
73

НАЈМЛАЂИ МАЂАР НА СВИЈЕТУ

Ма ђар ска је зе мља ко ја је уви јек зе ле не бо је на зе мљо пи сној кар ти за то што је то 
за пра во јед на ве ли ка рав ни ца на ста ла по вла че њем Па нон ског мо ра при је от при ли ке 
25 ми ли ју на го ди на. То је при лич но ли је па зе мља. Ма ђа ри по тје чу од Ху на, Мон го ла, 
мо жда и од Ава ра, не знам точ но. Углав ном су ази јат ског под ри је тла. Њи хов је зик, за-
јед но с фин ским, а мо жда и естон ским, ако се до бро сје ћам, при па да гру пи угро фин-
ских је зи ка. Они се ја ко раз ли ку ју од ин до е у роп ских ко ји ма за пра во го во ри го то во 
ци је ла Еуро па. За Ма ђа ре ка жу да су је дан од нај му зи кал ни јих на ро да на сви је ту. На 
ма ђар ском се ја је ка же „то још“, а на ен гле ском „egg“. Је дан Ма ђар, звао се Фе ренц 
Пу шкаш, на свјет ском пр вен ству у но го ме ту, ти су ћу де вет сто пе де сет и не ке, дао је 
два на ест го ло ва и то је ре корд ко ји још ни тко ни је до сти гао.

Мо је име је Ја нош. Не знам што би то име има ло зна чи ти, али, ка ко ка жу, то је јед но 
од нај ста ри јих ма ђар ских име на. А ја сам ујед но, ка квог ли ап сур да, нај мла ђи Ма ђар 
на ци је лом сви је ту. Си гур но ми сли те да је то не мо гу ће јер се сва ке ми ну те ра ђа бар по 
је дан ма ли Ма ђар или Ма ђа ри ца, али ни је та ко. Ма ђа ри ма се на и ме до го ди ла ве ли ка 
тра ге ди ја и то баш кад су се на по кон ри је ши ли Ру са и њи хо ве сте пе ни це на пу ту у 
ко му ни зам и кад су по ста ли јед на од нај ра зви је ни јих пост ко му ни стич ких зе ма ља.

Мо жда већ по га ђа те да та тра ге ди ја ко ја је за де си ла Ма ђа ре има ве зе с ти ме ка ко 
сам ја по стао нај мла ђи Ма ђар на сви је ту.

На и ме, јед ног сун ча ног ру јан ског да на, точ ни је де се тог руј на, све Ма ђа ри це, од 
јед ног да на ста ро сти до сто и пе де сет го ди на ста ро сти, све Ма ђа ри це у зе мљи ма ти-
ци, све Ма ђа ри це у ди ја спо ри, у Вој во ди ни, у Ру муњ ској, Че шкој, све Ма ђа ри це на при-
вре ме ном ра ду у Ка на ди, све оне ко је су ко па ле ди ја ман те у руд ни ци ма ди ја ма на та у 
Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци, све оне Ма ђа ри це ко је су по чет ком тог ље та кам пи ра ле на 
сун ча ним оба ла ма Хр ват ске или Грч ке, све же не Ма ђа ри це чи ји су му же ви ра ди ли у 
аме рич ким, ле тон ским или бу гар ским ам ба са да ма, све, баш све Ма ђа ри це на ци је-
лом сви је ту тог су да на точ но у 15 са ти и 43 ми ну та из дах ну ле. Баш све. При ча се да 
су се и шљи ве „ма ђа ри це“, на да ле ко по зна те по свом соч ном уку су, тог да на у исто 
ври је ме са су ши ле за јед но са сво јим зре лим пло до ви ма. И ето, баш тог де се тог руј на 
у исто ври је ме кад су све оне умр ле, ја сам се ро дио. Ро дио сам се упра во у тре нут ку 
кад је и мо ја мај ка из дах ну ла, а да ни је ни чу ла мој пр ви крик кад сам ис пао из ње не 
утро бе. Мој отац је за то ври је ме нер во зно че као у пре двор ју ро ди ли шта да ви ди је ли 
на по кон, на кон три кћер ке, до био си на. Че као је он та ко ци је лу вјеч ност, али ни тко 
се ни је по ја вљи вао. Из ну тра, из со бе за ра ђа ње, чуо се плач. Ја сам пла као, а та та је 
ва ни че као слу ша ју ћи мој плач и по ста ју ћи све не стр пљи ви ји да ви ди је ли на по кон 
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до био си на. Он да му је на јед ном све пу кло пред очи ма, ви ше ни је мо гао из др жа ти, и 
он утр ча у ор ди на ци ју. Та мо же не у би је лом ле же на по ду. Мо ја мај ка рас кре че них 
но гу на сто ли ци за ра ђа ње. Ја сам ви сио на пуп ча ној врп ци из ме ђу ње них но гу. Чим 
ме је угле дао, та та по ви ка кроз су зе: Си и ин!

За тим бр зо при тр ча и као да ни шта дру го у жи во ту ни је ра дио, пре ре же пуп ча ну 
врп цу, гу ра ју ћи при том тру пло мр тве бол ни чар ке ко ја му се ис при је чи ла на по ду.

– Ја нош, Ја нош! – ри дао је и лу ђач ки по ска ки вао по тој би је лој со би ци, га зе ћи при 
то ме по ти је ли ма три ју ме ди цин ских се ста ра и јед не док то ри це спе ци ја ли зи ра не за 
по ро ђа је. И тек је та да мој та та схва тио да се у со би по ред нас дво ји це жи вих на ла зи 
и на ша мр тва ма ма. При ми је тио је и три мр тве ме ди цин ске се стре и ба би цу. Он за тим, 
вид но у шо ку, по тр ча на те ле фон да по зо ве по моћ, али по што је на те ле фон ској цен-
тра ли вје ро јат но ра ди ла не ка дје вој ка, ни ка ко ни је мо гао до би ти ве зу. Сав у па ни ци, 
он, др же ћи ме не чвр сто под ми шком, ко ја је по при лич но за у да ра ла, раз би оно ста кло 
и при ти сну по жар ни аларм, та ко да је кроз ци је ло ро ди ли ште по че ла ту ли ти по жар-
на си ре на. У тај хип на ход ни ку се ство ри хр па док то ра у би је лим ман ти ли ма.

– Све су мр тве, све су мр тве ее! – цви ли ли су.
И он да су они, ври ште ћи из бе зу мље но, по че ли тр ча ти пре ма мом та ти и ме ни, а 

та та се упла шио и од ма глио ван. Кад се та та но се ћи ме не под ру ком не ка ко ис ко бе љао 
из тог не срет ног ро ди ли шта гдје се на сва ком ко ра ку су да рао с мр твим Ма ђа ри ца ма, 
има ло се што и ви дје ти. Ва ни је био суд њи дан. По сву да уна о ко ло мр тве Ма ђа ри це. 
На плоч ни ци ма, на пје шач ким при је ла зи ма, у аути ма. На ки о сци ма, у мар ке ти ма, гдје 
год су ра ди ле дје вој ке или же не, на стао је пра ви ка ос, јер су ху ли га ни ко ри сти ли при-
ли ку и узи ма ли што год је тко хтио. Ма ле дје вој чи це, вје ро јат но тре ћи раз ред основ не, 
ко ји је кре нуо у раз гле да ње гра да, ле жа ле су на пје шач ком при је ла зу чи не ћи сво јим 
тје ле си ма ба ри ка де. Њи хо ви школ ски при ја те љи, дје ча ци, по ку ша ва ли су их по ди ћи 
и про бу ди ти, али за луд. Све су већ би ле ле де не и мир не. На ли цу им се ис цр та ва ла 
уко че на мир но ћа. Ско ро ли је па оку. Ис пред јав них ку ћа ску пља ла се не за до вољ на 
кли јен те ла. Пла ти ли су уна при јед и сад су до би ли са мо хр пу не у ку сно на шмин ка них 
ле ше ва. И та ко, да сад не ду љим с опи си ма, по ку шај те са ми за ми сли ти ка ко је из гле-
дао наш див ни град тих да на. Као кад опа да бе хар у про ље ће. Жу то ли шће у је сен. 
Дје вој ке у руј ну те не срет не го ди не.

Мој је та та, и да ље ме чвр сто др же ћи под ру ком та ко да сам се ско ро угу шио, ду го 
тр чао ули ца ма, све док на по кон, уз сав тај ужас, не сти го смо до ма. Та мо смо, пак, мр тве 
за те кли ње го ве три кћер ке, а мо је се стре. Нај ста ри ја, Ире на, има ла је ше сна ест го ди-
на. Сје ди ла је у фо те љи на су прот те ле ви зи ји. Би ла је по кри ве на де ком до ис под вра-
та. Ис под де ке би ла је ско ро пот пу но го ла. Гле да ла је ерот ски филм на ви деу. Би ла је 
за у ста ви ла сли ку не ке, ваљ да њој ја ко уз бу дљи ве, сце не. Сли ка се и да ље ко чи ла на 
екра ну. Ир ма је има ла 12 го ди на и скон ча ла је на за ход ској шкољ ки. Та мо је во ље ла 
учи ти. Јер је ди но је та мо, у ве ли ком то а ле ту, на ла зи ла пот пун мир, об ја шња вао је по-
сли је та та. Ирис је би ла мо ја нај мла ђа се стра и има ла је та да са мо шест го ди на. Она 
је ваљ да шпи ју ни ра ла Ире ну док је ова гле да ла ви део, скри ва ју ћи се иза те шког ора хо-
вог ор ма ра ко ји је та ти по кло ни ла ње го ва се стра, а мо ја тет ка, са се ла. Тет ка је та ко-
ђер пре ми ну ла. Та та ми је ис при чао и ка ко, али то сад не ма ве зе. Хра ни ла је сви ње. 
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Кад је умр ла, па ла је ли цем у бла то усред свињ ца. По сли је су на шли са мо ње ну ру ку. 
И то де сну, ко ли ко се сје ћам.

Та та је из бе зу мље но ур лао по ку ћи све ја че ме сти шћу ћи уз сво је ти је ло. Ја сам во-
дио бит ку за ма ло зра ка, угу шио се ско ро.

Љу ди су тјед ни ма по ка па ли сво је мр тве же не. По ма га ла је и вој ска.
По сли је не ко ли ко да на, кад је већ про шао онај пр ви шок, и та та се ма ло сми рио. 

По чео је па ли ти и те ле ви зи ју на ко јој је би ла озбиљ на гла зба и во ди те љи, све до јед ног 
му шкар ци. Ту жни Ма ђа ри, во ди те љи ма ђар ске те ле ви зи је, оба вје шта ва ли су на ци ју, 
са да већ ис кљу чи во са ста вље ну од му шких при пад ни ка, да су све, баш све, же не при-
пад ни це ма ђар ске на ци је пре ми ну ле из за са да не по зна тих раз ло га. Сум ња ло се на 
све и сва шта: би о ло шко или ке миј ско оруж је,

Ру се, Аме ри кан це, Ки не зе, ван зе маљ це, не чи сте си ле, мит ска про клет ства, не по-
зна те ви ру се, бап ске уро ке...

Још не ко ли ко тје да на тра ја ла је по тра га по ци је лом сви је ту за ма кар јед ном пре-
жи вје лом Ма ђа ри цом, али без успје ха. То је, ка ко су из вје шта ва ле но ви не, зна чи ло 
вје ро јат ни крај на ци је, јер ви ше ни је тко имао ра ђа ти ма ле Ма ђа ре и Ма ђа ри це. Та ко 
је до шло и до спо зна је да сам ја, по што сам по сљед њи ро ђен у Ма ђар ској, нај мла ђи 
Ма ђар на сви је ту. За па њу ју ћом бр зи ном по стао сам нај по пу лар ни ја бе ба на сви је ту. 
Мој та та и ја би ли смо и на те ле ви зи ји и у но ви на ма. Би ли смо чак и на CNN-у чи ји је 
про грам гле дао ци је ли сви јет.

Ме ђу тим, убр зо се на шао не ки тип, ја ко па ме тан, ко ји је до шао на иде ју ка ко да спа-
си на ци ју од из у ми ра ња и тај при је длог из ло жио је на шем пред сјед ни ку. При је длог 
је био тај да мла ди ћи и они му шкар ци ко ји су оста ли без сво јих же на узму се би за су-
пру ге же не дру гих на ци ја. Оне би та ко сте кле ма ђар ско др жа вљан ство и ти ме би њи-
хо ва дје ца би ли Ма ђа ри и Ма ђа ри це. До ду ше не чи сто крв ни, али то је био је ди ни из лаз 
да се спри је чи из у ми ра ње ци је ле јед не на ци је. Пред сјед ник и ци је ла му шка на ци ја 
при хва ти при је длог с оду ше вље њем. На ста ла је еуфо ри ја и ве се ље по ци је лој Ма ђар-
ској. По ци је лој зе мљи чу ли су се ве се ли уз ви ци: „Бит ће опет Ма ђа ра!“, „Жи вје ла Ма-
ђар ска!“ Не ки су ви ка ли и „Опет ће мо је ба ти!“ и ни тко им ни је узи мао за зло.

Убр зо за тим Ује ди ње ни на ро ди за по че ше ве ли ку ху ма ни тар ну ак ци ју „Wo men for 
Hun gary“, што зна чи да су по че ли до пре ма ти го ле ме кон во је ху ма ни тар не по мо ћи „у 
же на ма“ из ци је ло га сви је та. Та ко су по че ле сти за ти же не из свих кра је ва сви је та. Сти-
за ле су ви со ке Шве ђан ке, цр не Ја мај кан ке, пре кра сно до тје ра не Аме ри кан ке, ва тре не 
Бра зил ке с ма лим си си ца ма, до сто јан стве не Ен гле ски ње, пр по шне Ру ски ње, углав ном 
же не свих ра са и ве ли чи на. Ско ро сва ки Ма ђар, по го то во с до брим ве за ма, ако је то 
же лио, мо гао је до би ти јед ну же ну ко ја ће му по ста ти су пру га и ро ди ти по том ке. Та ко 
би се на ци ја спа си ла од из у ми ра ња.

Пре кра сне же не сти за ле су и сти за ле у ве ли ким би је лим ауто бу си ма, а по не кад и 
у шле пе ри ма, на ко ји ма су се ви дје ла ве ли ка, цр но ис пи са на сло ва „УН“. Фе шта се про-
тег ну ла по ци је лој зе мљи и чи ни ло се да ни кад не ће свр ши ти. Ме ђу тим, тре ба зна ти 
да је по сто ја ла за бра на да ма ђар ски му шкар ци сту пе с тим же на ма и дје вој ка ма у 
сек су ал не од но се док се све ства ри не ре гу ли ра ју. Та ко да су све те же не има ле спе-
ци јал не по ја со ве не ви но сти ко ји су се мо гли де ак ти ви ра ти са мо у сје ди шту УН-а у 
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Њу јор ку, и то при ти ском на је дан је ди ни гумб. На рав но, би ла је то нај су вре ме ни ја елек-
трон ска опре ма.

На кон што је фе шта је ња ва ла, и сва ки Ма ђар на шао се би су пру гу, ко ја је ти ме из-
рав но и са ма по ста ла Ма ђа ри цом, наш пред сјед ник од лу чи да ти тје дан да на од мо ра 
сви ма. Та ко да се сви мо гу по ву ћи у сво је ку ће и спа ва ће со бе. Да се от поч не с ра дом 
на но вој ге не ра ци ји Ма ђа ра. Та та се би ни је на шао УН-ову су пру гу. Не због то га што 
ни је мо гао, не го јед но став но у том тре нут ку то му ни је би ла пр ва бри га. Бри нуо се за 
ме не. Бри нуо се за ме не ви ше не го што је жа лио за ма мом и се стра ма или не го што 
се ра до вао же на ма ко је су сти за ле у Ма ђар ску.

Све свјет ске ин фор ма тив не аген ци је про гла си ле су то по ви је сним тре нут ком за 
ци је лу на ци ју. У точ но до го во ре но ври је ме у сје ди шту УН-а при ти снуо се од го ва ра ју ћи 
гумб за де ак ти ви ра ње по ја се ва не ви но сти и по че ла је опе ра ци ја на зва на „Ма ђар ска 
олу ја“.

Тих тје дан да на сви јет је про вео у иш че ки ва њу. На кон тог, нај ду жег тјед на, по но во 
су иза шли на ули це: му шкар ци Ма ђа ри и же не, но во пе че не Ма ђа ри це, ко је би, ако је 
све про те кло у ре ду, већ тре ба ло у сво јој утро би да но се фе ту се но ве ге не ра ци је ма лих 
Ма ђа ра и Ма ђа ри ца. Ме ђу тим, на ги не ко ло шким пре гле ди ма ус твр ди ло се да ни ти јед-
на је ди на, од свих тих сил них же на из чи та вог сви је та, ни је оста ла труд на. Ту се не што 
кри ло.

И та да на кон не ко ли ко но вих тје да на бру ја ња сва ко ја ких гла си на по сви је ту, исти на 
из би на ви дје ло. Сви Ма ђа ри, ама баш сви, по ста ли су им по тент ни. И то од оног ча са 
кад су по мр ле све Ма ђа ри це на сви је ту. Тек та да на ста пра ва ту га и жа лост у ци је лој 
зе мљи, у ци је лом сви је ту. Да кле, ипак не ма спа са за Ма ђа ре. Ја сам та да иако ма ли, 
ипак осје ћао сре ћу, ипак ћу ја оста ти нај мла ђи Ма ђар на сви је ту. Му шкар ци Ма ђа ри 
хо да ли су по ку ње но, ву ку ћи сво је но со ве по ши ро ким тр го ви ма Бу дим пе ште. Не ки 
су по ку ша ли са мо у бој ство. Не ки су успје ли. Не ки су би ли уту че ни због из у ми ра ња 
на ци је. А не ке је уни шта ва ла чи ње ни ца да су им по тент ни и да ви ше не ма сек са. Ни-
кад ви ше. Же не су по ла ко по че ле истим ауто бу си ма од ла зи ти на траг у сво је зе мље 
ода кле су и до шле. Ишле су тра жи ти му шкар це.

Ме ђу тим, онај исти па мет ни тип ко ји се сје тио да би у Ма ђар ску тре ба ло до ве сти 
же не из ци је лог сви је та, по но во се до сје тио ка ко да спа си на ци ју. Овај пут је пред ло-
жио да се до ве ду му шкар ци из ци је лог сви је та, па да они опло де оне же не ко је су 
по ста ле Ма ђа ри це. Ма ђа ри ма би са мо пре о ста ло да се пра ве глу пи. И при хва те ту 
дје цу као сво ју. То је по ње го вим ри је чи ма био је ди ни на чин да се спа си на ци ја. На то 
сви му шкар ци по бје сне и, за јед но с пред сјед ни ком зе мље на че лу, ухва те тог ти па и 
лин чу ју га на сре ди шњем тр гу Бу дим пе ште, ко ји се, до пред ма ло, у знак сје ћа ња на 
же не јед но став но звао Трг же на. Не дав но је исти трг про ми је нио име у Трг ерек ци је. 
Та ко ђер у знак сје ћа ња.

Ипак, по сто ја ла је још јед на, иако сла ба шна на да. За ма ле Ма ђа ре, мла ђе од де се-
так го ди на, ни је се зна ло је су ли уисти ну им по тент ни. Та ко се увео оби чај кад ма ли 
Ма ђар сла ви свој че тр на е сти ро ђен дан, до ве ду му нај згод ни је дје вој ке (оне ко је су у 
Ма ђар ској оста ле ис кљу чи во због тог, до бро пла ће ног по сла, а ни је их баш би ло пу но), 
пу шта ју му ерот ске фил мо ве и, уоп ће, по ку ша ва ју га на сва ки мо гу ћи на чин до ве сти 
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до ерек ци је. До да на да на шњег ни је би ло ни нај ма њег на го вје шта ја успје ха. Остао 
сам још са мо ја. Нај мла ђи Ма ђар на сви је ту. Ме ни је су тра че тр на е сти ро ђен дан и очи 
ци је ло га сви је та упе ре не су у ме не. У је ди ни сла ба шни тра чак на де за ма ђар ску на-
ци ју. У мо ју ћу ну. Су тра ће ци је ли сви јет по ку ша ти по диг ну ти мог ми ша. Иако то ни је 
по треб но, јер он ска че на сва ку по ми сао о же ни. Ско чи миш. При зна јем да чак и она-
ни рам на ве ли ко. Исти на уви јек у стра ху да ме не тко не опа зи. Јер он да бих мо рао у 
име оп стан ка на ци је опло ди ти ба рем ми ли јун же на. Бан ка спер ме. Рас пр ши вач сје-
ме на. Пра шник. За то ве че рас бје жим од ових не срет них љу ди ко ји ма сре ћа ови си о 
мом кур цу.

Исти ни на во љу, бит ће да ја, мо жда, и ни сам нај мла ђи Ма ђар на сви је ту. Ис тра жи-
вао сам ма ло, и са знао да су ма ма и та та, за бо жић не благ да не, де вет мје се ци при је мог 
ро ђе ња бо ра ви ли у Грч кој. Што се та мо до го ди ло, не знам. Бит ће да не зна ни та та.




