг, јер је будућим писац 
случајно остао жив.  

ни доцније током живота није могао 
да говори истину, чак је упадљиво било 
то ћутање. и тек сада, после толико 
година може и да не ћути, а може и да 
говори ако има неко кога занима то 
што ће рећи. он изјављије за радио: „...
не треба мени ни домовина, ни дом, ни 
држава – не знам шта ћу с појмом наци
онално”. а немачког новинара опомиње: 
„Прелетите авионом високо изнад 
источне Европе... одозго је дивна, али 
немојте ни да покушате да атерирате, 
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јер је тамо немогуће живети”. 
Ту смо: писац који је сва своја дела 

написао на мађарском језику и цео 
живот му је везан за Мађарску, а још 
је пореклом и јеврејин, нема ни трунке 
одушевљења за своју домовину, чак као 
да није ни патриота. Па у својим делима 
и не говори заправо о Мађарима, већ 
о Европи, човечанству... а мађарска 
читалачка публика је навикла управо 
на писце који се одушевљавају својом 
земљом, изузетним народом који је у 
свим ситуацијама био на висини, горд и 
храбар. (Зар нас то не подсећа на знани 
образац?) и уместо да пронесе по свету 
славу малог народа и обезбеди му на
клоност и симпатије свуда, уместо да 
нобелова награда буде ново светло и 
понос, Кертес говори о суноврату чове
чанства. 

Као и увек, лако се заборавља шта је 
више, национално или универзално.

наравно, има оних који поштују 
и високо цене дело им  реа Кертеса, 
као што знају  колико је велика вред
ност награде која је први пут додељена 
мађарској књижевности. Петер Естер
хази је, само да наведемо један пример, 
изјавио: „Поносан сам што је роман 
Бесудбинство написан на мађарском 
језику. овом наградом Кертесов роман 
репрезентује сећање света на холокауст. 
али Кертес није писац мемоара, већ 
– писац, језик Бесудбинства је његов 
најважнији »део«, он му омогућава да 
искаже неизрециво. дуго бих могао да 
анализирам уметност свога пријатеља. 
још никада нисам имао пријатеља нобе
ловца. Сада већ имам једног.” 

3.

годинама се трудим да колико–толико 
будем упућен у ма ђарску књижевност, 
нарочито ону живу која је углавном 
из 20. столећа, као и најсавременију 
продукцију. иако знам да се изван 
Мађарске тешко може одиста пратити 
једна жива литература ако часописи 
не стижу, поготово ако треба биркати 
књиге само чулом које не сме много да 
греши. али ту су пријатељи које молим 
да ме упозоре на изузетно дело; иако 
се разликујем од њих, моја перспекти
ва је другачија, увек сам им захвалан 
на упозорењу, било да је реч о једном 
писцу, књизи, или само песми, новели, 
есеју...

Тако ме је пре десетак година једна 
познаница упозорила на имреа Кертеса, 
чак ми је позајмила његов роман Кадиш 
за нерођено дете. роман сам про читао, 
веома је добар, све је у њему у реду, али 
сам закључио: Кертес није мој писац. 
После тога га више нисам читао, нити су 
ме интересовала његова друга дела.

изненађење је представљала нобе
лова награда. не само за Мађарску, него 
и за мене. Требало је поново ишчитати 
дело, сада већ у новој диоптрији. Какве 
је и колике вредности, без обзира на све, 
и на ранији однос, и на садашњу, евен
туалну, ревизију. дакле, ново читање.

  Први је Галиотов дневник. Тридесет 
година записа, а књига није обимна. 
Укрштај интимог, личног с општим, 
уни верзалним. Било да је једно или дру
го, заправо не ма разлике: увек је иста, 
дубинска брига, увек је реч о човечан
ству које се, ето, нашло у ћорсокаку. а 

■■■  
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данас нарочито треба ценити писца који 
уме, и сме, да буде кратак; једна речени
ца. Са мо треба доћи до такве процеђене 
мисли којом се може обухватити цело
купан свет.

Странице из овог дневника просто 
изазивају да буду пре ведене: може ли се 
ова мисао, исто овако кратко, изразити 
на мом језику?

Читање романа Бесудбинство не 
обећава ни раскош језика, ни бравуроз
ност форме; чак је видљива шкртост, 
сведеност. али се открива  једноставна 
повест која баш тиме клепи читаоца по 
глави, али тек накнадно, после склоп
љене књиге.

Таква је онда и проза Записник која 
се наизглед одваја од Кертесових опсе
сивних тема. а онда, после склопљене 
књиге, исти писац, иста тема, исти век.

Есеји и интервјуи тек допуњују дело 
и комплетирају личност: писац се не 
мења, не искушава нове могућности, 
предан је свом кругу и сваки пут, из
нова, креће у дубину.

не још док се чита, тек када поку
шавам да га преводим, онда заправо 
видим о каквом доследном писцу је реч. 
он је изнео своју судбину и није тражио 
успех; он је тражио израз како би могао 
извршити своју мисију, и то је његов 
успех. језик, реченица, мисао – све је  
прецизно, тражено и нађено, сазрело и 
тек онда фиксирано.

Кертес је писац који после ничеа 
говори о двадесетом веку, али и после 
аушвица. рекло би се, па онда и нема 
изненађења. Могло се претпоставити: 
Кафка... Кертес... Укупно дело је такво, 
полазиште му је, с добрим разлози

ма, негативно. али и упозоравајуће у 
најбољем смислу. Можда је ту роман 
Траготражитељ отишао најдаље, зато 
може изазвати читалачки отпор (али 
то не говори ништа о самој вредности 
дела). 

ипак, изгледа да је Кертес тек по
сле нобелове награде објавио свој 
најбољи роман, Обрачун. истина, опет 
је то иста Кертесова тема, холокауст 
и његове последице, али је потрага за 
главном личношћу романа – писцем 
који је рођен у аушвицу и сада је ипак 
извршио самоубиство – толико уравно
тежена, писана без грча, као да је реч о 
трагедији која се догађа у овом веку као 
закономерност – нема спаса, последице 
и даље трају. Писац Кертес није напу
стио своју тему, она сада већ опседа и 
нас, његове невољне читаоце. 

рефлектори усмерени на имреа 
Кертеса заиста откривају изузетног 
писца. он се не мора волети, али високо 
ценити свакако мора.

Све и не хотећи, неколико страница 
пробраних мисли, два–три есеја, нешто 
проза... па говор приликом додељивања 
нобелове награде, можда још понешто... 
хватам себе како се под мојим прстима 
формира и полако заокружује књига 
изабраних текстова имреа Кертеса. а 
он, понављам, није мој писац, али ме је 
просто увукао у свој свет, узалуд сам 
покушавао да га избегнем. Живимо у 
истом свету.

4.

Погледајмо само један парадокс. За 
Европу је холокауст проблем јевреја; за 
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израелце је холокауст проблем Евро пе; 
Кертес нас подсећа да је холокауст про
блем  целог човечанства.

имре Кертес и нобелова награда јесу 
били изненађење. али су изненађења 
још увек могућа, чак и у оваквом свету. 
ако се у следећих неколико година до
годи – а што да се не догоди? – да још 
један Мађар добије ову исту награду 
– истина, оваква изненађења се баш 
и нису догађала –, па то буде, рецимо, 
Петер Естерхази, смем се кладити да 
ће опет бити повике. рећи ће се: тежак, 

компликован прозаик. истина, кажу, 
добар је тај његов роман Harmonia 
caelestis, велика књига о Мађарској 
и породици Естерхази, нарочито о 
великом лику оца, али шта би писцу да 
најновијом књигом осрамоти земљу и 
говори о свом оцу као комунистичком 
шпијуну...!? 

Краја нема. велики ствараоци увек 
изазивају отпор, зато и јесу ствараоци 
новог и изненађујућег. нарочито ако, 
без обзира на све личне недаће, носе 
свој крст и остваре дело као свој дуг, 

■■■  
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као своју мисију. готово сви народи су преузели источњачку 

■■■  
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КЊИГА  оСНовНоГ  И  НУЖНоГ  ЗНАЊА ■
о  ЈЕдНоМ  ЕвРоПСКоМ  НАРодУ

Професор Сава Бабић је књижевник. он је писац, по много 
чему можемо рећи и песник. основни потез свег његовог 
досадашњег рада, конац којим он везе свој баснословни 
шлингерај, своје обимно дело, јесте уметност, лепа књи
жевност, есеј високог стила, поетски израз. оно без чега, 
разуме се, нема литературе, нема песме, лирике, епа, нема 
научне експликације, критике, ни естетике, јесте – језик. 
Бабић је сав посвећен језику, језик је његов предмет, струка, 
страст, љубав. и то не један језик него два. При том овај вред
ни стваралац није пуки филолог, лингвист, граматик, његово 
познавање језика, занимање за језик, није у теорији, него је 
све уроњено у језичку стварност, у највишу стварност језика: 
у култивисани језик највиших репрезената речи, у уметнич
ко дело, а најзад и у одговарајући пренос једног остварења у 
адекватну варијанту тога остварења на други језик.

не само као универзитетски професор који схвата потре
бу Катедре и чини све да унапреди њен рад и оплемени њену 
сврху, него и као темељни радник и изучавалац најширег 
подручја и самог темеља области којом се бави, доктор 
Бабић је био, свакако, позвана личност да напише основни, 
уводни, а сажет приступ једној култури и историји народа 
који добро познаје. Тако је настала ова књига, Мађарска 
цивилизација. Свакако бисмо се могли питати шта значи 
заправо реч цивилизација, но изгледа да је овај термин био 
у замисли издавача, постоји, наиме, серија оваквих књига. 
нема нарочите користи упуштати се у то. вредност, међутим, 
дела које је пред нама је несумњива. 

ова књига је пре свега питка и занимљива, њену чар чини 
баш то што је јамачно научно беспрекорна, а опет писана не
како лако, прегледно, готово неофицијелно, на махове сасвим 
есејистички, лично, али никада са одступањем од факта, чи
њеница и истине. ова је књига присна, добронамерна, упутна, 
неакрибична, неуштогљена и може се читати као уметничко 
дело... У сваком случају, ово је темељни водич за прва знања 

■■■  
пословицу: „Пси лају а караван пролази”. Зато је утеха у 
самом стваралаштву и у оствареним изу зетним вредно
стима: све мине, остаје велико дело.  
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о једној великој историји и о једном великом етносу, о једном 
европском народу високе културе и битног доприноса вредно
стима човечанства... разуме се да се у њој, овако писаној, могло 
наћи, онда, и пристрасности. али пристрасност, наравно 
као мана свакако неприхватљива, претвара се у врлину кад 
аутор не жели да одступи од својег разумевања ствари, свог 
начина гледања и, нарочито, од својих смелих, и у предмету 
још неусвојених  нових ставова и налаза, за које сматра да су 
обогаћење прегледā раније у науци прихваћених... 

овом књигом о нашем северном суседу, с чијом смо 
историјом, културом, обичајима и људима потпуно и 
готово одвајкада повезани, а судбине су нам увек, и на
рочито данас, испреплетене, добија најпре, знатно, наша, 
српска култура и наша, српска цивилизација! јер је наше 
да познајемо свет, нама ближи и онај од нас удаљенији. 
Мађари могу бити задовољни што се о њима код других не
што каже, али они добро, и много, и тако знају о себи. али 
ова је књига прилика да се ми Срби запитамо да ли о једном 
народу и нашем суседу, и то тако блиском, знамо довољно. 
Било би, овим поводом, и те како добро да се подсетимо на 
сопствену игноранцију, заблуде, предрасуде, па и мржње, 
велико незнање и ружан и потпуно непотребан и некул
туран презир који, нажалост, у доброј мери краси извесне 
појединце у Срба када је реч о Мађарима. Зашто се о томе не 
би говорило? Зашто се не би говорило о томе и када је реч, 
рецимо, о румунима, или Бугарима. а и о тим народима, о 
њиховим државама, културама и цивилизацијама, тврдим, 
код нас се зна мало, много мање него што је то нама, ради 
нас самих, потребно. Зато кажем да је дело Саве Бабића 
најпре добро за нас. Било би довољно примера да се моја 
тврдња поткрепи, примера који нам не служе на част. наши 
људи, поготову млађи, сасвим течно, тачно и изворним 
изговором и нагласком произносе енглеска имена, имена 
људи и географска имена, премда Енглези живе далеко од 
нас. Мађарска имена, лична и географска, једва ко и међу 
јавним нашим личностима, људима од положаја и угледа, 
говорника на телевизији нарочито, коректно изговара, она 
се непрестано најчешће погрешно изговарају! а Мађари 
живе ту, с нама, поред нас, близу нас. То није лепо и није 
право. да не говоримо овде о појму маџарона, наслеђеном 
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из наше не тако далеке прошлости, а који је и данас спреман 
да украси неког ко мађарски зна, мађарске вредности воли 
и мађарске пријатеље има. Познавање и то научно, култур
но, цивилизацијско познавање других народа, ефикасан 
је лек против предрасуда, глупости, шовинизма и идеје о 
сопственој супремацији, те оно у највишој мери обогаћује 
један народ, његову културу или цивилизацију...

Бабић је приступио овом свом делу доброхотно, ориги
нално, иако је, разуме се, општи приказ временски огромне 
и догађајима крцате повести неког народа увек нужно и 
конвенционалан. Потреба историчности као метода ту је 
неизбежна, па је ово дело, разуме се, и нека врста историје 
мађарског народа. али Бабић почиње с апатридима! То је 
безазлено, срачунат научник то не би учинио. већ на по
четку читамо судове Шандора Мараија, који је напустио 
земљу, живео у туђини, био сасвим далеко од инсталисаног 
патриотизма и као неумољив критичар умро напуштен и не
познат. Такође је једна од основних оријентација Бабићевог 
дела Бела хамваш, уистину за живота презрен, одбачен, за
пуштен, а и данас у великој мери у својој домовини непознат! 
Међутим, испоставља се, да су ова двојица, у двадесетом веку, 
људи, писци, философи и зналци који су дух, смисао, пут и 
повест Мађара можда најбоље знали и разумели! они су, 
наравно, сасвим солидан и битан извор за приказ мађарске 
коби и мађарске величине... Такође, Бабић књигу почиње и 
цитирањем једне од лаких, неодговорних, а типичних при
мера српске игноранције, од необјашњивог мешања Мађара 
с Келтима... Па ето, негде при крају књиге, Бабић као о ауто
ритету говори о још једном значајном Мађару прошлог века, 
једном од нај маркантнијих, о Ђерђу лукачу, такође мислиоцу, 
философу, а писцу од крајности. наиме о интелектуалном 
стожеру идеолошке подлоге најцрњих дана Мађарске... 
Бабићева историја је, дакле, једно, усуђујемо се рећи, нети
пично гледање, али можда баш зато је она и вредна...

овећа солидна поглавља књиге нужно су овде посвећена по
реклу народа. Свакако, сигурни смо, овде нема произвољности. 
У својој бити покретан народ има и динамичну историју. 
религија која почиње из таме и мистерије паганства такође 
је подложна законима покрета. од настанка државе и првих 
династија па надаље, аутор нас проводи кроз векове, од арпада 

■■■  
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и краља Матије, све до кључне тачке проблема сваке нације, до 
заснивања кулуре. Тек од темељног идентитета народног, који 
је увек колико у религији, боље рећи у високој духовности,  то
лико и у егзистенцијалној, крвавој бици за живот, за простор и 
материјални напредак, долази се до чистог појма и стварности 
једне културе, а онда већ наступа државна, однос но политич
ка историја. Тако је и код Мађара. Паралелно, тумачи нам и 
приповеда писац – Бабићева историја је често лепо причана 
прича, то је ваљда педагошки моменат, наставнички, као да га 
слушамо док говори – напоредо са развојем и перипетијама 
државе појављују се велики људи. велики људи стварају народ, 
који је, разуме се, са своје стране изнедрио, изабрао, каткад  
једноставно извикао, своје првочаснике у поверењу, у нади. 
одмах су ту и ствараоци мисли, уметности. више нема шама
на, врача и пророка, долазе писци, филозофи и очеви нације... 
надаље са занимањем пратимо развој мађарске „материјалне” 
културе. Поглавља следе по етнографском принципу поређана 
и објашњена  – живот, климат, обичаји, па највише артефакта: 
кућа, одећа, алати, исхрана, а и то се непрекидно меша с такође 
овде етнолошки схваћенима смисловима, трансцеденцијама, 
народном музиком...

овако сажета историја Мађара нам се указује као стална 
и брза промена. Уврежење, укорењење Мађара у европски 
котао, на мало страница једне књиге, нарочито код Бабића, 
чини нам се као стална ватра, бујно превирање, селидба, 
цветање, померање, бура. највиши политички израз друшт
вене буре је револуција. национално учвршћење, национал
но самоосовљење у условима помешаних народа, интереса, 
државних творевина, сталежа и класа, у околностима силе и 
ратова; оружана историја, сама по себи је драма, и настајање 
стабилизоване нације бива нам предочено као драмска фор
ма, скоро као филм. (После ће се Сава Бабић запитати: откуда 
Мађарима тако велики, у светским размерама значајан и 
снажан уметнички филм... Сетимо се само mouvementa код 
јанчоа...)  Уједно, они нама временски ближи догађаји бивају 
у нашим очима привидно многобројнији... историја средње 
Европе (и Балкана) у последњих две стотине година, када су 
промене на мапи капиталне, а дешавају се сваке деценије, 
воде нас у овој књизи кроз сцене великих невоља, и великих 
подухвата, које су претрпели Мађари у тако несталној – у 
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погледу граница, савезништава, уређења и јурисдикције – 
држави. Све је то коректно, а каткад и виртуозно, приказано. 
Међутим, у овом прегледу исто толико, ако не и више места 
заузима уметност, књижевност најпре! Бабић своје читаоце 
обавештава заправо о великом броју најистакнутијих ствара
лаца мађарске поезије, књижевности уопштено узев, а најзад 
и музике, сликарства и других видова нечег што је, једном 
створено, заправо непролазно: Ars longa.

овај део књиге је најзначајнији. не један одвојени, екстра
ховани део, него део целине разасут по целом трактату, који 
говори о писцима и песницима и који нас упућује на времена, 
околности и биографске податке о ствараоцима, тај део је за 
мене, не само у случају Бабића и мађарске литературе, него 
уопште, најбитнији. јер  је поезија, јер су песници сукус и врх, 
поента, и културе и језика и нарави и судбине и историје, па 
ако хоћете и цивилизације једног народа. вера и Песништ
во обележавају непогрешиво један народ, а не техничка 
цивилизација. не бих могао рећи да се Сава Бабић у томе 
слаже са мном, ја то не знам, али држим за веома добро што 
је у овој књизи мађарска књижевност, иако на тако оскудном 
броју страница, врло лепо и достојно приказана. Срећом, Срби 
већ познају неке од великих мађарских песника, захваљујући 
својевременим, а и модерним, преводима и препевима које су 
остварили наши врли литерати. али читајући један приказ 
историје неког народа, ми и иначе нужно стичемо извесну 
препознатљиву глад за његовом поезијом, за епом и лириком, 
за романима и приповеткама тог народа! Ми зажелимо да 
чујемо како дише и мисли тај народ који је проживео сав онај 
велики пут од древности до данас, који се и у нашим данима 
толико мучи, до грла у свом опстанку и градњи сигурности за 
своју децу. Како сви ти предели и крајеви у којима су живели, 
сви ти обичаји кроз које су прошли, све те трансформације 
које су претрпели, како пејсаж, подука, васпитање и идеја тог 
народа звуче у њиховим стиховима и прози. То читалац зажели 
да упозна... Сава Бабић се не скањера. Упућујући нас на изворе, 
он по својем осећању, по својем знању, по својој философији, 
а наравно с правом и по свом укусу, наводи изричито,  десет 
личности Мађара које он држи за највеће. Кнез арпад, краљ 
иштван, краљ Матија, јанус Панонијус, никола Зрињски, 
Михаљ Чоконаи, иштван Сечењи, Шандор Петефи, Ендре ади 
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и Бела хамваш...
Прво издање објављено је 1996. године, а друго, допуњено 

је управо пред нама.
За друго издање књиге професор Бабић је написао и ис

црпан преглед новије књижевности Мађарске. ово је веома 
драгоцено упутство. Зналачки и са нужним коментарима, 
аутор је саставио списак најрелевантнијих имена, и често 
делā, истакнутих стваралаца . овде се могу наћи славна имена 
песника које данас зна цео свет, од  Шандора Петефија и Мора 
јокаија, па све до данашњих, мање познатих, а и практично 
непознатих, мађарских живих писаца, Петера Естерхазија и 
андраша Форгача... основна идеја приказа је експликована 
мисао да мађарска књижевност данас уопште не каска за 
светском пажњом или признањем, него да је она потпуно 
равноправан део европске и светске књижевности. Постоје 
у овој књизи и шири пасуси о већ поменутим интригантним 
личностима ове књижевности, о хамвашу и његовом кругу 
(лајош Сабо, Бела Табор), о Мараију и другима... о носиоцу 
нобелове награде за књижевност (2001.) имреу Кертесу 
(такође Мађару који не живи у својој домовини!) постоји ту 
занимљив дужи напис. надаље у Бабићевој књизи сада на
лазимо и обиље података о мађарској музици,  те посебно о 
архитектури (чији представници имају грађевине и у нашој 
земљи – Маковец). Сада је знатно употпуњен свестрани пре
глед уметности овог народа ...

иво андрић је, на чувеним скуповима са младим писци
ма (у Студентском књижевном листу, у Балканској улици) 
истицао да књижевно образован читалац, писац поготову, 
поред фундаменталних дела светске књижевности, које на 
време треба да прочита, у својем животу и раду не сме да се 
лиши разних добрих приручника: речника, енциклопедија, 
компендија, свезнања, водича, лексикона, мапā, поготову 
историјских и културноисторијских прегледа. но, познавање 
света, нужност познавања чињеница што се односе на разне 
културе, народе, језике, историју и одлике других људи није 
неопходност само за писце. данас се ова потреба проши
рила на све људе. од наших судова одсечених као на пању, 
од наших сујетних мњења, од наше искључивости и нашег 
дезоријентисаног базања светом, од наших заблуда о други
ма и себи, ослобађаћемо се само приближавањем логосу, а 



■■■ ■

■■■  ИНдЕКС ИМЕНА ■



■  ■■■  

 

■■■  



■■■ ■ 191 ■ Индекс имена ■

■■■  

ади, Ендре (Ady Endre)  5, 91, 112, 113, 117, 
120, 136, 137, 165, 167, 170, 174, 187

александар I  78
александaр II  108
алмош  19, 20, 22, 33, 164
андраши, Ђула (Andrássy Gyula)  105106, 

107, 108
андрић, иво  162, 172, 173, 188
аноним  164
арањ, јанош (Arany János)  5, 6, 89, 90, 92, 

97, 100, 101, 102, 103, 119, 139, 157, 158, 
165, 170

арпад  19, 20, 22, 23, 33, 34, 53, 55, 164, 174, 
185, 187

атилa  19, 34
Бабич, Михаљ (Babits Mihály)  113, 119, 158, 

165
Бала, Моника (Balla Mónika)  141
Балаши, Балинт (Balassi Bálint)  39, 89, 90
Балинт, Ендре (Bálint Endre)  126
Балог, иштван (Balogh István)  89
Бан, имре (Bán Imre)  163, 167
Банович, Тамаш (Banovits Tamás)  133
Барањ, роберт (Bárány Róbert)  137
Бардоши, ласло (Bárdossy László)  115, 116
Бароти Сабо, давид (Baróti Szabó Dávid)  

90
Бартa, јанош (Barta János) 163, 167
Барток, Бела (Bartók Béla)  9, 72, 113, 120, 121, 

122, 123, 137, 138, 165, 170, 174
Баћањ, лајош (Batthyány Lajos) 62, 93, 94, 

95, 102
Бауринг, Џон  88
Бах, александер  103, 150
Бах, јохан Себастијан  138
Бачо, Петер (Bacsó Péter)  133, 134, 162
Беатриса, краљица  35
Бекеши, Ђерђ (Békésy György)  137
Бела II  29

Бела III  29, 33
Бела IV  29, 53
Бем, јозеф  97, 99
Беремењи, геза (Bereményi Géza)  135
Бержењи, данијел (Berzsenyi Dániel)  87, 91
Бетовен, лудвиг ван 124
Бешењеи, Ђерђ (Bessenyei György)  39, 90
Бибо, иштван (Bibó István)  142
Бихари, јанош (Bihari János)  123
Бодор, адам (Bodor Ádám)  119
Бојаи, јанош (Bolyai János)  9, 85, 86, 87
Бојаи, Фаркаш (Bolyai Farkas)  84
Бокачо, Ђовани  35
Бонфини, антонио  35, 165
Бранковић, Ђурађ  30
Бранкузи, Константин  142
вајда, габор (Vajda Gábor)  147, 168
вајда, лајош (Vajda Lajos)  125, 126, 142, 174
варкоњи, нандор (Várkonyi Nándor)  142
вербеци, иштван (Werbőczy István)  61
вереш, Шандор (Weöres Sándor)  119, 142, 

174
верешмарти, Михаљ (Vörösmarty Mihály)  

87, 90, 92, 97, 100, 101, 165, 170
весели, Тибор (Wessely Tibor)  86
вешелењи, Миклош (Wesselényi Miklós)  80
вигнер, јене (Wigner Jenő)  137
визел, Ели (Elie Wiesel) 137, 164
виљем, немачки цар  108
виљем Фридрих II  77
виљем Фридрих III  78
винавер, Станислав  113
витковић, Михаило  40
вујић, јоаким  90
вујичић, Тихомир  133
габор, денеш (Gábor Dénes)  137
гал, иштван (Gaál István)  133
гал, ласло (Gál László) 163
гарашанин, илија  106
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гаус, Карл Фридрих  85
геза, кнез  26
гелерт, бискуп  28, 33, 164
генон, рене  136
генц, арпад (Göncz Árpád) 163
гете, јохан волфганг  40, 88
гизела, краљица  26
готар, Петер (Gothár Péter) 135
гросшмид, габор (Grosschmid Gábor) 7
гулачи, лајош (Gulácsy Lajos)  125, 164
данко, Пишта (Dankó Pista) 124
данте, алигиери  35
деак, Ференц (Deák Ferenc) 82, 93, 94, 104, 

105, 107, 108
дери, Тибор (Déry Tibor)  119, 133, 163
димовска, Милица Мићић  10
дожa, Ђерђ (Dózsa György)  31
држић, Марин  172
Ћано, галеазо  115
Егреши, Бени (Egressy Béni)  124
Елијаде, Мирча 142
Ендре II  29
Ердеди, породица  62
Ердељи, јанош (Erdélyi János)  88
Еркењ, иштван (Örkény István)  119, 157, 

163
Ерши, иштван (Eörsi István)  163
Естерхази, породица  62
Естерхази, Петер (Esterházy Péter) 119, 138, 

176, 179, 181, 188
Етвеш, јожеф (Eötvös József) 110
Жигмонди, рихард (Zsigmondy Richárd)  

137
Жигмoнд I  30
Зилахи, лајош (Zilahy Lajos)  140
Змај, јован јовановић  12, 88, 99, 100, 102, 

105, 139, 157, 173
Зрински, никола (Zrínyi Miklós)  36, 37, 39, 

167, 174, 187

ибл, Микош (Ybl Miklós) 127
игњатовић, јашa  12, 61, 172
иљеш, Ђула (Illyés Gyula)  60, 99, 119, 163
имре, принц  26, 28
ипоји, арнолд (Ipolyi Arnold)  24, 25, 87
иштван I 26, 27, 28, 32, 33, 34, 47, 53, 106, 164, 

167, 169, 174, 187
иштван II  29
јакаб, деже (Jakab Dezső)  127
јакшић, Ђура  12
јанкович, Марцел (Jankovics Marcell) 134
јанкулов, владислав  105
јанчо, Миклош (Jancsó Miklós)  132, 133, 

134, 170, 186
јаси, оскар (Jászi Oszkár) 112
јелачић, јосип  94, 95, 96, 160
јелена, ћерка великог жупана Уроша I  29
јелеш, андраш (Jeles András)  135
јелић, Бранко  175
јефимијa, монахиња 172
јиречек, Константин 168
јовић, Слободан  124
јожеф, атила (József Attila) 117, 118, 165, 

167, 170, 174
јокаи, Мор (Jókai Mór) 5, 6, 110, 111, 119, 132, 

139, 170, 174, 188
јосиф II  38, 48, 63, 64, 77, 153
јосиф, Енрико  121
јошика, Миклош (Jósika Miklós) 110
јулијанус, фратар  18
јунг, Карл  27
јухас, Ференц (Juhász Ferenc)  167
Казинци, Ференц (Kazinczy Ferenc) 39, 40, 

87, 88, 89, 170, 174
Канети, Елијас 176
Карачоњ, Шандор (Karácsony Sándor) 137
Карађорђе   89
Каринти, Фриђеш (Karinthy Frigyes) 113
Карл V  36
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Карло роберт  30
Карман, јожеф (Kármán József) 39, 90, 110
Карољи, Михаљ (Károlyi Mihály) 109
Катона, јожеф (Katona József) 90, 91, 104
Кафка, Франц  180
Кезаи, Шимон (Kézai Simon) 33, 34
Келемен, ласло (Kelemen László)  64, 89
Келчеи, Ференц (Kölcsey Ferenc)  87, 92, 170
Кемењ, Жигмонд (Kemény Zsigmond) 103, 

104, 110, 170
Керењи, Карољ (Kerényi Károly) 9
Кереши, Шандор Чома (Kőrösi Csoma 

Sándor) 9, 86, 87
Кертес, имре (Kertész Imre)  137, 176, 177, 

178, 179, 180, 188
Кертес, Михаљ (Kertész Mihály)  131
Киш, данило  12, 100, 113
Кишфалуди, Карољ (Kisfaludy Károly)  87, 

88, 90, 92, 104
Кишфалуди, Шандор (Kisfaludy Sándor)  

87, 91
Ковач, андраш (Kovács András) 133
Ковачек, Божидар  140, 143
Ковачић, иван горан  172
Кодаљ, Золтан (Kodály Zoltán) 9, 72, 113, 120, 

138, 165, 170
Комор, Марцел (Komor Marcell)  127, 164
Копањ (Koppány) 27
Копецки, ласло (Kopeczky László) 163
Корда, Шандор (Korda Sándor, Alexander 

Korda)  131
Корниш, деже (Korniss Dezső) 126
Костић, лаза  12
Костолањи, деже (Kosztolányi Dezső) 101, 

103, 113, 119, 133, 165
Коцељ, владар  19
Кош, Карољ (Kós Károly) 128
Кошут, лајош (Kossuth Lajos)  80, 81, 82, 83, 

93, 94, 95, 96, 97, 103, 105, 106, 107, 111, 

150, 160, 170
Крестић, василије  147, 151
Крлежa, Мирослав  172
Круди, Ђула (Krúdy Gyula) 71, 111, 113, 119, 

134, 165
Кун, Бела (Kun Béla) 109
лазар, иштван (Lázár István) 156
лазаревић, Стефан  30, 172
лајош I  30, 34
лајош II  31
лалић, иван в.  100
ласлo I  28
лаудон, Ернст гидеон    77
ленард, Филеп (Lénárd Fülöp) 137
леополд II  77
лесковац, Младен  12
лехнер, Еден (Lechner Ödön) 127, 164
лист, Ференц (Liszt Ferenc)   72, 120, 124
лобачевски, николај иванович  85
лорд,  алберт Бејтс 121
лошонци, Тамаш (Losonczy Tamás) 126
лукач, Ђерђ (Lukács György) 136, 140, 163, 

185
лутер, Мартин 36
Мадач, имре (Madách Imre)  104, 105, 119, 

139, 140, 157, 165, 170
Мајтењи, Михаљ (Majtényi Mihály)  163
Мак, Карољ (Makk Károly)  132, 133
Маковец, имре (Makovecz Imre) 128, 129, 

130, 188
Манојловић, Тодор 12,172
Мараи, Шандор (Márai Sándor)  5, 6, 7, 8, 119, 

135, 142, 159, 170, 174, 185, 188
Марија Терезија  38, 48, 60, 62
Мартин, Ференц (Martyn Ferenc) 126
Мартиновић, игнац (Martinovics Ignác) 

40, 64, 77
Матушка, Мартон (Matuska Márton) 147, 

161
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Маћаш (Матија)  31, 35, 127, 165, 169, 174, 187
Месарош, Марта (Mészáros Márta) 135
Месељ, Миклош (Mészöly Miklós) 119, 157
Методије  19
Микеш, Келемен (Mikes Kelemen) 39
Миксат, Калман (Mikszáth Kálmán) 111, 

119, 165, 170
Милошевић, Слободан  148
Михајло, кнез  106
Молнар, Ференц (Molnár Ferenc) 133
Морa, Ференц (Móra Ferenc) 132, 133
Мориц, Жигмонд (Móricz Zsigmond) 111, 

113, 119, 157, 170
Муркрофт, вилијам  87
Мусолини, Бенито  115, 131
Мухамед II  31
Мушицки, лукијан  40
нађ, имре (Nagy Imre) 102, 132
нађ, иштван П. (P. Nagy István) 147, 158
нађ, ласло (Nagy László) 167
нађ, Ференц (Nagy Ferenc)  86
нађ, Шандор (Nagy Sándor) 164
наполеон  77, 78
настасијевић, Момчило  122
немања, Стефан  29
немет, ласло (Németh László) 157, 167
нидерле, лубор  8
ниче, Фридрих  176, 180
нојка, Константин 142
нојман, јанош (Neumann János) 7, 9
Његош  172
Њире, јожеф (Nyírő József) 131
Њомаркаи, иштван (Nyomárkay István) 147
обреновић, александар  139
олах, Ђерђ (Oláh György) 137
оравец, имре (Oravecz Imre) 119
орсеоло, Петар (Orseolo Péter) 27, 28
отлик, геза (Ottlik Géza) 119, 157
отон I  21
Павић, Милорад  11

Палестрина  138
Панониус, јанус (Janus Pannonius) 34, 39, 90, 

99, 165, 167, 174, 187
Пап, јожеф (Pap József) 163
Пашко, александар  141
Пекић, Борислав  175
Пери, Милман 121
Петефи, Шандор (Petőfi Sándor)  40, 87, 89, 

90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 111, 
117, 119, 123, 135, 139, 140, 152, 157, 158, 163, 
164, 167, 170, 174, 187, 188

Петрарка, Франческо  35, 39, 91
Петровић, вељко   12
Петрович, иштван (Petrovics István) 97
Петрович, Емил (Petrovics Emil) 121
Печи, Тамаш (Pécsi Tamás) 34
Пилински, јанош (Pilinszky János) 157, 167
Полањи, јанош (Polányi János) 137
Поповић, Мита  102
Порфирогенит  18, 20
Прибина, владар  19
радвањи, геза (Radványi Géza) 7, 132
радноти, Миклош (Radnóti Miklós) 118, 

119, 165
рајачић, јосиф  95
рајхл, Ференц (Reichl Ferenc)  128, 164
ракоци, Ференц II (II. Rákóczi Ferenc) 37, 39
рамадански, драгиња  147, 162
растислав, моравски кнез 19
рат, Маћаш (Ráth Mátyás) 64, 88
рохајм, геза (Róheim Géza) 9, 175
Сабадош, Ђерђ  122, 123
Сабо, деже (Szabó Dezső)  132, 167
Сабо, иштван (Szabó István) 133
Сабо, лајош (Szabó Lajos) 120, 137, 142, 143, 

174, 188
Савојски, Евгеније  37
Салаши, Ференц (Szálasy Ferenc) 116
Сватопулк  19, 20, 23
Сегединац, Пера  60
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Секач, јожеф (Székács József) 89
Сели, иштван (Szeli István) 147, 154

Сендреи, јулијa (Szendrey Júlia) 98
Сент–Ђерђи, алберт (SzentGyörgyi Albert) 

9, 137, 150, 164
Сенткути, Миклош (Szentkuthy Miklós) 119
Серб, антал (Szerb Antal) 156
Сеч, иштван (Szőts István)  131, 132
Сечењи, иштван (Széchenyi István)  78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 93, 94, 96, 150, 160, 165, 
170, 174, 187

Сечењи, Ференц (Széchenyi Ferenc) 78, 84
Сиоран, Емил  142, 175
Станковић, Борисав   172
Степановић, Предраг  147, 171
Стефан Првовенчани  29
Стефановић, Светислав  105
Стојичић, Ђокo  11, 160
Стратимировић, Ђорђе   95
Сулејман II  31, 35, 36
Табор, Бела (Tábor Béla)  142, 188
Танчић, Михаљ (Táncsics Mihály) 93, 94
Телеки, јожеф (Teleki József) 84
Телеки, Пал (Teleki Pál) 102, 115
Тисa, Калман (Tisza Kálmán) 108
Толнаи, Oto (Tolnai Ottó) 163
Томка, Беата (Thomka Beáta) 140
Трифковић, Коста  12
Туроци, јанош (Thuróczy János) 35
Ћирило  9, 18, 19
Ујевић, Тин  172
Ујлаки, Балинт (Újlaki Bálint) 34
Уласло I (владислав I) 31 
Урош I  29
Урош II  29
Фабри, Золтан (Fábri Zoltán) 132, 133
Фердинанд I  36
Ференци, Карољ (Ferenczy Károly) 125

Фехер, Ференц (Fehér Ferenc) 163
Филеп, лајош (Fülep Lajos) 127, 138, 142
Фишт, Милан (Füst Milán) 119
Форгач, андраш (Forgách András) 119, 188
Франц Фердинанд  109
Фрања I  64, 77, 78
Фрања јосиф  96, 102, 105, 108
Фројд, Сигмунд  176
Фурко, Золтан (Furkó Zoltán) 5
хајдн  62
хајнау, јулиус хеинрих Фридрих лудвиг 

фон  96, 102
хамваш, Бела (Hamvas Béla) 9, 42, 43, 65, 

66, 82, 97, 99, 119, 123, 125, 130, 135, 136, 
137, 140, 141, 142, 143, 147, 155, 157, 158, 
159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 174, 
185, 187, 188

харшањи, јанош (Harsányi János) 137
хаџић, антоније  12, 139
хевеши, Ђерђ (Hevesy György) 137
хелер, агнеш (Heller Ágnes) 163
хердер, јохан готфрид  5, 88
хернади, Ђула (Hernádi Gyula) 134
херодот  22
хитлер, адолф  102, 115, 116, 177, 178
хорти, Миклош (Horthy Miklós) 109, 114, 

115, 116, 131, 176
хофманстал, хуго  176
хруз, Марија (Hrúz Mária) 97
хубаи, Миклош (Hubay Miklós) 7, 163
хуњади, јанош (Hunyadi János)  30, 31, 165
хусарик, Золтан (Huszárik Zoltán) 133, 134, 

135
Цесарић, добриша   172
Цине, Михаљ (Czine Mihály)  163, 167
Црњански, Милош  12, 13, 172
Чајкановић, Беселин  24
Чат, геза (Csáth Géza)  163
Череш, Тибор (Cseres Tibor) 163



■ Мађарска цивилизација  ■ 196 ■ Сава Бабић  ■■■  

 

■■■  

Чете, Ђерђ (Csete György) 128
Чоконаи витез, Михаљ (Csokonai Vitéz 

Mihály  40, 89, 90, 91, 174, 187
Чонтвари Костка, Тивадар (Csontváry 
 Kosztka Tivadar) 125, 127, 134, 164, 174
Чука, Золтан (Csuka Zoltán)  157, 162, 166, 

172, 173
Шанта, Ференц (Sánta Ferenc) 163
Шарлота (Sarolt) владарка  26

Шафрањ, имре (Sáfrány Imre) 163
Шекспир, виљем  90, 100, 101
Шимоковић, Мариjа 147, 166
Шпенглер, освалд  156
Штајнер, рудолф  123

НАСЛОВИ ДЕЛА ЧИЈИ СЕ ДЕТАЉИ КОРИСТЕ У КЊИЗИ

Прашњави пут (Михаљ Мункачи) 7, Кружна игра шамана 
(аладар КерешфеиКриш) 9, Јуриш Зринског (Шимон холоши) 
11, Бегунчев сан (виктор Мадарас) 13, Анђео (Карољ Бебо) 14
15, Мађарски коњаник (арпад Фести) 17, Фестијева панорама 
(арпад Фести) 19, Крвни савез (Берталан Секељ) 21, Пакао 
(вилмош абановак) 23, Паганство (Пал Сињеи Мерше) 
25, Атилина гозба (Мор Тан) 33, Јуриш Зринског (Берталан 
Секељ) 35, Предео у олуји (ласло Медњански) 41, Ергела у 
олуји (Карољ лоц) 43, Улица у Нађбабоњу (Ђула руднаи) 45, 
Варошица са коњаницима (Ђула руднаи) 47, Рибарење на Тиси 
(ласло Медњански) 55, Жртвовање белог коња (ласло холо) 57, 
После жетве (Шимон холоши) 59, Коњаници у парку (јанош 
васари) 61, Сталак за лансирање ракете (Бела Кондор) 65, 
Концерт (Ђула деркович) 73, Божански отац и син  (јожеф 
ленард вебер) 7475, Портрет грофа Сечењија (Фридрих фон 
амерлинг) 79, Алегорија Мађарске Академије наука (јохан 
Ендер) 83, Чоконаи у свадби (јанош јанко) 91, Устај, Мађару! 
(јанош Торма) 93, Регрутовање уочи 1848. године (Мор Тан) 
95, Петефи (Жигмонд Кишфалуди Штробл) 99, Илустрација 
за Човекову трагедију Имреа Мадача (Михаљ Зичи) 105, Гроф 
Ђула Андраши (Ђула Бенцур) 107, Војници на обали Балатона 
(јожеф Егри) 109, Ади (Еден Марфи) 111, Барток (Бени Ферен
ци) 121, Аутопортрет (Карољ Ференци) 125, Аутопортрет 
(Тивадар Чонтвари) 127, Пар људи (Бела Кондор) 143, Утеха 
Маријина (георг рафаел донер) 144145.  
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Мађарима, овај поглед омогућује нам ова непретенциозна, 
мудра и употребљива књига Саве Бабића.                                                                                                        
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