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Kapitel 1 – Hur Wiener Schnitzel Töröki Art tillagas 
 
H-város, 30 december 1959  
 
Tag ett stycke kalvinnanlår – till nöds från vanligt nöt eller svin – och skär i tunna skivor, 
banka sedan ut dem väl och snitta kanterna. Lägg schnitzeln i en marinad av pressad citron 
och sardellspad, låt dra någon timme. Torka sedan av. Pudra över sött paprikapulver och 
vänd sedan i vetemjöl. Doppa därefter schnitzeln i uppvispat ägg och vänd i finmalet 
dagsgammalt vitt bröd. Låt schnitzeln vila en stund. Hetta upp rikligt med fint ister i en panna 
över stor låga. Stek schnitzeln hastigt så att båda sidorna blir gyllenbruna. Serveras 
omgående med en potatissallad och möjligen en skvätt sås av brynt smör, paprika och 
sardeller. 
 
Törökné Margit, född Kolonics, slår ihop den flottiga anteckningsboken och tittar upp på sin 
älskade make, Török Lajos, som ler snett och stryker den envisa korpsvarta luggen ur pannan.  
”Nu är receptet räddat åt eftervärlden, åt våra barn.” 
”Ta inte upp det igen, Margit. Barn blir det tids nog, vi är fortfarande unga. Men nu har vi en 
csárda att få igång i första hand.” Han sveper med armen ut mot den städade men skamfilade 
matsalen. ”Stadsborna gillar vår schnitzel och vi har äntligen fått all helvetisk pappersexercis 
ur världen, men det krävs mer för att få stället på fötter. Vi behöver ny inredning, vi behöver 
putsa om, bygga nytt kök… men hur ska vi få tag på material i dessa tider?” 
”Du verkar trött, Lajos. Det är inte likt dig. När vi köpte det här övergivna rucklet i somras 
var du så energisk, och vi har hunnit så mycket på kort tid. Och i morgon är det nyårsafton. 
Du är så stark, Lajos.” Margit smeker med handen över hans arm och lägger huvudet på sned 
så att det blonda håret klädsamt faller över de ganska breda axlarna och den fylliga barmen. 
Hon är en sådan rekorderlig bondtös, tänker Lajos. Var ju därför jag tog henne från den där 
lilla byn i Alföld, på pusztan utanför Kecskemét där jag arbetade. Någon som kan ta i, någon 
som kan stå på egna ben.  
”Nyår… snart har vi 1960.” 
”1960 skall verkligen bli vårt år, Lajos! Kamraterna i kvinnoklubben har rekommenderat mig 
för Korondi elvtárs, stadsrådets ordförande. De söker nya ledare till pionjärerna. Jag är säker 
på att det kan föra något gott med sig.”  
”Jag vill inte veta. Spela du med i komedin.” 
”Du borde tänka oftare på vad du säger, drágam. Om folk skulle höra… det kan sluta illa.” 
 ”Sådan tur att du är så klok, Margit drága, klok för oss båda.” 
Lajos nyper Margit i kinderna och ger henne en snabb kyss. 
”Vi måste börja förbereda för morgondagens bjudning. Har vi kalvinnanlår så det räcker?” 
”Slakteriet gjorde ett undantag för vår skull.” 
 
”Måste de hänga där i taket?” Margit tittar skeptiskt på de svarta läderstövlarna. 
”De är ju riktiga szeklerstövlar! De tillhörde min far.” 
”Jag vet, Lajos drága. Men vi kan väl putsa dem i alla fall.” 
”Min far, Török Mátyás, hade de här på sig 1940 när han fick äran att hälsa på 
riksföreståndare Horthy när denne på sin vita springare red in i spetsen för den kungliga 



ungerska honvéd i Kézdivásárhely under kriget. Det var hans största ögonblick, jag vet, jag 
var ju med.” 
”De där gamla spökena. Fascister var de väl hela högen.” 
”De är i alla fall ungerska spöken. Och en ungersk csárda behöver minst ett par läderstövlar i 
taket.” 
 
 
Kapitel 2 – Ad fontes 
 
H-város, våren 2019 
 
Tre år har gått sedan den i hela Ungern rubrikskapande borgmästarinstallationen i H-város. 
Kyrkan står taklös med sotiga murar och kyrkoherde Bacskai gick bara några månader efter 
branden ur tiden. Elaka tungor säger att han söp ihjäl sig. Men Neusiedler csárdas guldkarp 
ler, stilla vajande i vårbrisen. Genom det öppna köksfönstret hörs välbekanta dunk. En 
österrikisk barnfamilj på villovägar bortom motorvägen Győr–Wien sitter med tomma magar 
och trötta ögon i matsalen. Gästgivaren Török Vajk kommer in med porslinsmuggar 
innehållande stärkande Frittatensuppe och Leberknödel, som girigt sörplas upp medan han 
återvänder in till köket. Där bankar sambon och kökschefen Steiner Gábor ut den sista 
schnitzeln. Under dessa tre år har han förvandlats från en slank yngling till en stadig karl, en 
riktig magyar férfi. Hakan har han prytt med ett rödlätt skägg. Den muskulösa och ådriga 
högerarmen ger schnitzeln ett par sista smällar med hammaren så att droppar av köttsaft och 
marinad flyger genom luften och träffar Vajk i ena ögat.  
”Bassza meg!” 
”Bacsánat drágam. Förlåt min skatt.” 
”Det svider… Var är Péter någonstans? Varför hjälper han inte till?” 
”Han fick lov att gå hem till tjejen, det är ändå dött så här dags.” 
Gábor tar en stor slev med potatissallad och stoppar i munnen.  
”Du borde inte småäta så där, du kommer att bli tjock.” 
”Mer att älska…” genmäler Gábor och tar en slev till.  
”Ingen kommer att vilja spela in film med dig igen…” 
”Du är inte heller så smal längre. Du borde börja träna igen, som du gjorde i Budapest.” 
”Vi borde.” 
 
Vajk slår med en suck igen pärmen med kvittenser och fakturakopior, stänger ner datorn och 
släcker i kontoret. Det är tyst i csárdan, men ute på gården skäller Csoki. I köket hämtar Vajk 
dagens matrester och tar med dem ut till schäfern.  
”Harapós kutya, Csoki, itt van az ébed! Matdags, elaka hund!” 
För en gångs skull tystnar Csoki där han sitter kedjad vid sin lilla hydda i trädgården. Han har 
bara blivit ilsknare med åren, måste vara något fel i huvudet på honom. Går inte längre att ha 
honom lös. Biter allt och alla. Men det är å andra sidan ingen som vågar sig in oanmäld 
längre. Från vardagsrumsfönstret lyser ett svagt blåaktigt ljus. Nu sitter han och spelar igen… 
Gábor sitter i soffan i bara kalsongerna med benen uppdragna under sig. Blicken flackar 
snabbt i riktning mot platt-TV:n. Vajk står i dörren och känner för en gångs skull kåtheten 
stiga upp inom sig. Han går upp bakom Gábor och kramar tag om hans axlar.  
”Jag kryper till sängs. Kommer du snart?” 
”När jag är klar…” 
”Och när är det då?” Vajk låter handen vandrar ner över bröst och mage till Gábors skrev.  
”Låt bli, inte nu.” 
 



Vajk tittar sig i badrumsspegeln och granskar de nya grå hårstråna på bröst och tinningar. Det 
märks till slut att jag snart är 40… Dubbelhaka har jag fått också. Han pressar hakan bakåt så 
att halsen tycks försvinna. Hur gick det här till? Lite missmodig går Vajk till sängs, lägger sig 
på rygg och tittar upp i taket. Gábor dröjer. Det var länge sedan nu. Kanske han tycker att jag 
är för gammal? Vajk trevar efter något att läsa. Längst ner i boktraven ligger mamma Margits 
dagbok. Har redan läst igenom den, flera gånger, men kanske har jag missat något, tänker 
Vajk och slår på måfå upp en sida: 
 
Den 21 mars 1960. Idag fått det hedrande uppdraget av lokalkommittén att bli ledare i 
partiets ungdomsförbund KISZ (Magyar Kommunista Ifjusági Szövetség). Korondi elvtárs 
utnämnde mig personligen i känslofull ceremoni och var efteråt mycket vänlig. 
 
Alltid så mycket tjat om denne kamrat Korondi, han var tydligen partipamp i H-város under 
många år. Vårt svar på Kádár János. Hade de ihop det? Blir inte klok på vad mamma skrivit. 
Pappa skriver hon inte mycket om… Var hon verkligen en sådan inbiten kommunist? Och 
pappa? Det är ju sjukt att jag bara ser fotona av honom när jag vill minnas. Undrar om det 
finns någon akt på dem i säkerhetstjänstens arkiv? 
Gábor kommer in i sovrummet och kastar sig i sängen som knakar till. Vajk lägger undan 
dagboken och trycker sig lidelsefullt mot hans rygg.  
”Inte i kväll, jag är trött.” 
”Du är alltid trött när jag vill. Tänder du inte på mig längre?” 
Gábor vänder sig om och stryker Vajk över håret. ”Det är inget fel på dig. Inte sugen bara... 
Vad vill du ha när du fyller år?” 
”Behöver inget, jag har allt… Men kanske ett ligg?” 
”Du är så grov!” 
Gábor ger Vajk en klapp på kinden och somnar in.  
På morgonen tar Vajk en kall avrivning, ringer sedan säkerhetstjänstens arkiv i Budapest och 
bokar ett bord för nästa dag.  
 
 
Kapitel 3 – Landsbyggande på Lillpusztan 
 
Augusti 1965 
 
Eftermiddagssolen steker på fälten mellan H-város och K-falu, skugga skänks bara i de 
uppresta gröna militärtälten. På en stolpe vajar sakta en röd-vit-grön fana med KISZ emblem. 
Stoj, skratt, slammer och sång hörs från en sänka bredvid.  
”Hej! Kovács, söla inte med spaden! Följ dina kamraters exempel!” 
På en jordhög står Margit, ler och stöder sig mot en hacka. Pionjärerna har en veckas 
arbetsläger under skoluppehållet och bidrar till anläggandet av diken i den om våren så 
vattensjuka marken. Trots slitet så är stämningen hög, inte minst tack vare Margits ledarskap. 
Ett tjugotal ynglingar i kortbyxor med brunbrända överkroppar gräver, skyfflar och hackar sig 
ner i marken. Flickorna, med röda scarfs knutna kring huvudet, fyller skottkärror som hurtigt 
körs bort av andra pojkar. På de gångna fem dagarna har de hunnit förflytta många 
kubikmeter jord. Långt bort stiger stora gula dammoln upp från fältet och ur dessa framträder 
snart en Wartburg som manövrerar sig fram på den gropiga markvägen. Bilen stannar framme 
vid tälten och ur kliver den svettige kamrat Korondi med kavajen över armen. Med sig har 
han fotografen från lokalbladet, H-város hétvégi lap. Margit hoppar vigt ner från kullen. 
”En halvtimmes rast, ungdomar! Det har ni väl förtjänat!” 



Beskedet möts av jubel, pionjärerna hoppar upp ur diket och rusar mot tälten där de saluterar 
Korondi innan de dyker på de emaljerade vattenkannorna. Margit borstar bort jord från kjolen 
och följer sakta och värdigt efter dem. Under tiden tänder Korondi sin pipa och ser mycket 
nöjd ut.  
”Gratulerar, kamrat Törökné! Du är ett exempel för oss alla!” Korondi ger Margit en officiell 
kram. ”Jag tog mig friheten att ta med kamrat Hercég för att dokumentera era strålande 
insatser.” 
Fotografen tar fram sin fältkamera och makar samman ordföranden och den lokala KISZ-
ledaren för att föreviga dem mot bakgrund av de stimmande ungdomarna och fanan.  
”Jag tog med lite godsaker” säger Korondi lågt och nickar mot bilen. Med ett stort leende i det 
rödlätta ansiktet trycker han Margits hand och de båda tittar in i Hercégs kamera.  
”Nagyon jól!” 
 
”Gåslever! Sedan när delar partiet ut gåslever?” Lajos trevar runt i korgen som Margit haft 
med sig. ”Du måste stå högt i kurs hos Korondi!”  
”Han tycker bara att jag gör ett bra jobb med ungdomarna.” 
Margit kränger av sig sin genomsvettiga blus och torkar med den bort svetten från sin 
djupbruna panna.  
”Kunde ni inte satt ungdomarna på att göra något bättre än att slita i solen med ett dike som 
inte kommer göra någon nytta?” 
Margits ansikte mörknar.  
”Vad vet du möjligen om det, Lajos? Du borde också göra en insats för det allmänna!” 
”Jag ser till att det allmänna har någonstans att gå för en trevlig kväll.” 
”Du är då helt omöjlig!” 
Lajos suger tyst på sin pipa.  
”Det är bäst att du tvättar dig, vi har ett stort sällskap som kommer om ett par timmar… I 
morgon måste jag till Budapest, du får be Ildikó hjälpa till då.” 
”Vad skall du göra i Budapest?” 
 
Med en känsla av enormt välbehag sänker Lajos ner sin nakna kropp i det varma, 
svavelosande vattnet. Från kupolens kulörta glas strilar svaga ljusstrålar ner i den mörka 
åttkantiga pelarsal som är Király fürdő. Det är en tempelliknande kvarleva mitt i storstaden, 
ett snart 500-årigt minne av den turkiska ockupationen. Bergens heta källor försörjer de 
oliktemperade bassängerna med sitt hälsobringande vatten. I ljusdunklet skimrar manskroppar 
av alla de former. Lajos älskar denna oas, inte bara för att man inom dessa tjocka murar inte 
behöver höra den vanliga politiskt korrekta vällingen, nej här kan man faktiskt våga samtala 
om sanningen. Men det är också en ort för att tillfredsställa andra begär. Hans blick sveper 
sakta över bassängerna. En hurtig och välbyggd typ har fattat tag i en av järnstängerna mellan 
pelarna och häver sig upprepade gånger upp med svällande biceps. Lajos ler och låter blicken 
vandra vidare tills han möter den från en ung man på andra sidan bassängen. Denne reser sig 
upp och sjunker sedan ned i en av de små bassängerna i de skumma hörnen på salen. Lajos 
följer efter, sätter sig bredvid honom i det 42-gradiga vattnet och börjar småprata. Det svider 
skönt i köttet.  
”Du behöver inte vara så spänd. Koppla av. Vill du känna en riktig…?” 
 
 
Kapitel 4 – Akten 
 
Med bultande hjärta går Vajk fram till disken i arkivets glest befolkade läsesal och tar emot 
den rekvirerade akten från en kvinnlig arkivarie med ovanligt avvisande ansikte.  



”Er legitimation också om jag får be.” 
Vajk lämnar fram sitt körkort, arkivarien fyller långsamt i ett formulär och ger sedan tillbaka 
en sladdrig blåkopia.  
”Vi stänger klockan tre.” 
Vajk tar den förvånansvärt tjocka akten och går ned till sitt bord. Han sätter sig på den hårda 
kontorsstolen och tittar tvekande på luntan. Stilla prassel och rasp från blyertspennor är det 
enda som hörs. Bokhyllor med tråkigt bundna volymer omger salen. Det enda fönstret är ett 
stort överljus av ogenomsiktligt armerat gult glas. Arkivarien tittar uppfordrande på Vajk från 
sin disk, men reser sig sedan bestämt och går iväg för att vattna en obestämbar tropisk växt, 
som står med slokande armar i ett hörn av salen.  
Vajk knyter upp snöret runt akten och viker pappärmen åt sidan. Där ligger överst ett grått ark 
med passfoto på en ung Margit, fasthäftat i ena hörnet. Det fotografiet har Vajk sett många 
gånger förr. Hon var verkligen en ståtlig ung kvinna, med en fast blick över en bestämd liten 
mun. Maskinskriven livsdata och någon form av politiskt omdöme över henne. Vajk fastnar 
vid det sista ordet på sidan, ”samarbetsvillig”, och lutar sig bakåt mot stolryggen med ett knak 
som får arkivarien att titta upp och spänna blicken i honom. Naturligtvis, mamma var inte 
bara en föredömlig partikamrat, varför skulle vi annars ha fått vår Wartburg så snabbt? Vajk 
bläddrar med bultande hjärta vidare i akten. Snart får han fram en maskinskriven promemoria, 
uppenbarligen från något samtal med Margit. ”Rörande fader Backsai János, katolska 
församlingen i H-város, 27 december 1970.” Honom gillade hon uppenbarligen aldrig. Men 
pappret visar sig inte innehålla mycket konkret fakta. Vajk bläddrar vidare, skummar här och 
där. Ibland dyker brev från Korondi upp. Till slut kommer han fram till ett annat grått ark, den 
här gången med hans fars passfotografi i ena hörnet. ”Gästgivare, make till Kolonics Margit. 
Är till skillnad från sin fru inte medlem i partiet. Tvärtom, han har vid ett flertal gånger luftat 
ogrundad kritik mot staten och partiet i mindre sällskap. Håller utåt upp en korrekt fasad. 
Revisionist? Osunda sexualvanor, intygas från säker källa. Bör hållas under uppsikt. Potentiell 
uppviglare.” Sedan följer en tjock lunta med texten ”Az ígazsági honvéd”, Sanningens armé, 
och årtalet 1985 skrivet över första bladet. Just som Vajk skall börja läsa så ringer en liten 
klocka.  
”Arkivet stänger för dagen. Vänligen lämna tillbaka alla akter vid disken!”     
Vajk låtsas inte höra utan börjar frenetiskt bläddra i den kryptiska luntan. 
”Alla akter!” Arkivarien greppar åter den lilla mässingsklockan. Med ett dunk så slås ljuset i 
salen av och det går inte längre att läsa i det skumma ljuset från ovan. Vajk grymtar och slår 
ihop akten, knuten lyckas han inte få ihop igen. 
 
Sanningens armé? Vad har det med pappa att göra? Vajk har fler frågor än svar att fundera 
över där han sitter bakom ratten på M1 från Budapest. Kan mamma verkligen ha rapporterat 
om pappa? Jag måste tillbaka igen! Väl hemma i den lilla villan vid Neusiedler csárda så 
plockar Vajk åter fram dagboken.  
 
Den 25 december 1969. Lájos kom hem först på morgonen efter midnattsmässan. Samkväm i 
prästgården. Nye kyrkoherden utövar dåligt inflytande i staden. 
 
Gábor kommer in i vardagsrummet med två nyöppnade Borsodi i ena näven.  
”Hittade du något kul? Förlåt… något av värde?” Han räcker den ena ölflaskan åt den 
grubblande sambon. 
”Jag vet inte. Ja, på sätt och vis. Mamma var mer än renlärig, hon verkar till och med ha 
rapporterat om pappa…” 
”En sådan bitch…” 



”Tyst med dig! Det är inte säkert att alla kort är på bordet än. Jag hann inte gå igenom hela 
akten.” 
”Du borde släppa det förgångna! Vi lever här och nu. Allt var bara sämre förr. Eller inte… 
Vill du höra om Fehérlós senaste galenskaper? De står förstås inte alltid i bladet längre, men 
här får man ju höra både det ena och andra från gästerna. Han tänker bygga Ungerns största 
Trianonmonument framför den nya kyrkan. Och alltsammans ska invigas av självaste 
premiärministern när H-város firar 700 år i oktober.” 
”Som om det inte räckte med det där vansinniga kyrkobygget?! Det har väl övertrasserat 
budgeten femfalt?” 
Innan borgmästare Fehérlós mandatperiod löper ut så satsar han stort på att sätta avtryck i H-
város bitvis pittoreska stadsbild. På ena sidan torget, Főtér, mitt emot stadshuset så har 
Fehérló låtit riva den gamla CBA-butiken och där växer dag för dag en stor katolsk kyrka upp 
som ersättning för den gamla brunna landskyrkan. En nära vän och arkitekt har ritat och en 
annan bekant har fått kontraktet. Det är en märklig ”urungersk” skapelse som är fjärran från 
den gamla kyrkans habsburgska barock. Från det mäktiga tornet växer vingar och tjurhorn ut. 
”Det ser ut som ett riktigt hednatempel” säger de gamla tanterna. Det är en av de mer 
lågmälda kommentarerna kring borgmästarens satsningar i H-város. Andra skräder inte orden 
när det kommer till Fehérlós politik. Mycket yta, många ord, alldeles för många ord, men i 
övrigt inte mycket till verkstad, utom när det gäller att utestänga oppositionen från det 
offentliga rummet.  
”Han gräver sin egen grav”, konstaterar Vajk och tömmer ölflaskan i tre drag.  
”Har du hört att någon har flyttat in i det gamla kråkslottet i K-falu? Som stått tomt så länge 
jag kan minnas.” 
”Det lär vara någon tillbakadragen ensam herre, vad stod det nu i tidningen att han hette? Har 
du blaskan?” 
Gábor drar fram den mellan två dynor i soffan och börjar läsa: ”Miljardär och enstöring köper 
ruinerat greveslott i K-falu. Efter en femtioårig Törnrosasömn kanske herresätet vaknar till 
nytt liv. H-város veckoblad har förgäves sökt den nye ägaren, Dr. Arany, för en intervju. Via 
telefon har dock doktorns betjänt och allt-i-allo, herr Medvegy, meddelat att herr Dr. Arany 
på grund av sin invaliditet föredrar ett tillbakadraget liv. Och att denne värdesätter det gamla 
godsets många kvaliteter.” 
 
 
Kapitel 5 – Bikten 
 
Julafton 1969 
 
I gulaschkommunismens tredje år, 1968, hade den unge och sensible Bacskai János tillträtt 
posten som kyrkoherde i H-város katolska församling. Därmed fick han ta sig an den gamla 
skamfilade landskyrkan utanför staden, eftersom ruinerna av den 1945 utplundrade 
stadskyrkan nyligen hade jämnats med marken till förmån för en ABC-butik. Med 
församlingens beskedliga resurser hade Bacskai börjat med att laga det vittrande tegeltakets 
hundratals hål. Med glädje och tillförsikt hade han flyttat in i prästgårdens hundraåriga 
stenhus, ett stenkast från kyrkogården, omgivet av knotiga fruktträd och kringsnärjt av 
vinrankor. Därvidlag fick den till synes hundraåriga hushållerskan Gerda konserveras. Något 
Bacskai hittills inte ångrat, hon gör nämligen både superb pálinka på trädgårdens plommon 
och ett helt drickbart vitt vin. Församlingen i sig är dock nu för tiden tämligen begränsad och 
även den åldersstigen. Ett av de få undantagen är Török Lajos, en kraftkarl i sina bästa år som 
Backsai gärna språkar med efter mässan. Den senaste bikten har dock hållit kyrkoherden 



sömnlös i flera nätter. Kantorn Vilmos förundrar sig över hans plötsliga tankspriddhet, nu när 
julen står för dörren.  
 
Julaftonen år 1969 är kall och ymnigt faller snön från den stålgrå himlen. Margit har lagat en 
härlig paprikakarp med mycket fet lecsó och galuska. Stämningen i det törökska huset är stilla 
och avspänd. Omvärlden tycks långt borta och kolbrasan sprakar i vardagsrummets 
brunglaserade kakelugn. Margits mor har med tåget tagit sig hela vägen från den lilla byn i 
Alföld och sitter slött i fåtöljen, nynnande på en gammal julpsalm, förstås till dotterns förtret, 
men hon säger inget. När mörker och snö svept in Neusiedler csárda reser sig Lajos från 
soffan och går till byrån för att leta fram en av sina acetatslipsar.  
”Det är dags att åka till midnattsmässan. Du vill förstås inte med?” 
”Nej, men ta med mor, hon skulle bli så glad.” 
”Synd att väcka henne nu när hon sover så gott.” 
”Du har rätt, kör försiktigt, vägarna är hala och du har tagit pálinka.” 
”Det var bara ett glas. Vänta inte på mig.” 
Lajos kysser sin fru, tar på sig sin fårullsfodrade rock och går ut till makarnas nya bebisblå 
Trabant.  
 
Det klassicistiska kyrkorummet strålar i ljuset av hundra levande ljus och ingen ser de 
nersotade väggarna och valven. Allt är så vackert och äkta, helt fjärran från vardagen. Och 
orgeln brusar så glatt under Vilmos händer och fötter i Te deum och Adeste fideles så att ingen 
märker de pipor som inte längre klingar på grund av allt damm, flugor, möss och bristande 
underhåll. Vaktmästaren trampar på så att svetten pärlar sig och släcker till och från törsten 
med en skvätt av prästgårdens pálinka, gömd vid bälgarna. Lajos njuter i fulla drag och super 
in Bacskai János varje stavelse, ett budskap om tröst och tillförsikt. Han är som en 
uppenbarelse i sin vita alba och färggranna stola. Lajos kan inte ta blicken från hans smala 
och rödblossande ansikte med dess höga kindben och gröna ögon under det åt sidan kammade 
kastanjebruna håret. Det känns som att varje ord är riktat till honom. Utanför murarna yr snön 
allt hårdare över slätten när Kristi lekamen delas ut till församlingen. Lajos är sist att ta 
avsked av kyrkoherden. Han märker Bacskais ovanligt fasta handslag och möter dennes 
intensiva blick. 
”Det är ett förfärligt väder ute, herr Török. Ni vill inte göra mig sällskap till prästgården och 
vänta tills snön har lugnat sig? Min hushållerska har fortfarande kvar några flaskor vin från 
hösten. Vi kunde talas vid en stund. Er fru skulle säkert inte opponera sig.” 
 
Prästgårdens bibliotek har en kärv och samtidigt ombonad känsla. Här känns det som om det 
aldrig har passerat två världskrig och en hel civilisations undergång. Längs de putsade 
stenväggarna står flera välfyllda bokhyllor som tilldrar sig Lajos intresse. Inte bara teologi, 
mycket historia och filosofi också. Gamla fina skinnband med guldpräglade ryggar och 
välnötta häften. Bland de gamla trycken på väggen kring kakelugnen lägger Lajos märke till 
ett porträtt av Ungerns ärkebiskop, kardinal Mindszenty, en man som inte förnekade sina 
ideal – om man bortser från bekännelserna han efter tortyr tvingades skriva under i 
förhörshäktet 1949 – men som sedan 1956 bidar sin tid på den amerikanska ambassaden i 
Budapest. Han stod upp för Ungern, tänker Lajos, ett vågspel att ha honom hängande på 
väggen i sitt hem.  
”Jag har lyckats rädda en del av min fars bibliotek, sedan så är jag själv en hängiven samlare. 
De gamla böckerna har ju inte mycket värde idag, men jag skattar dem högt. Sanning blir 
aldrig för gammal. Vill ni ha ett glas?” 



De slår sig ner i två insuttna gamla skinnfåtöljer vid kakelugnen och Bacskai serverar liberalt 
av husets vita. Strömmen har försvunnit, men en fotogenlampa kastar sitt gula sken över 
rummet.  
”Vi har talats vid många gånger på kyrkbacken och jag börjar tycka mig känna er, herr Török, 
vi kanske kan säga du, utan att lägga något politiskt i det?” 
”Gärna, herr… János.” 
”Jag tror att vi har ganska mycket gemensamt…” 
Han avbryts av att hushållerskan oanmäld kommer inhasande.  
”Jag tänkte bara fråga om herrarna önskar något innan jag går och lägger mig.” 
”Det är bra, Gerda… fast, kanske hon kunde plocka in lite värmande pálinka också.” 
”Házi?” 
”Ja, husets, självfallet!” 
 
Plommonsnapsen bränner skönt i strupe och mage samt löser tungans band. Samtalet flödar i 
biblioteket och kretsar till att börja med kring de jämngamla männens barndom och uppväxt. 
Lajos föddes 1928 i det ungersktalande Székelyföld i Transsylvanien, vid den hårda 
Trianonfreden 1920 avträtt till Rumänien. Far var före freden k. u. k. (kaiserlich und 
königlich) löjtnant förlagd till den lilla staden Kézdivásárhely längst i öster vid randen av 
Karpaterna, Centraleuropas utpost. Men mor hade rötterna här i H-város, där den sedan länge 
salige morfadern var krögare och grosshandlare, ja han avancerade faktiskt före sin alltför 
tidiga död till kunglig hovleverantör. Faktum är att släkten på hans sida står för några droppar 
judiskt blod i Lajos ådror, förvisso konvertiter redan på 1800-talet. Bacskai å sin sida stammar 
från en gammal släkt bortifrån Donaukröken, med många präster. Sammanbrottet 1945 och 
det kommunistiska maktövertagandet ett par år senare satte djupa sår i familjen och bestämde 
János svåra vägval. Revolten 1956 var han nära att råka riktigt illa ut, men undgick 
förföljelserna. Lajos lyssnar andäktigt och skäms över sin egen passivitet under de där 
månaderna.  
”Jag har aldrig gett upp tron på sanningen, och att den till sist skall segra. Men jag har insett 
att det kan finnas olika vägar dit. Jag för min del verkar i det lilla, nu när vi har lite töväder. 
En dag kommer vi vakna upp till ett fritt Ungern. Du förstår att jag litar på dig, Lajos, trots att 
din fru är en del av etablissemanget.” 
János lägger sin hand på Lajos arm och låter den ligga kvar. 
”Och det finns många sanningar som inte kan yttras… Inte sant? Som det du sade under 
bikten… Förlåt, jag borde inte…” 
Han tar bort sin hand, men den greppas åter av Lajos som med brinnande ögon fixerar 
kyrkoherden.  
”Du… du förstår!” 
”Jag förstår, och det finns förlåtelse för alla synder. Men vi är inte de värsta syndarna, långt 
ifrån! Hela systemet är en synd. Den största av dem alla. Dina synder är försumbara i 
sammanhanget… och vi delar dem, du och jag.” 
János lutar sig tillbaka i fåtöljen och ber den förstummade Lajos att berätta om första gången 
han ”syndade”. 
 
 
Kapitel 6 – Bron 
 
”Jag växte som sagt upp i Kézdivásárhely, Târgu Secuiesc kallar rumänerna det, en liten 
dammig och sömnig stad med Karpaterna vid horisonten. Min far och mor hade ett litet 
militärboställe utanför staden, där fick vi bo kvar trots att far hade förlorat sin tjänst efter 
kriget. Jag var den ende av mina syskon som inte dog i späd ålder eller stupade i senaste 



kriget. Jag var ju ännu för ung att ta värvning när Ungern fick tillbaka Székelyföld 1940. Så 
var jag enda barnet när kriget väl var över och vi var tillbaka i Rumänien. Jag var mina 
föräldrars ögonsten och hopp. Min far såg det säkert som ett tecken att han hade låtit döpa 
mig efter frihetshjälten från 1848, Kossuth.  
 
Det var sommaren 1946 det hände, jag var sjutton år, snart arton. Tidigt varje morgon cyklade 
jag de fem kilometerna på den stensatta vägen in till läroverket i staden. Det var de ungerska 
soldaterna som stensatte vägarna där 1940. Alldeles innan stadsgränsen passerar vägen över 
en liten bro. Vid fästet stod en morgon en herdegosse och vaktade fåren som brukade beta på 
ängen ned mot bäcken. När skoldagen var över, liksom träningen i gymnastikklubben, så stod 
han fortfarande där vid bron. I eftermiddagssolen kunde jag inte undgå hur vänlig och vacker 
han såg ut. Ur det brunbrända ansiktet blickade två vemodiga mörka ögon mot mig under en 
svart kalufs med en liten hatt nedskjuten i nacken. Kanske var han något år yngre än mig, 
kanske äldre, svårt att säga. Säkert hade han zigenarblod. Herden stödde sig mot en lång käpp 
med en raggig hund vid de nakna fötterna. Jag nickade till honom och fick ett stilla leende till 
svar. Nästa dag var han där på nytt, och nästa… Varje dag hälsade jag och fick ett leende 
tillbaka. Han började uppta mina drömmar såväl dag som natt. Men så en morgon bröts vår 
rutin. Vid bron stod istället en fårad och senig man, åldrad i förtid, med en stor buskig 
mustasch som dolde halva ansiktet. Var hade min herde tagit vägen? Inte heller nästa dag var 
han där, inte på hela veckan. Hela helgen var jag nedslagen och plågades av de värsta syner. 
Var han sjuk? Rentav död? Min kära mors goda Kolozsvári kapuszta smakade mig inte alls.  
 
Med tunga fötter trampade jag på måndagsmorgonen in till staden. På långt håll fick jag se 
honom på det vanliga stället och hjärtat började bulta något hemskt. Väl framme vid bron 
hoppade jag av cykeln och gick fram till den alltid lika vemodigt leende pojken. Jag frågade 
var han hade varit hela veckan. Han svarade att han hade haft svår feber i flera dagar, men 
tack vare riktigt fet buffelmjölk hade den till slut gett med sig. Tack för frågan. Han såg också 
magrare ut. Jag svarade att jag var glad att se honom på benen igen. Som ett stundens infall så 
gav jag honom min i papper invecklade smörgåspacke. Du ser ut att behöva något extra idag. 
Ett brett leende blottade hans kritvita tänder. Tack, herrn! Jag heter Béla, och ni? Lajos. Säg 
du till mig. Nu måste jag in till skolan. Hela dagen kunde jag inte tänka på annat än att få 
tilltala Béla igen. Varje morgon och eftermiddag den skolveckan växlade vi så några ord, 
vilket han verkade uppskatta. På lördagseftermiddagen frågade han mig om vi inte kunde ses 
dagen därpå, vid krucifixet i vägkorsningen utanför byn.  
 
På söndagen ursäktade jag mig så snabbt som möjligt från middagen efter mässan och gjorde 
någon undanflykt om träning inne i staden. Mor skickade, alltid lika omsorgsfull, i all hast 
med en matsäck. Jag cyklade så snabbt iväg ner till korsningen, där min vän satt och väntade i 
den ringa skuggan från korset. Tillsammans gick vi upp i skogen på åsen utanför staden och 
vandrade länge under småprat. Bland de resliga bokarna kände jag för första gången det där 
begäret stiga upp inom mig. Jag visste förstås att det var fel, men vi människor är svaga. Det 
är jag fortfarande. När vi låg i skuggan och åt mors smörgåsar med ister och lök tittade jag 
girigt på hur han förnöjt tuggade och svalde. Jag lutade mig mot honom, tog av hans hatt och 
gav honom en kyss. Han ryggade förvånat tillbaka med en tugga i munnen. Jag mumlade väl 
något om förlåt. Att jag inte kunde låta bli. Men så svalde han ner maten, kastade sig över mig 
och besvarade kyssen. Sedan förgicks jag under veckorna i väntan på nästa 
söndagseftermiddag. Matsäcken, skogen och våra kroppar. Det var ett paradis på jorden, men 
det var kortvarigt. En måndag när jag kom hem efter skolan satt min käre far och väntade i 
mitt rum. Mor syntes inte till. När jag kom in reste han sig utan ett ord upp och gav mig mitt 
livs första ordentliga örfil så det susade i hela huvudet. Innan jag hann fråga vad som menades 



så fick jag nästa örfil från andra hållet. ’Varför drar du skam över oss?’ skrek han med gråt i 
rösten. ’Och till på köpet med en zigenarunge!’ Sedan minns jag bara slag efter slag. Han 
måste helt ha tappat kontrollen, stackarn. När jag kom till sans igen låg jag i sängen och mor 
baddade mitt ansikte. En vecka senare bestämde jag mig för att lämna hemmet och 
Kézdivásárhely för att bege mig till Ungern. Béla återsåg jag aldrig, men han förblev i mina 
tankar. Fortfarande händer det att jag ser hans ansikte framför mig. Nu… nu för tiden känner 
jag mig mest… tom.” 
 
”Här och nu?” frågar János efter att Lajos suttit tyst en minut och stirrat framför sig. Han 
vänder blicken mot kyrkoherden och denne lägger märke till tårar.  
”Nu? Jag är ju hos dig…” 
De faller i varandras armar.  
 
 
Kapitel 7 – Attacken  
 
H-város rustar för det kommande 700-årsjubileet av när staden fick sina privilegier av kung 
Karl I Robert. Kommunens webbredaktör, tillika nyutnämnde kommunikatör, Molnár Máte, 
är mycket stolt över den nya webbsida han skapat för att marknadsföra jubilerande H-város. 
Allt är mycket bildmässigt och interaktivt, utan en massa text. Här hade han faktiskt fått rätt 
gentemot Fehérló. Vita hästar spränger fram över lillpusztans vida slätt medan bilder ur 
stadens historia tonar in och ut i fonden. Men just idag är Molnár mycket bekymrad. Var och 
en som går in på sidan möts efter någon sekund av homoerotiska sexplosioner som blommar 
ut över skärmen. Tydligen har det pågått sedan gårdagen och redaktören står handfallen. Hur 
han än försöker så kan han inte bli kvitt den okände hackaren. Det är bara en tidsfråga 
innan… Fehérló kommer instörtande på kontoret, illröd i ansiktet. Molnár börjar svettas 
ymnigt och vet inte vad han skall säga.  
”Det här är ingen vanlig attack, herr Fehérló… Enda alternativet är att släcka ner sidan, även 
om det bär mig emot…” 
”Gör det nu!” 
 
Vajk sitter åter i säkerhetstjänstens arkiv och väntar länge och väl på att få in föräldarnas akt 
ånyo. När den dyker upp inbillar sig Vajk att den ser tunnare ut än förra gången. Han bläddrar 
direkt fram till luntan om ”Sanningens armé”. Men när han öppnar den så tycks hela inlagan 
ha badat i kaffe, som missfärgat sidorna och delvis löst upp bläcket.  
”Büdös Isten fasza”, väser Vajk, vilket ignoreras av den ogästvänliga arkivarien. En sekund 
överväger han att gå fram med akten och påpeka vad som måste ha inträffat, men inser nästa 
sekund det lönlösa i detta. Han bläddrar fram och tillbaka i luntan för att hitta några partier 
som fortfarande är läsbara. Här och där urskiljer han några särskilt feta ord som stått emot 
syndafloden av kaffe: király (kung), katolikus, homoszexualis. Király? Király fürdő? Vad 
skulle ett badhus ha med ”Sanningens armé” att göra? Vajk går vidare till resterande blad i 
akten i hopp om att finna något svar där. Men snart inser han att dessa blad måste komma från 
någon annan akt, de har inget som helst med makarna Török att göra. Han stönar och slår ihop 
akten. Vad är det som pågår? 
 
Tillbaka i hemmet går Vajk upp på vinden och börjar rota i kartongerna med föräldrarnas 
böcker, vilka förpassats hit av Gábor. Det är väl förstås mest skräp, men av nostalgiska skäl 
kunde Vajk inte med att de skulle kastas. Längst ned i den sista kartongen ligger ett vackert 
men tummat skinnband. På ryggen kan Vajk skönja resterna av den guldpräglade titeln: 
”Platon. Band V.” Han slår upp titelsidan. ”Gästabudet”. Det klingar bekant, någon gång 



måste det ha nämnts i skolan. Men var är resten av banden? Mitt inne i boken ligger det något. 
Det är ett litet svart-vitt fotografi av en ung man i prästklädsel. På baksidan står svagt präntat i 
blyerts: ”Till L. Eros och Agape. Från J.” För Vajk faller äntligen några av pusselbitarna på 
plats. Bacskai! Han hade först inte kunnat koppla samman bilden av den viljestarke mannen 
på fotografiet med minnesbilderna av den slagrörde gamle kyrkoherden.       
 
Nästa dag så är det kommunens vanliga hemsida som drabbas av oönskade pop-up-fönster. 
Molnár sliter sitt redan tunna blonda hår. Vill någon avskärma H-város från omvärlden?  
 
 
Kapitel 8 – Affären  
 
Det var först på juldagens förmiddag som Trabanten hade rullat in bland snödrivorna på 
gården och en sömndrucken Lajos klivit ur och gått rakt i säng. Nu på annandagen har Margit 
bestämt sig för att pröva riktigheten i makens påstående om att han på grund av ovädret fick 
natthärbärge i prästgården. Efter att mor lämnats vid stationen åker Margit ut till prästgården 
under det att hon funderar på en förevändning för sitt besök. Det är hushållerskan Gerda som 
öppnar med förskräckt min. ”Fader Backsai är inte hemma, fru Törökné.”  
”Det är inte honom jag söker. Min man ska ha övernattat här på julnatten.” 
Gerda ger inget svar till påståendet. 
”Han tror sig ha glömt sin halsduk.” 
”Jag skall gå in och titta om frun vill vänta.” 
Margit pressar sig in i hallen till Gerdas frustration. Men sedan går hon iväg och letar. Dörren 
till biblioteket står öppen. Margit smyger sig in i det kylslagna rummet. På det lilla rökbordet 
mellan de båda fåtöljerna står två använda glas bredvid en bok. Hon lyfter det ena, luktar och 
tittar på flottmärkena. Genom glaset lägger hon märke till porträttet av kardinalen. I hallen 
harklar sig hushållerskan. 
”Den fanns inte här? Sådant förtret. Kyrkoherden och min man måste ha haft en sen kväll?” 
”Det kan jag inte säga, jag gick i säng tidigt.” 
”Och steg upp tidigt antar jag? Och märkte inget… onaturligt?” 
Gerdas tystnad och sammanbitna ansikte ger Margit all information hon behöver.  
”Tack för besväret. Du behöver inte hälsa Bacskai att jag har varit här.” 
 
”Ooh, Margit!” stönar Korondi. ”Du gör mig galen!” Ordförandens välvårdade händer 
greppar om hennes fylliga bröst. Sviten på Hotel Kis Alföld flödar i ljus bakom fördragna 
gardiner. På golvets heltäckningsmatta ligger en tom flaska sekt. Margit sitter gränsle över 
Korondi, som villigt låter sig domineras. ”Äntligen en riktig man”, viskar hon med ett 
maliciöst leende. Margit befinner sig inte alls på KISZ-fortbildning i Győr, vilket Lajos tror. 
Efter avslutad akt smeker Margit sakta Korondis hårlösa bröst.  
”Vad skulle jag göra utan dig, Margit? För att inte tala om partiet! H-város klarast lysande 
röda stjärna… Ni är ett präktigt par, du och Lajos. Utåt sett. Han ger dig inte vad du 
behöver?” 
”Det händer, ibland…” 
”Du antydde att han är homosexuell? Nåväl, det är ju inte kriminellt längre. Vad som 
bekymrar mig är att han tycks stå nära fader Bacskai. Det är en potentiellt farlig man, han 
utövar ett dåligt inflytande och har ett suspekt, reaktionärt förflutet.” 
”Han är en orm!” 
”Kanske det… Jag vill att du håller dina ögon och öron öppna, Margit. För min skull och för 
H-város.” 
 



Samma kväll delar Lajos säng med János. Hushållerskan är för säkerhets skull hemförlovad 
till sina syskonbarn i K-falu. Ju mindre hon råkar få veta desto bättre.  
”Du är det bästa som hänt mig i den här jämmerdalen.” Lajos tittar djupt in i János gröna 
ögon medan dennes ena hand kliar gästgivarens håriga bringa.  
”De viktigaste sakerna sker i det fördolda. Vill du bli min bundsförvant? Blodsbroder?” 
”För dig skulle jag offra allt.” 
”Gör inget förhastat, Lajos. Allt måste förbli som vanligt, men sakta, sakta kan vi och fler 
bröder arbeta för en ny framtid. En framtid utan partiet, utan Kádár, utan Korondi, utan 
korruption, falskhet och gudsförnekelse, en framtid då vi är oss själva nog. Vi kan bli en 
sanningens armé.” 
Lajos famnar János och kysser honom extatiskt.   
 
 
Kapitel 9 – Det gamla slottet 
 
Vajks fyrtioårskalas firas i början av september på Neusiedler csárda i en liten, men naggande 
god vänkrets. Stämningen är hög efter en riklig måltid med schnitzel, pannkakor à la Gundel, 
vin och pálinka. Gábor har just överlämnat sin present – en vecka tillsammans på Sicilien – 
när det knackar på dörren. Den ordentligt förfriskade Kovács går och öppnar. En yngling i 
svart skinnställ räcker över ett visitkort, avlägsnar sig sedan utan ett ord och försvinner iväg 
på en motorcykel.  
”Det här måste vara till dig, Vajk.” 
Det är en elegant liten bit gräddfärgad papp med guldtryck: ”Dr. Arany Sándor – Várhegy 1, 
K-falu.” På baksidan står det präntat i fin stil: ”Török Vajk tillhanda. Önskar ert besök i 
morgon för att diskutera en större catering. Er vän A.” 
”Dr. Arany?” 
”Nye ägaren till spökslottet i K-falu!” konstaterar Kovács. ”Känner du honom?” 
”Aldrig sett människan.” 
”Det är det ingen annan som gjort heller. Ett fint tillfälle att ta honom på pulsen. Rapportera 
till oss sedan!” 
 
Slottet ligger på en svag kulle i utkanten av lilla K-falu, omgiven av en stor förvildad park 
med höga murar. Vajk parkerar bilen vid de sirliga men ack så rostiga grindarna. Han får ta i 
för att skjuta upp dem och börjar vandra längs en allé av murgrönslindade plataner. I det 
högväxta gräset på ömse sidor står gamla fruktträd. Det luktar tungt av ruttnande plommon. 
Ur ett buskage tittar en mossbelupen faun av marmor fram. En dito putto söker förgäves sin 
spegelbild i en sumpig och mygginfekterad damm. I änden av allén kan Vajk skymta slottet 
mellan lövverken. Det byggdes på 1500-talet av greve Kiss Gabriel, en ökänd bondeplågare 
på lillpusztan, vars namn ännu i Vajks barndom användes för att skrämma barnen. De sista 
ättlingarna till Gróf Gabriel flydde 1945 och lämnade slottet med alla sina inventarier. Det är 
en ståtlig renässansbyggnad i sten, två långsträckta våningar som avslutas med ett åttkantigt 
torn i varje ände. Fyrtio år som barnhem för pojkar har dock satt sina spår och sedan 1990 har 
herresätet stått vind för våg. Över alla fönster löper sprickor i slalom genom putsen. En del 
fönster saknar rutor, på andra hänger fönsterluckorna på sned. Genom hålen i tegeltaket flyger 
duvor ut och in, efter mörkrets inbrott fladdermöss.  Det sägs att det spökar och att det finns 
en djup fängelsehåla. Leksugna pojkar uppmanas att undvika slottet. Det enda som förråder 
att någon bor här är att det sticker upp en hög och konstig antenn från ena tornet. Genom dess 
fönster i andra våningen kan man nattetid se ett svagt blått ljus skymta mellan luckorna.  
 



Den spruckna ekporten står på glänt när Vajk kommer fram. Han trycker på den lilla 
ringklockan som ger ifrån sig ett svagt fräsande ljud. Kan någon verkligen bo här? Dr. Arany 
måste vara ett original. Vajk betvivlar att någon hört klockan och hojtar till. En fet katta 
kommer strykande längs sockeln och slinker med ett jamande in mellan dörrbladen. Vajk 
öppnar porten och kliver in i en hall där gångjärnens gnissel fortfarande studsar mellan väggar 
där renässansmålningar börjat titta fram under flagnande lager av tjock färg. Det luktar av 
fuktmättade stenmurar, murket trä och urin. Några pizzakartonger slängda i ett hörn vittnar 
om recent mänsklig aktivitet. Kattan sitter och jamar högst upp i en lång och dammig 
trätrappa. Det är bara att följa henne. Vajk går genom en nedklottrad korridor som leder bort 
till det ena hörntornet.  
”Mjaaaaoooouuuuu…” 
Kattan klöser på dörren i änden av korridoren och denna öppnas sakta. Med tvekande steg och 
uppspärrade ögon går Vajk framåt tills han står på tröskeln till en stor åttkantig sal med 
mörklagda fönster i djupa nischer. I rummets mitt syns ryggtavlan på en gänglig gestalt i 
rullstol. Ljuset från en lap-top får huvudets kontur att framträda i visst motljus.   
”Herr Török, kliv in, doktorn väntar er.” 
Rösten kommer från vänster. Vajk skönjer en kraftig man, men ansiktet försvinner i 
skuggorna.  
Dr. Arany knappar med frenesi på datorn och mumlar för sig själv, fnittrar sedan till.  
Vajk ryser till, och det är ingen ängel som passerar… Det där fnittrande lätet… Jag har hört 
det förr. 
”Dr. Arany?” 
Den rullstolsburne svänger med ett vant grepp runt på stället och börjar sakta rulla fram mot 
den tillkallade gästgivaren. Vajk står fastnaglad vid golvtiljorna och vill inte tro vad som 
träffar hans näthinnor.  
”Régi barátom, min mycket käre gamle vän, min förlorade gamle vän, Török Vajk! Se inte så 
förvånad ut. Jag är inget spöke, trots den passande inramningen.” 
I rullstolen sitter den försvunne och sedermera dödförklarade Borsodi László, fordom 
framgångsrik producent och regissör i bolaget Ganymede Pictures. Han är osunt mager och 
skenet från datorn ger det skäggiga ansiktet en skrämmande blekhet. Ett stort grin ger dock liv 
åt den traumatiska uppenbarelsen.  
”Säg något, Vajk. Du tycks inte vara glad att se mig.” 
”Du lever… hur kan du ha överlevt det fallet?!” 
”Det var inte din förtjänst, Vajk. Herr Ferenczi räddade mig från katastrofplatsen.” 
Klossen till betjänt träder fram ur skuggorna och Vajk ryggar instinktivt tillbaka. Det feta 
ansiktet är till hälften vanställt av brännskador.   
”Som du ser hade dock vårt lilla äventyr ett högt pris. Jag är förlamad från midjan och neråt.” 
Vajk säger inget. Har du förtjänat annat, tänker han. 
”Rätt åt mig tänker du? Hehe. Ja, det är ju ett tragiskt öde för en skapare av erotik i 
världsklass. Mina alster spelar fortfarande in nätta summor, så pass att jag nu för tiden är 
slottsherre.” 
”Vad vill du, László? Vad gör du i K-falu?” 
”Jag njuter av att vara inkognito, här i min ensamhet. Budapests glada dagar är förbi. Men 
även om min förr så vitale kamrat nu bara duger till att pissa så kan jag fortfarande njuta på 
flera plan. Jag har andra sätt för att både tillfredsställa mig själv och pojkarna som kommer 
hit… Allt handlar inte om potens, min största erektion har jag alltid haft här uppe.” Lászlo 
pekar med ett benigt finger mot hjässan och har en farlig glöd i sina djupt liggande ögon. 
”Den slaknar aldrig! Och nu är det jag som håller i alla trådar. Det är många som skall få 
betala, sist men inte minst Fehérló, hans patrask och hela skithålan H-város!” 
”Det är du som hackar H-város hemsida inför jubileet? En ynklig hämnd…” 



”Naturligtvis, men det är bara början. Jag är ett knapptryck ifrån att störta hela kommunens 
nätverk i en avgrund av virus. Och det kommer mer…” 
”Du är sjuk, László. På riktigt.” 
”Men det har jag väl enligt dig alltid varit? Hör nu på, Vajk drága. Nu har vi chansen att sätta 
dit den där skenhelige bakåtsträvaren Fehérló! Är du med mig?” 
Vajk tittar först på Ferenczi, sedan på den återuppståndne filmskaparen.  
”Jag kan inte och vill inte… men jag kommer inte att avslöja dig. Du är en sorglig figur, jag 
tycker synd om dig.” 
”Vem är det som är sorglig?!” fräser László och rullar ända fram till Vajk. ”Vem är det som 
bara vegeterar? Vem är förloraren? Vem är det som är revolutionären här?! Det är jag som 
kommer att stå för revolutionen! Jag kommer att störta ditt nuckiga gamla H-város i kaos! Jag 
kommer att leda sanningens armé! Az ígazsági honvéd!!!” 
Vajk hejdar sig när han är på väg mot dörren.  
”Vad sade du? Sanningens armé?” Han flyger på László. ”Berätta! Vad menar du med 
sanningens armé?!” 
”Ta bort honom, Ferenczi! Han dödar mig!” 
Betjänten bär den sparkande Vajk ut ur salen och knuffar ner honom för trappan.  
”Du kommer att få se, bäste Vajk! Snarare än du tror!” 
Ovanför trapploppet sitter László och skrattar hysteriskt medan han vickar rullstolen fram och 
tillbaka.  
 
 
Kapitel 10 – Sanningen 
 
Julafton 1985 
 
Vi är mästare i att hålla upp fasader, inför varandra och inför de andra, såväl inför H-
városborna som de österrikiska turisterna. Jag vet att du sedan flera år är kamrat Korondis 
älskarinna, varför skulle vi annars åtnjuta både det ena och andra privilegiet. Naturligtvis vet 
du att jag under lika lång tid har haft mina egna nöjen. Men vet du att jag älskar János? Vet du 
att jag leder Sanningens armé? Och om du mot förmodan gör det, vet du att sanningens 
ögonblick snart står för dörren? Lajos tittar mellan tuggorna mot Margit på andra sidan 
köksbordet.  
”Jag vill ha mer galuska… och sås!” ropar den sexårige Vajk.  
”Ät upp karpen också, annars blir det inga julklappar” förmanar Margit sonen, hennes 
ögonsten. Han ser ut som en liten Lajos, med ostyrigt svart hår och bruna ögon. Hon tittar 
sedan länge på sin man. Han har sedan några år satt upp med en stor mustasch, kanske för att 
något dölja de linjer som permanentats i ansiktet. I Margits fortfarande unga ansikte syns 
inget av den väldiga kamp som pågår i hennes inre sedan några dagar. Det är julafton 1985. 
Kádár är fortfarande socialistpartiets generalsekreterare. Gulaschkommunismen råder och 
Ungern har sakta börjat öppna sig västerut. ”De som inte är emot oss, är med oss.” Neusiedler 
csárda upplever goda tider sedan visumtvånget för österrikarna hävts, särskilt som 
Europavägen passerar alldeles i närheten. Wiener Schnitzel Töröki Art har börjat bli ett 
begrepp. Tiden börjar mogna för att bryta med Sovjet. I det fördolda har Lajos samlat en 
grupp likasinnade regimkritiker kring sig. Under de senaste åren har de träffats varannan 
måndag i Király fürdős mörka avskildhet för att diskutera.  
 
”1986 är året det måste ske. Massdemonstrationer kommer att få regeringen att tvinga välja 
sida. Om de är för eller emot sitt folk.”  



Lajos talar lågmält till fem andra herrar i en av de dunkla hörnbassängerna på Király fürdő. 
Det är en grupp med skiftande bakgrund, en är präst, en musikförläggare, en är 
universitetslärare…  
”Tror du att våra kanaler kan lyckas samla tillräckligt med folk?” 
”Vi får intensifiera vårt arbete.” 
”Det är inte ofarligt, vi riskerar mycket.” 
”Vore vi inte villiga att ta risker skulle Sanningens armé inte existera…” 
Läraren hyssjar oroligt, ett par okända män har just kommit in i badet och tittar sig ovant 
omkring innan de förpassar sina nakna kroppar i mittbassängen. Kanske bara två turister.  
”Vi kan inte ens vara säkra på att Királys murar inte har öron. Vi har frekventerat det här 
stället för länge”, säger prästen.  
”Kommande tiden – fram till avgörandet – bör vi försöka ses någon annanstans.” 
”Vi får fundera över det”, säger Lajos och reser sig. ”Nu skall jag ha min massage. Vi ses på 
restaurangen vid Moszkva tér nästa måndag kväll.” 
Lajos’ nakna fötter korsar det svala stengolvet in i massageavdelningen och han sträcker ut 
sin åldrande lekamen på en fuktig stenhäll. Var är massören Micsi? Har han gått på dass? Så 
hörs fotsteg, men det låter inte som massören. Lajos reser sig halvt upp och hjärtat hoppar till. 
I dörren står två kraftiga män i svarta skinnjackor. Innan Lajos hinner skrika till så har de 
kastat sig över honom. Den ene pressar ner huvudet och håller för munnen på dissidenten 
medan den andre sätter sig på honom och tar fram en spruta.  
 
”Ett otacksamt svin är du, kamrat Török!” 
Lajos trötta ögon kisar i lampskenet där han sedan fem timmar sitter torftigt klädd på den 
hårda stolen. Han har inte kunnat urskilja förhörsledarens ansiktsdrag. Huvudet värker och 
han vet med sig att han sagt för mycket, alldeles för mycket, men nu känns det som att allt 
kvittar. Han orkar inte ens förbanna sin egen svaghet längre.  
”Bassza meg…” stönar han och får en ny smäll. 
”Det räcker, kamrat Török har förstått poängen.” Förhörsledaren släcker lampan, men Lajos 
tittar bara ner i det gråflammiga klinkersgolvet där några droppar blod format en stjärnbild.  
”Kamrat Török skall vara tacksam över sina högt uppsatta vänner. Du är fri att gå.” 
Lajos förstår inte. 
”Hörde du inte vad jag sade? Elvtárs? Gå! Och låt oss slippa se dig här igen!” 
 
 
Kapitel 11 – Kuppen  
 
Med mindre än en vecka kvar till stadsjubileet är den kvasifolkloristiska kyrkan fortfarande 
delvis prydd med byggnadsställningar både ute och inne. Den stora kalkstenssockeln för 
Trianonmonumentet står ännu tom. Borgmästare Fehérló ligger kvar i sängen denna morgon, 
med en ångest som avbryts av korta attacker av frustration. Han har beordrat, ja, rentav 
befallt, att allt måste bli klart tills på söndag. Byggnadsarbetarna och målarna får arbeta 
dubbla skift. Senast igår kväll ringde Fehérló till monumentets konstnär och hade en hetsig 
diskussion. Nu är borgmästaren själv förvisso inte utan skuld. In i det sista har han ändrat, 
dragit ifrån och lagt till i de båda projekten, vilket fått tålamodet hos såväl arkitekt som 
konstnär att sakta krympa samman. Särskilt enerverande är det att oppositionens tongivande 
profiler ler i mjugg och fröjdas över Fehérlós tillkortakommanden när de har sena 
arbetsluncher på Neusiedler csárda. Det skvallras högt som lågt både i kommunhusets 
korridorer och på staden. Lyckligtvis skriver veckobladet inget kritiskt längre. 
Skvallerkäringarna skall allt få svar på tal. Triumfen blir min, som kronan på verket i närvaro 
av min vän, premiärministern! Fehérló har börjat komma ur sin nedstämdhet när hustrun 



kliver över tröskeln till sovrummet med kaffebrickan och måndagens morgonblad. Dådkraften 
är på väg tillbaka. Han tar på sig de tunna glasögonen.  
”Här får du en stor kaffe med mycket socker och en god vallmobulle!” 
”Tack, älskling. Jag är redan på bättre humör.” 
Fehérló tar en stor mun med varmt kaffe och viker upp tidningen. En bråkdels sekund senare 
förvandlas borgmästaren till en kaffesprutande fontän i sängen. På framsidan står med stora 
bokstäver: 
 
”STEFANSKRONAN STULEN! Djärv nattlig kupp mot parlamentet riskerar leda till 
statskris! Orbán ställer in alla möten!” 
 
Ett stort uppslag visar en bild på den gyllene Stefanskronan med sina juveler, sina emaljerade 
porträtt av Kristus, bysantinske kejsaren och kung Géza I samt det lutande korset. En annan 
bild visar den tomma montern under parlamentets kupol med stirrande dolmaklädda 
kronväktare med sablarna i gehänget. En tredje bild visar den enorma eklektiska och sedan 
några år helt färdigtvättade vita parlamentsbyggnaden från det ungerska millenniejubileet 
1896, den största i sitt slag i Europa.  
 
Vår viktigaste riksregalie, symbolen för ungersk enhet, stals vid 02:45 i natt. Hur förövarna 
obemärkt lyckats ta sig igenom kanalerna för ventilationssystemet är ännu oklart. Men 
väktarna hade sannolikt försatts ur spel med gas. Ännu obekräftade vittnesuppgifter gör 
gällande att en snabb motorbåt skall ha lämnat parlamentskajen strax efter tre nedströms 
Donau. En massiv polisinsats pågår och gränserna har enligt polisministern stängts. 
Premiärministern har hittills endast sagt att situationen är mycket allvarlig, alla planerade 
åtaganden ställs för närvarande in…  
 
Gábor tystnar och lägger ner tidningen i knäet.  
”Det betyder att Fehérló blir snuvad på Orbáns närvaro vid jubileet. Kanske hela alltet ställs 
in. Och det för en kronas skull. Är ju inte klokt.” 
”Sov du i skolan?” frågar Vajk. ”Tycka vad man vill, men Stefanskronan är en viktig symbol, 
annars skulle den inte vara på toppen av statsvapnet.” 
”Klart jag vet.” 
”Det är faktiskt en rätt bisarr historia. Vid sidan av Fehérlós och andras fantasier om kronan. 
För det första så är det med största säkerhet inte Szent Istváns krona, även om han skall ha fått 
en krona från påven på posten år 1001 som tack för att han döpt sig och sällat sig till 
kristenhetens försvarare. Nej, tydligen tillverkades den mer än hundra år senare, åt en av hans 
ättlingar. Likväl har alla ungerska kungar till och med Karl IV 1916 kallats för ”apostoliska” 
kungar, krönta med ”påvens krona”… Och många har slagits om den där kronan genom 
århundradena. Den har flyttats och gömts otaliga gånger, allt efter hur härskarna har växlat 
eller främmande makter hotat landet. Det skall ha varit på 1400-talet som korset blev skevt, 
när en hovdam stal kronan till Wien, på uppdrag av László V som hade snuvats på den 
ungerska tronen. Sedan har kronan varit i Prag, Pozsóny (Bratislava), Ukraina… När 
revolutionen mot Habsburg gick mot sin undergång 1849 så tog Kossuth med sig kronan till 
Transsylvanien och grävde ned den i en skog på gränsen till Valakiet. När Röda armén intog 
Budapest 1945 så flydde pilkorsarnas ledare till Österrike med kronan och de andra 
regalierna. Där sänktes kronan i en tunna till botten av en sjö i Steiermark. Men gömstället 
avslöjades för amerikanerna och så flög Stefanskronan iväg till USA. Först 1978 fick vi 
tillbaka den. Och nu… Ja, vad skall man säga. Den dyker säkert upp igen, det har den ju alltid 
gjort tidigare.”    
 



 
Kapitel 12 – Turisterna 
 
Margit lägger sitt permanentade och nyfärgade hår till rätta. I trädgården bakom Neusiedler 
csárda sjunger fåglarna om den annalkande våren. Margit, eller Margit néni –  
tant Margit – som hon allmänt börjat kallas, låser upp ytterporten och går sedan ut i köket till 
köksan. År 1989 har börjat bra, de österrikiska turisterna blir bara fler och fler. Uppenbart är 
Neusiedler csárda ett eftertraktat vägstopp på grund av sina speciella schnitzlar. Men Margit 
néni är en strikt värdinna. Med rak rygg och stenansikte skrider hon mellan borden i matsalen. 
Korrekt, rentav lite uppfordrande. Hon har åldrats snabbt de senaste tre åren. Ett par 
tjockbågiga stora glasögon balanserar på den spetsiga lilla näsan. Munnen är allt som oftast 
hopsnörpt till ett tunt streck. Csárdan driver hon ensam sedan Lajos död för tre år sedan.  
 
Hon hade hittat honom livlös på den cementerade planen bakom csárdan en gråkall 
eftermiddag i januari. Då sjöng inga fåglar. Lajos låg i en konstig ställning med levrat blod 
kring näsan, luckan på taket stod öppen. Hon hade bara varit borta några timmar i ärenden. 
Det var en chock som förlamade den annars så handlingskraftiga Margit. Hade han tagit sig 
själv av daga? Var det hennes skuld? Naturligtvis hade hon del i skulden, den tanken kom 
snabbt. Hade hon inte avslöjat Sanningens armé? Hade hon inte i ideologisk förblindning gått 
bakom ryggen på sin man i alla år? Visst hade Lajos också varit falsk, men han kunde väl inte 
annat, för sin natur. Men hon? Och Korondi? Den vise kamrat Korondi… Han som virat 
henne kring sitt finger. Att hon kunnat vara så blind, så blind för möjliga konsekvenser. Lajos 
hade inte varit sig själv sedan han kom tillbaka från Budapest, hon hade bara kunnat ana vad 
som hänt. Han var så tystlåten, undflyende. Lajos, som hon ändå hållit så mycket av, trots allt. 
Margit fylldes av vrede, både mot sig själv och sin älskare. Hennes oskuld var nu äntligen 
bortblåst. När lille Vajk kom från skolan med sin cykel så rycktes Margit ur sin hjärnas 
stormbyar och ropade åt honom att gå in i csárdan.  
 
Török Lajos fick en högtidlig begravning i den gamla kyrkan. In i det sista upprätthölls bilden 
av det gedigna gästgivarparet, ett föredöme för H-város. Lajos död var en tragisk 
olyckshändelse, en förlust för hela kommunen. Det var en hård prövning för Backsai János, 
men han bestod den. Men sedan den där blåsiga vinterdagen på kyrkogården var även han 
som förändrad. Håglösheten och melankolin kom att steg för steg vinna intrång i 
kyrkoherdens själ. Enda trösten blev ensamheten i prästgårdens bibliotek, med dess minnen 
och den förvildade trädgårdens förädlade druvor. Margit däremot stärktes i sin handlingskraft 
och beundran för den hädangångne. Korondi försökte visa medlidande och stötta, men Margit 
genomskådade honom nu. Hon spelade dock med, enbart i syfte att en dag få göra sig värdig 
namnet Török. Efter en somrig schnitzelmiddag på csárdan insjuknade kommunens starke 
man hastigt och gick bort efter några veckor, i magkräfta sades det. Han sket ihjäl sig, kamrat 
Korondi.  
 
Det börjar skymma när en överlastad gul Opel stannar på grusplanen framför csárdan. Fyra 
medelålders syskon från Burgenland, på andra sidan gränsen, kliver ur bilen. Bagaget är fyllt 
med billiga ungerska cigarettlimpor som de hoppas få ut ur den socialistiska folkrepubliken 
Ungern, såvida ingen får för sig att kontrollera bagaget. Men den risken är nu för tiden ganska 
ringa, det är rentav en lagom adrenalinkick för österrikiska turister. Gränskontrollerna har 
lättats markant sista månaderna. Något tycks vara på gång att ske i Ungern. Tänk om Lajos 
hade levat nu. Syskonen är två små män, den ene korpulent, den andre smal, båda med högt 
hårfäste och grånande tinningar, och två undersätsiga fruntimmer som kedjeröker. De 
diskuterar högt och livligt. 



”Som om man skulle kunna få en riktig Wiener Schnitzel i Ungern!” 
”Jag säger dig Greti att det är sant, de är rentav bättre” inskjuter den spinkige mannen som bär 
ett par tjocka brillor.  
”Heinzl har alltid haft god smak” säger den tjocke brodern.  
”Återstår att se! Jag dör snart av svält!” säger den andra systern och tänder en ny Sopiane.  
De beträder csárdan under överinseende av en leende och färgglad karp i frigolit. Margit visar 
dem till ett bord och frågar:  
”Mit kérnek? Was möchten Sie?” 
”Vi tittar gärna i menyn” säger den ena systern, men avbryts av broder Heinzl: 
”Fyra stycken Wiener Schnitzel Töröki Art, kérünk!” 
För första gången på länge spelar ett litet leende på Margits läppar när hon tittar på Heinzl. 
Denne rodnar leende och tittar ner i bordet. Systern fimpar demonstrativt sin halvrökta 
Sopiane i askfatet.  
 
 
Kapitel 13 – Antiklimax 
 
Träden har pyntat sig i höstfärger för att fira H-város 700-årsdag. Det smäller till i asfalten när 
kastanjerna släpper sina mogna frukter. Gryningsdimman börjar lätta på torget. Skrammel 
från ställningar och enstaka svordomar från byggarbetare blandas med skärande kakofonier 
från justeringen av ljudanläggningen. Sista penseldragen i kyrkan drogs vid midnatt och nu 
måste allt avetableras före middag. Kyrkan med sitt kraftfulla och märkliga torn ser ut att 
brösta sig mot det modernistiska kommunhuset från 1960-talet, på andra sidan torget. Mellan 
dem båda döljer ett stort tygtält det dyrbara Trianonmonumentet, som ännu bara ett invigt 
fåtal kunnat beskåda. Själva avtäckningsproceduren hade vållat Fehérló mycket huvudbry, 
rent praktiskt, på grund av storleken och konstruktionen. Det är med blandade känslor han 
äntrar badrummet för att påbörja sin toalett. Allt blev till slut färdigt i tid, och programmet går 
inte av för hackor. Men det blir utan premiärminister. Ja, det politiska läget i landet är rentav 
osäkert. Så sent som igår demonstrerades det utanför parlamentet. En skandal är det. Den 
främsta symbolen för Ungern är fortfarande spårlöst försvunnen. Orbán har inte situationen 
under kontroll. Fehérló fantiserar kring hur handfast han själv skulle ha gått till väga i detta 
läge.  
 
Vajk vaknar med ett ryck av att Csoki skäller på gården. Det hade varit så verkligt. Mor och 
far gick runt i csárdan, noggrant granskande allt som hänt sedan sonen tog över. Lågmält hade 
de talat med varandra, Vajk hade inte kunnat höra om vad. Mor hade slutligen visat upp ett av 
sina ovanliga leenden samtidigt som far förnöjt sög på sin pipa under den buskiga svarta 
mustaschen. Är det en känsla av försoning som ligger kvar i sovrummet? Gábor är redan ute i 
köket och slamrar med kaffepannan. Vajk hade först inte tänkt gå på jubileumsfirandet, men 
nu har nyfikenheten tagit överhanden. Kanske också lite förväntansfull skadeglädje. Det hade 
inte varit någon större förvåning att kommunledningen aldrig ens ställde frågan om 
Neusiedler csárda kunde ombesörja det stora mattältet vid torget.  
 
Kring hela torget vajar de röd-vit-gröna fanorna i strålkastarskenet och det lätta duggregnet. 
Dagen börjar gå mot sin avslutning efter ett välfyllt program med husaruppvisning, 
körframträdanden, mässa och barantashow. H-városborna, som inte missar ett tillfälle till fest, 
är i god stämning tack vare de många pörköltgrytorna och vinstånden. Kritiken mot den 
fehérlóska kommunstyrelsens rundhänta utgifter för kyrkobygge och monument är för 
stunden stillad och borgmästaren känner sig säker där han står på scenen i sin gröna 
Bocskaikavaj med konstrikt snörda röda band på bröstet. Han har just avslutat sitt stora tal, 



för en gångs skull enbart stort till innehållet, inte till längden. Den nyligen timade kronstölden 
hade dock fått honom att återkomma till riksregalierna vid fler tillfällen än vanligt. Det 
storungerska talet handlade inte till någon stor del om just H-város, ja, den lilla staden hade å 
andra sidan aldrig blivit någon stad om det inte hade varit för den lukrativa handeln med de 
angränsande kungarikena under medeltiden. Och stadsborna då, ja, det var mest tyskar. 
Däremot var 1849 års batalj mot den habsburgska övermakten värd att dröja vid. Fehérló 
avslutade sitt anförande med att deklamera slutstrofen ur den ena nationalhymnen, Szózat: ”… 
itt élned, halnod kell!” Här lever jag, här måste jag dö! Det är dags att avtäcka monumentet 
till åminnelse av den förödande Trianonfreden 4 juni 1920, snart hundra år sedan. Med en stor 
piska snärtar Fehérló teatraliskt i luften – detta har han övat på i flera veckor – och fyra vita 
hästar börjar dra isär den pyramidliknande förlåten till monumentet. Ett dyrbart fyrverkeri i 
rött, vitt och grönt börjar under tiden illuminera den mörka himlen över Lillpusztan. Kören 
stämmer upp den andra nationalsången, Himnusz. På den stora kalkstensplattan breder en 
karta i brons ut sig, det är förkrigstidens ungerska kungarike med alla åldriga provinser, 
Transsylvanien i öster, Slovakien i norr och Kroatien i söder, men de är avskurna med rött 
lysande gränser i glas. Över kartan roterar en överdimensionerad version av Stefanskronan i 
förgylld koppar. Vajk stönar där han står vid en av de välfyllda läktarna, går sedan iväg till 
närmaste tält och beställer en stor pálinka medan ett kraftigt regn drar in över torget.    
 
 
Kapitel 14 – Tronföljaren 
 
Vajk och Gábor sover tungt på pálinkaruset och störs inte av Csokis envetna skällande. När de 
vaknar framåt förmiddagen är det däremot helt stilla. Ovanligt stilla. Det verkar som att hela 
H-város sover ruset av sig. Gábor, som aldrig tycks bekommas av den tunga fruktsnapsen, är 
raskt ur sängen, sveper om sig morgonrocken och beger sig ut för att mata hunden. Men Csoki 
kommer aldrig att skälla något mer, än mindre bita någon. Han ligger stilla insomnad vid 
hundkojan. Gábor fäller en tår och kastar matresterna i det vildvuxna trädgårdslandet.  
”Vajk drága! Han är död!” 
”Vem? Borgmästaren?” Vajk vänder på sig i sängen, vilket får huvudet att pulsera.  
”Csoki, vår Csoki!” 
”Det var väl lika så gott för hundskrället… Må han vila i frid. Vi gräver ner honom senare. Gå 
och hämta mig en återställare i csárdan istället… Annars kommer jag aldrig upp igen.” 
 
När Gábor blandat till en grogg för sin arme man går han till det ena kylskåpet för att sno åt 
sig en slev av gårdagens pörkölt. Ögonen spärras upp när kylskåpsdörren öppnas. Det är inte 
sant! Mellan stora köttstycken invirade i papper glänser det av månghundraårigt guld och 
ädelstenar. Stefanskronan! Den ungerska kungakronan från 1100-talet i ett kylskåp på 
Neusiedler csárda? Utan att tänka sig för plockar Gábor ut klenoden ur dess prosaiska 
omgivning. Guldet känns svalt mot de darrande fingrarna. De små kedjorna skramlar. Här står 
jag, en före detta porrskådis från K-falu, med Ungerns värdefullaste föremål i händerna. 
Lustigt. Hur kan den ha hamnat här? Högtidligt sätter Gábor kronan på sin blonda hjässa. Den 
passar precis, för Karl IV, den siste som kröntes, var den däremot för stor. Gábor speglar sig i 
kylskåpsdörren. Det duger inte att ha morgonrock till en sådan huvudbonad.  
 
”Äntligen, jag förgås här. Varför tog det sådan tid? Har du grävt ner jycken?” Vajk tystnar när 
sambon med värdiga steg skrider in i sovrummet. Han är insvept i röd plysch och ser 
verkligen majestätisk ut med Stefanskronan på huvudet.  
”Knäböj för din härskare! Knäböj för Gábor I, apostolisk kung av Lillpusztan!” 
”Är du galen? Nej, jag måste ha blivit galen… Är det?” 



”Vad skulle det annars vara? Det är vår kungakrona.” 
”Säg inte att det var du som stal den?” 
”Jag är oskyldig! Den låg i kylskåpet. Vill du pröva den?” Gábor tar av sig den tunga kronan 
och räcker den till Vajk i sängen.  
”Skulle aldrig komma på fråga. Den är till för vem som helst att leka med! Hur kan den ha 
hamnat här? Du skulle inte ha rört den, polisen kommer inte att gilla det.” Vajk tar och 
greppar kronan med några näsdukar. Vilket öde, att den skulle hamna här. Vajk kommer att 
tänka på när Neusiedler csárda gästades av den nu bortgångne Otto von Habsburg för över 15 
år sedan, vid paneuropeiska unionens möte i H-város. Lille Otto var med när kronan användes 
för sista gången, 1916, då hans far Karl kröntes på slottsberget i Buda. Hade inte första 
världskriget slutat i nederlag och dubbelmonarkins undergång så hade Otto också fått bära 
den. Historiens vingslag drar genom sovrummet. Men vad är det för något som är instucket 
under svettbandet? Vajk drar fram en hopvikt lapp som inte är gammal. Där står präntat med 
fin stil: ”Sok puszi, dr. Arany”, många kyssar från… László! 
 
H-várós’ mångårige polischef, Horváth Mátyás, vill först inte ta något samtal på sin lediga 
dag, men tjänstemobilen slutar inte att ringa i uniformskavajens ficka. Hórváth reser sig från 
köksbordet med ett ilsket grymtande och går ut i tamburen.  
”Ja, det är Horváth! Och jag är inte i tjänst!” 
”Det här är Török Vajk. Jag ville bara meddela att vi har gjort ett köksfynd, i kylskåpet på 
csárdan.” 
”Driv inte med mig herr Török, jag är inte på humör.” 
”Det rör sig om den heliga Stefanskronan…” 
”Nu lägger jag på, ni är en pajas herr Török, till och med en större pajas än borgmästaren!” 
”Kanske det, men det här är sanning. Och vi tror oss veta vem tjuven är!” 
”…” 
”Ni borde komma hit omgående.” 
Adrenalinet börjar pumpa ut sitt hetsande elixir i polischefens annars så sävliga kroppshydda. 
Han kastar på sig uniformen och ringer till stationen medan han rusar ut till bilen. Under tiden 
har Vajk försiktigt ställt riksklenoden på bordet under Otto von Habsburgs porträtt i csárdans 
matsal. Krögaren sitter försjunken i tankar framför detta stilleben när Horváth stormar in i 
lokalen och gör stora ögon.  
 
En halvtimme senare ilar en kolonn av polisbilar och en piketbuss – innehållande H-város och 
grannkommunernas samlade polisstyrkor – fram på den raka grusvägen över sädesfälten till 
lilla K-falu. I täten kör Horváth med krögarparet i baksätet. I dammet efter ordningsmakten 
kommer veckobladets lilla Fiat. Blåljusen roterar och sirenen tjuter när polischefen prejar 
grindarna till slottsparken på Várhegy 1 i utkanten av byn. De torra löven virvlar kring bilarna 
när de susar genom allén fram till det gamla slottet. På några sekunder har Hórváth låtit 
omringa den ödsliga byggnaden. Det här hade han aldrig räknat med skulle kunna hända i 
hans distrikt, men nu är gamle Horváths stora stund kommen. Han osäkrar sin pistol och 
kastar sig mot ekporten som med ett gnällande ger vika. En fet katta kommer utstörtande med 
ett väsande. 
”Uppför trappan och till höger! I slutet av korridoren!” ropar Vajk.  
Den gamla trappan gnisslar och sviktar under tyngden av ett tiotal springande polismän.  
”Dr. Arany, ge upp! Ni är omringad!” skriker Horváth medan han skickar fram några yngre 
förmågor att äntra salen i hörntornet. Men den åttkantiga salen är tom, så när som på ett 
dammigt skrivbord. Genom de fördragna luckorna silar den dystra höstdagern in.  
”Sök igenom hela slottet och parken!” 
Medan poliserna genomtränger minsta vrå så går Vajk och Gábor in i salen.  



”Det var här han satt, livs levande. Nu verkar det som att allt bara var en dröm.” 
Slottet visar sig vara helt obebott, och tycks så ha varit sedan 1989.   
 
 
Kapitel 15 – Kunglig spis 
 
Under några intensiva höstdagar hade H-város och ”kronkrögarna” befunnit sig på analoga 
och digitala löpsedlar i hela Europa. I Ungern gick samtliga medier på högvarv, så till den 
grad att Neusiedler csárda efter nedlagd polisutredning stängde för en månad, Gábor och Vajk 
stannade längre än planerat på Sicilien för att andas ut. Ena stunden hade de hyllats som 
hjältar, nästa stund hade de kallats för… ja, journalisterna lyckades ju gräva fram ett och 
annat om kopplingen till den mystiske Dr. Arany, den återuppståndne och sedan spårlöst 
försvunne filmproducenten Borsodi László. Polisen hade aldrig lyckats finna honom. De 
betvivlade till och med hans existens. I början av nästa år kom dock ett vykort stämplat i 
Iquitos och adresserat till ”makarna Török”. På framsidan stoltserade en jivarosindian med 
blåsrör. ”Heta julhälsningar från Amazonas. Ny karriär som dokumentärfilmare. Hoppas ni 
uppskattade presenten. Sok puszi. Er vän B.” Kortet åkte snabbt in i kaminens lågor. 
Stefanskronan befann sig då sedan länge åter i sin trygga hemvist under Parlamentets kupol 
vid stranden av Donau. Regeringen hade dock fått sig en törn i den allmänna opinionen. Men 
snart är det val, så också i H-város. Neusiedler csárda har fått en störtflod av gäster, inte bara 
ungrare och österrikare. Kökspersonalen har måst utökas för att kunna bereda tillräckligt 
många schnitzlar. Uppmärksamheten har inte varit utan följdverkningar, och Gábor har därtill 
vissa marknadsföringstalanger.  
 
”Lite mer till höger!” 
”Jag tycker den sitter i mitten som den är.” 
Vajk dirigerar Gábor som balanserar på en stege invid ingångens förgyllda karp. Den leende 
fisken får en liten krona på huvudet. På putsen har Vajk konstfullt målat krogens nya namn 
Korona csárda och därunder lagt till ”Etabl. 1959”. På gaveln till huset är en ny gästflygel 
snart färdig och Vajk har åter blivit tillfrågad att ställa upp i kommande borgmästarval. 
”Det duger Gábor! Kom ner! Vi måste få upp tavlan i matsalen.” 
Det är en inramad bild av krögarparet invid Stefanskronan, taget av det lokala veckobladets 
fotograf. De gamla bilderna av Franz Josef och Otto von Habsburg får flyttas lite så att även 
den nya tavlan får plats på väggen.  
”Ska vi inte hänga upp omslaget till Csárdaträume också?” frågar Gábor lite spydigt. ”Så får 
de se hur sexig jag var som ung.” 
”Du är fortfarande ung, Gábor, bara lite tjockare. Vad skall vi göra med mor och far?” 
”Vad menar du?” 
”Skall vi ha kvar dem här i matsalen?” 
”Din mamma har stirrat mig i nacken ända sedan vi startade upp csárdan.” 
”Vill du att hon åker ner? Hon hade säkert uppskattat dig. Du gör de bästa schnitzlarna i 
Ungern. Själv är jag egentligen medioker i köket.” 
”Jag tänkte lansera en ny schnitzel, Steiner Art, eller kanske borde den kallas Korona 
Schnitzel…” 
”Den måste först godkännas av mig!” 
”För bara du vet hur en bra schnitzel skall smaka, jag vet.”  
Gábor går fram till Margits porträtt, lyfter av det från kroken och tittar in i hennes ögon. Han 
ryser till.  
”Din mamma vill inte in i garderoben.” 
”Låt henne hänga kvar då.” 



”Och din stackars far? Den desillusionerade mannen?” 
”Han kan få lite sällskap till slut.” 
Vajk tar fram ett litet nött svart-vitt fotografi ur fickan. Det är den unge Bacskai. Vajk stoppar 
in bilden i hörnet av ramen.  
 
När platanerna börjat släppa sina löv promenerar den nyinstallerade borgmästaren Török Vajk 
över den gamla kyrkogården. Föräldrarnas grav har fått nya blommor inför Allhelgonahelgen. 
Många tankar passerar genom Vajks hjärna. Så finner han sig stå framför Bacskai János lilla 
marmorvård. På baksidan står det inhugget med fin stil: ”Itt nyugszik az igazság”, här vilar 
alltså sanningen. Stärkt i hågen lämnar borgmästaren kyrkogården för att ägna sig åt 
morgondagens H-város.  
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