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Berättelsen tar sin början sommaren 2003 i närheten av den österrikiska gränsen. 
Del 1 

I utkanten av den lilla staden – eller snarare orten – H-város, på Lillpusztan, ligger ett litet 
anspråkslöst värdshus, en csárda av det vanliga slaget med gråputsade väggar och valmat tak 
med plåttäckning. På andra sidan ett väldigt majsfält hörs dånet från motorvägen mellan Wien 
och Győr. Värdshuset går under namnet Neusiedler csárda. Namnvalet var sannolikt ett sätt 
att locka österrikiska turister på den tiden som europavägen ännu gick genom orten och Török 
Lajos var csárdans ägare. Tiderna har förändrats, men Lajos änka Margit – allmänt kallad 
Margit néni, tant Margit – vidmakthåller traditionerna, de traditioner som gjorde att 
österrikare sökte sig över gränsen enkom för att njuta wienerschnitzel Töröki Art. 

När man över en sprucken asfaltsplan närmar sig csárdan kan man inte undgå att lägga märke 
till den stora karp av målad frigolit som hänger ovan porten. Väder och vind har gjort sitt så 
att enbart de få stamkunderna kan identifiera den. Denna sommardag gassar solen och en liten 
vind blåser ihop en miniatyrtromb av damm och grus på planen. Ute på vägen är en grop 
kring vilken tre gatuarbetare står, endast iförda gröna hängselbyxor. En fjärde sitter i gropen 
och petar på något. Genom csárdaportens mångfärgade plastdraperi hörs ett taktfast 
hamrande: pam, pam… pam, pam… Inne i matsalen står några robusta träbord med 
tillhörande stolar och långbänkar längs väggarna. Ovanför bardisken hänger ett bleknat 
porträtt av dubbelmonarken Franz Josef, från den öppna takstolen ett par gamla läderstövlar 
och några knippen torkad paprika. Knippena släpper vid varje slag ifrån sig ett rödaktigt stoft. 
Slagen dånar med avsevärd kraft ifrån köket. Fönsterrutorna skallrar och en ensam österrikisk 
barnfamilj sitter i spänd förväntan. 

Margit néni driver csárdan ensam vid sina 63 år. När man ser henne i arbete vid köksbänken 
utstrålar hon vitalitet. Som vanligt är hon iförd en kort, vit blusliknande klänning av enkelt 
snitt, på den permanentade frisyren sitter en vit papphätta. Den bastanta gestalten svingar med 
lätthet två stora kötthammare av järn. De dansar över ett stycke kalvinnanlår som pressas ut 
till en oerhörd diameter. I 40 år har dessa omfångsrika armar utfört detta konststycke och 
utvecklat det till en precision värdigt Sacher i Wien. Köttsaft stänker på de förvånansvärt 
nätta händerna med deras hårt lackerade naglar. Rörelserna fortplantar sig i varje sida av 
kroppen, men fötterna står stadigt på golvet i högklackade skor. Några svettdroppar letar sig 
ner längs armarna och ådrorna sväller. Margits ansikte ger dock inget sken av ansträngning, 
det förråder faktiskt ingenting. Munnen bildar ett smalt streck nedanför den spetsiga näsan, på 
vilken ett par storbågade glasögon glider allt längre ned. Bakom de flottiga glasen kan man 
skönja två små ögon, vilka uttryckslöst tittar in i väggen. Hunden Kispöcs ligger i sitt vanliga 
hörn och trycker darrande. Den enögda gamla kattan Micsu tuggar på resterna av förra 
veckans komage. Fönstrets gula ogenomsiktliga glas släpper ett dämpat ljus in i köket. Så har 
schnitzeln fått korrekt diameter och den dubbla paneringen appliceras generöst inför 
tillagningen. Medan schnitzlarna vilar rör Margit om i veckans Kuttelgulasch, vilken sprider 
en smått unken doft i csárdan. Bastaschuttan späds ut med mer vatten och mjöl. 
Äntligen så kommer maten och visst, det låg något i det gamla ryktet, schnitzlarna är större än 
tallriken. De sätts fram med ett korthugget ”Tessék!” Värdinnans min är ännu den samma, 
alltid densamma, eller snarare så är det frånvaron av en min. När hon är på väg tillbaks till 
köket för att läsa tidningen prasslar draperiet till.  
”Jó nápot! Mi van Gitta?”  



En långhårig äldre herre i blå kavaj kliver in och slår sig ner vid ett nött bord. De rena 
anletsdragen förråder att han en gång varit en vacker ung man.  
”Házi?” lyder det korta genmälet.  
”Igen, Gitta, igen! Javisst!”  
Margit återvänder snart med en tallrik ångande Kuttelgulasch, en Borsodipilsner och ett litet 
glas med husets szilva pálinka. En smått oljig doft blandar sig med den varmt doftande 
komagen.  
”Fínom”, smackar gubben och hugger in. Att Margit en gång i hade ett hemligt förhållande 
med denne man är något som hon inte längre vill tänka på. Familjen serveras därpå kaffe med 
pulvermjölk och en liberal mängd socker. När frun sedan utan omsvep ber om påtår stegar 
Margit fram och väser ”Ein!” samtidigt som hon understryker med ett utsträckt pekfinger. Det 
ingår ingen påtår i priset. 
 

Del 2 
Klockan elva ligger mörkret tungt över fälten och syrsornas spel fyller luften. Dagens hetta 
har börjat ge vika. Med sitt stenansikte förkunnar Margit stängningsdags för den nu 
pálinkaångande gubben och ungdomarna vid csou-csou-spelet. En slaktad melon på ett av 
borden får vänta till morgondagen, likaså de utspridda skalen från solrosfrön. Resterna av 
gulaschen och bastaschuttan stoppas in i kylskåpet och stålpersiennerna vevas ned för 
fönstren. Kispöcs och Micsu stuvas in i Margits Wartburg. Bilen och körkortet tog hon över 
efter sin framlidne man. På den tiden var hon mycket stolt över makens Wartburg, den hade 
fler hästkrafter än den vanliga Trabanten. Väntetiden för paret Török var anmärkningsvärt 
kort, knappt ett år. Men det är något som man inte bör tala om i H-város. 

I kväll åker Margit över gränsen till Österrike. Tullstationens halva lysrörsarmatur blinkar 
som om den kippar efter andan. Med en blick genom sidorutan låter tulltjänstemannen Margit 
passera. Han vrider sin ena mustasch när han tittar efter bilen. Det var ett bekant ansikte, 
mycket bekant. Sedan 1989 åker hon över gränsen, regelbundet en gång i veckan. 1989 
vevade Ungern upp järnridån mot Österrike och ”proppen drogs ur” öststaterna. Även den 
nyblivna änkan Margit sögs då med i sin Wartburg och strandade i N-dorf, alldeles innanför 
gränsen. Det är en ordinär österrikisk by, inte så olik de ungerska, bara med lite mer kulörta 
och nyputsade fasader. Där mötte hon specerihandlaren Heinzl, en medelålders liten herre 
med något torr framtoning och överkammat svart hår. De kom att fylla ett behov hos 
varandra, men föga mer. En gång om året brukar de dock stänga sina geschäft och åka över en 
helg till Balaton i Margits Wartburg. 
Innanför gränsen avtecknar sig ännu vakttorn på de mörka fälten. Vid den första macken står 
några poliser med k-pistar. Rumäner gestikulerar vilt vid en fullpackad kombi. Utanför 
speceributiken stannar Margit och går in med egen nyckel. Hon genomskrider affären och går 
in i Heinzls lilla lägenhet. Kispöcs och Micsu väntar i bilen. Heinzl sitter i sin säng iförd en 
grön rökrock och läser en billig roman. Det glimmar till djupt i hans ögon när de tittar upp 
över ett par mörkbågade glasögon.  
”Margit, meine geliebte…” 
Margit drar sakta sin svettiga, vita blusklänning över huvudet. Så kliver hon upp i sängen, 
släcker lampan och bestiger sin älskare utan att ge ifrån sig ett ljud eller ändra en min. 
”Bassza meg, bassza meg!” flämtar Heinzl på en ungerska som utvecklats föga under de 
gångna åren. Sängen slår rytmiskt mot väggen när Margits kraftfulla höfter vickar över 
Heinzls magra gestalt. Lite puts släpper från taket och fastnar i Margits permanent. Efter en 
halvtimme sover Heinzl och Margit återvänder till bilen. På vägen plockar hon med sig en 
stor korv Leberkäse ur disken. I bilen sover Micsu medan Kispöcs viftar på svansen. Margit 
kliver trött in. Stötdämparna knakar och ett svart avgasmoln står ut ur baken. Ingen bryr sig 



om att stanna bilen vid den ungerska gränsövergången. Snart är landet hur som helst medlem 
av den Europeiska unionen. 	  
 

Del 3 
På lördag skall den lilla stadens borgmästare, Kovács István, ha födelsedagsmiddag på 
Neusiedler csárda. Han tycker egentligen inte om Margit néni och känslorna är ömsesidiga. 
Men csárdan är den enda i byn om man inte vill uppsöka den erkänt usla restaurangen på 
Hotel Sport. Och Margit kan inte tacka nej till gäster, inte nu sedan motorvägen drogs och 
hennes make samt järnridån är borta. Dessutom är hon ännu en kvinna man bör hålla sig väl 
med, det vet Kovács. Han är en rundhyllt man på snart 50 år med mörkt hår, liberal-
nationalistiska åsikter, godmodigt ansikte och en undergiven hustru. Dagen till ära inviger han 
ett millenniemonument i lackerat stål på ortens torg. Temat är Ungern i tiden, Ungern i 
Europa. Skolans flickkör sjunger den vemodiga nationalsången, Kovács spänner ut bröstet 
och drar in magen. De kraftiga händerna håller dotter och fru i ett stadigt grepp. Några 
ungerska fanor fladdrar för en svag bris. Med ett bölande åker Margits Wartburg förbi med ett 
gråsvart moln efter sig. I baksätet ligger Kispöcs och Micsu bland gåsleverkonserver och 
flaskor med tokajer. 

Inför aftonens stora festmiddag har Margit kallat hem sin son, Vajk, från Budapest för att 
hjälpa till med serveringen. Den 24-årige sonen läser IT-teknik vid ett universitet i 
huvudstaden, men åker då och då hem för att hjälpa sin ömma moder. Den präktige Vajk är 
med sin svarta kalufs och sina bruna ögon en kopia av Margits avgudade Lajos och det är till 
honom hon satt sitt hopp. Han skall föra familjen Töröks stolta traditioner vidare. Men det 
finns ett litet aber, som Margit helst nonchalerar.  
”Jag önskade att du inte sprang på baden där borta”, säger hon där hon sitter i köket och tar ett 
bloss på en Fönix efter att schnitzlarna färdigställts och Vajk serverat dem. En svettpärla 
störtar ned i avgrunden från hennes nästipp under en sekund av tystnad.  
”Vad menar du mor?”  
”Du vet, baden…”, hon nickar menande och tar ett nytt bloss utan att ändra en min. Vajk ger 
ifrån sig ett befriande skratt, åtminstone för hans del.  
”Jag går inte till baden, det är bara gamla gubbar där!” Margit suckar och försöker le.  
”Nej, det förstås.” Fönixen pressas bestämt ned bland andra fimpar för att aldrig mer 
återuppstå.  
”Har du stekt pannkakorna, mor?”  
”Ja, då min son, det är bara valnötskrämen kvar. Gå du och passa upp på det fina folket, jag 
orkar inte med det.”  
Hennes tankar vandrar tillbaks till ungdomen. Under makarna Töröks första år, förekom det 
att Lajos var borta under hela dagar i Budapest och Margit visste vad han gjorde. Baden. Där 
var han och roade sig. Med andra män som hon förstod det. Hon hade sett mellan fingrarna, 
eftersom hon visste att det var henne han älskade. Män behövde väl ha lite andra nöjen under 
sina unga ystra år, tänkte hon. Beteendet tycktes sedan också upphöra, tyvärr var det nästan 
samma med det mer intima äktenskapliga umgänget. På något vis vet hon att sonen måste ärvt 
även detta drag av sin fader. Men förhoppningsvis skall det gå över och då får hon sin 
svärdotter och sina barnbarn. Nej, det stora hotet vore om Vajk skulle bli kvar i Budapest och 
lämna csárdan åt sitt öde. Vad har H-város att erbjuda i jämförelse med det stora syndiga 
Budapest? Staden där ”utvecklingen” tycks rusa framåt in i en främmande värld, vilken måste 
vara en återvändsgränd. 
 
Smidig som en katt smyger Vajk runt det stora långbordet och serverar Kovács och dennes 
rundmagade vänner, gamla bekanta såväl som nyttiga kontakter. Gundel palacsintan är förstås 



inte som originalet. Men det är ju inte därför de är där. Efter en tredje runda pálinka reser sig 
Kovács med viktig min, något avtrubbad av tokajer och gåslever.  
”Kära vänner! Denna dag är inte bara min dag, utan även en stor dag för H-város. Vi får inte 
hamna vid sidan av den nya stora tid som vårt land är på väg in i. Förvisso går motorvägen nu 
förbi vår lilla ort, men kan inte berget komma till Muhammed så får Muhammed komma till 
berget… eller hur det nu var. Hur som… äh. H-város skall åter bli en anhalt mellan Wien och 
Budapest, mitt i Europa. Jag har tagit kontakt med en arkitektbyrå som erbjudit sig att rita ett 
stort köp- och aktivitetscentrum i anslutning till motorvägen. Ett sådant skulle kunna bli en 
kraftig motor i utvecklingen av vår stad. Tänk er, alla de stora kedjorna kunde rymmas där. Vi 
blir en del av världen! Egészségetekre!” Ett allmänt skålande utbryter.  
”Éljen Kovács István! Länge leve Kovács István!”  
Margit står i köksdörren och lyssnar med sitt stenansikte. Skeptiskt tänker hon: ”Har inte H-
város alltid legat mitt i Europa?”	  
 
Del 4 

I hallen till det lilla kommunhuset står en stor modell till köpcentrat redan i oktober. Kovács 
förslag hade godtagits med knapp majoritet i kommunfullmäktige ett par veckor efter 50-
årsdagen. De sista tveksamma hade slutligen låtit sig övertalas i den privata bar som stadens 
starke man driver i sin källare. Kovács står flera minuter om dagen försjunken i betraktelse av 
den vita modellen och dess postmoderna formspråk. En reslig McDonaldsskylt 
korresponderar fint mot bågformerna i shoppinggallerians arkader. Arkitekten hade vitt och 
brett orerat om hur han inspirerats av den gamla ungerska arkitekturen. Gamla former i nya 
material. Jävligt snyggt, tänker Kovács än en gång. En bjärt kontrast mot kommunhusets 
strama 60-talsmodernism. Kommunismen är förbi, även om inte alla vill förstå sitt och landets 
bästa. Han tvingar sig till att lämna modellen och går in på sitt kontor för att ta itu med dagens 
pappersarbete. Samtidigt sneddar Margit över torget på väg till posten. Framför 
kommunhusets spruckna fasad stannar hon till, tvekar en stund och går sedan in. På behörigt 
avstånd slår hon en cirkel runt modellen. Centrat skall byggas utanför stadens östra sida, 
motsatt i förhållande till csárdan. Naturligtvis. Egentligen ingenting att sörja. Det hela är ett 
ovärdigt sätt att möta framtiden. Oungerskt. Csárdan står för tradition, äkthet… Men hotet är 
påtagligt. Centrat kan betyda undergången för henne. Kommer stamkunderna och de idag 
fåtaliga turisterna att vara trogna? Hon känner sig iakttagen och vänder sig sakta om. I dörren 
till sessionssalen står Kovács. Hans brutna stämma skär slutligen genom den förstenade 
sekund som uppstått:  
”Förslaget till köpcentrat… som skall godkännas… jag menar underställas fullmäktiges beslut 
på tisdag”. Margit tiger. Det bleka dagsljuset silar in genom entréportarna och omger hennes 
permanent som en gloria.  
”Vad tycker ni om det?” Han ler, men blir plötsligt rädd för att han skall se för spydig ut och 
munnen blir snabbt ett streck. ”Så har den då kommit, konfrontationen” tänker Margit. 
Bråkdelen av en sekund tänker hon bita tillbaks, men ångrar sig. Tiden är ännu inte mogen. 
Med en kort blick sveper hon över den överlastade modellen och vänder sig sedan stelt till 
Kovács:  
”Det är något helt nytt.” Så går hon därifrån. Vad kan hon ha menat med det? Hjärnan hos 
stadens starke man arbetar för fullt. Fan ta den kvinnan! Man kan aldrig komma henne in på 
livet! 
 
Hösten går över i vinter, regn och dimma sveper in H-város och de omgivande fälten. Livet 
flyter långsamt och trögt fram på csárdan i sina vanliga spår. Men något ligger i luften och 
fyller lokalen och det är inte Margits Kuttelgulasch. Det är en spänning. Som i väntan på en 



envig. Fast ingen av gästerna kan skönja något i Margits ansikte, det är samma oföränderliga, 
värdigt att huggas i marmor som en romersk kejsarinna. Ett stilla snöfall kring nyåret hindrar 
under några dagar Margit från att besöka Heinzl. Nyårsafton är csárdan fullbokad och för 
några timmar kan värdinnan tro sig vara förflyttad tjugo år tillbaks i tiden. Det faktum att 
staden är fullbehängd med blå flaggor med en cirkel av stjärnor vittnar dock om att H-város 
och Ungern är på väg in i framtiden.  
När tjälen gått ur marken börjar stora grävskopor, cementblandare och grusbilar rulla längs 
stadens huvudväg på väg österut till ytan för Hungaria Market. Från Tatra-lastbilarna stiger 
oljesvarta avgasmoln. Det vibrerar i väggarna på Neusiedler csárda. I porten står Margit med 
en slocknande Fönix i mungipan och betraktar kolonnen innan den åker in i och genom det 
lilla centrumet i staden. En armé av undersätsiga mörkhåriga män i gröna hängselbyxor, på 
väg att prostituera sig och sitt land, tänker Margit. En av stamgästerna, den äldre bedagade 
herre vi tidigare bekantat oss med, kommer gående och möts av den alltid lika 
bekymmerslösa Kispöcs, vilken just genomgått sin årliga avlusning.  
”Mi van Gitta?” Han borstar dammet från den blå kavajen.  
”Kurvá”, väser Margit till svar ”Bassza meg”.  
Gubben, som lystrar till namnet Sándor, sätter upp med en bedrövad min och ser ut som 
Kispöcs skulle ha kunnat se ut om han förstått situationens allvar.  
”Oroa dig inte, Gitta, jag är säker på att du löser allt!” Ett melankoliskt leende sprider sig över 
hans ansikte.  
”Házi?” 
”Igen”. Margit drar undan plastdraperiet och de går in. Hon häller upp två stora glas av husets 
pálinka till Sándor och sig själv. Vanligen brukar hon reservera det hembrända för gästerna. 
 
Del 5 

Sommaren kommer, het och dammig. Ur marken utanför staden reser sig början till skelett i 
betong och stål, utbredda över en ansenlig yta. Arbetet går till Kovács förtret i samma 
makliga tempo som det alltid har gått i H-város. Vissa saker går uppenbarligen inte att ändra 
på, men vänta bara, nu är vi med i EU sedan 1 maj, tröstar han sig, nu måste saker börja ändra 
sig… 
Innan den centraleuropeiska semestersäsongen drar igång på allvar sätter sig Margit och 
Heinzl i Wartburgen och åker ned till Balaton och semesterorten Síofok. Således hinner de 
före den värsta anstormningen som fyller sandstränderna till bristningsgränsen. Sedan 1989 
har trängseln blivit om möjligt ännu värre och stadens turistkaraktär har antagit samma 
groteska drag som resmålen kring Medelhavet. Dagstemperaturen ligger strax över 30 grader, 
vilket får ses som hyfsat för att vara juni. Balatons kalkblaskiga vatten är däremot svalkande. 
Heinzl har sträckt ut sin magra tangaprydda lekamen på en brun frottéfilt. Han försöker läsa 
en av de stora ungerska dagstidningarna.  
”Skall du inte bada Heinzl, min lille korv? Mein Würstl?” Det kalla badet har gjort Margit 
ovanligt språksam. Hennes imposanta kropp skuggar lille Heinzl och några droppar faller på 
hans rödbrända rygg. Det går en rysning genom honom.  
”Hmm… kanske senare, Gittl.” Margit blir tungsint och tycks flyta ut på ett lakan bredvid. 
”Ha! Det står om Habsburgs besök i N-dorf!”  
”Vad?”  
”Otto von Habsburg! Ordföranden i Paneuropeiska unionen.”  
”Ja, jag vet! Vad gjorde han i N-dorf?”  
”Det var i samband med ett minnesfirande av 1989 års paneuropeiska picknick, 
gränsöppnandet. Huvudevenemanget var förstås på fälten utanför Sopron när Habsburg själv 
kom i sin rullstol, körd av sin son György och följd av stora folkmassor, både österrikare och 



ungrare. Men sedan höll unionen en av sina kongressdagar förlagd till N-dorf. Jag hade en rätt 
stor beställning på fläsklägg och annat, som skulle till restaurangen där de var.”  
Margit rycker till och blicken försvinner bort mot horisontens töcken. Otto von Habsburg. Se 
där en man som representerar det bästa i Europa och dess historia! Tänk att ha fått stå som 
värd för en sådan kongress!  
”Det måste ha varit en bra affär för restaurangen?” 
 ”Mmm. Och för mig också”, myser Heinzl, men tar sig sedan med en grimas åt ryggen som 
nu är paprikaröd. Margit plockar fram vitt bröd, rökt späck och lök och börjar med en kniv 
skära åt sig bitar som hon äter upp, oberörd av älskarens plågor. 
 
Det är en kvav sommarnatt och syrsorna spelar i majsfälten när den unge biträdande 
sekreteraren i Paneuropeiska unionen, Dr. Fekete Mihály, får motorhaveri på M1:an utanför 
Hegyeshálom. Svärjande och med en tom mage börjar han gå den dryga halvmilen till 
närmaste bensinstation, för säkerhets skull en bit ned i diket. Några hundra meter längre fram 
får han syn på ett ljus från änden av en markväg genom majsfälten. Efter en kort reflektion 
beslutar sig Dr. Fekete för att uppsöka detta hus och ringa bärgningstjänsten därifrån. Det kan 
inte vara mer än någon kilometer bort. Dock visar det sig vara minst det dubbla, men då är det 
för sent att vända om. Han befinner sig i utkanten av ett samhälle som verkar smått familjärt. 
”Kanske har jag varit här någon gång i min barndom?”  
Det första huset visar sig vara en liten csárda med en vederstygglig frigolitkarp över 
ingången. Doften som sipprar ut genom plastdraperiet griper sin kraftiga näve kring Dr. 
Feketes redan sammandragna magsäck och sliter in honom. ”Willkommen ins Neusiedler 
csárda!” ropar en överförfriskad äldre herre i blå kavaj, vår gamle vän Sándor. ”Margit! En 
gäst!” Margits stenansikte gör entré.  
”Igen? Ja? Vad önskar min herre?”  
”Eh, egentligen låna telefonen, men det kan vänta… Är köket ännu öppet?” Margit granskar 
sin gäst noga, han är dammig men välklädd och därtill en ganska stilig, svettig ung man.  
”Jag skall se vad jag kan göra”, säger hon långsamt, men tillägger sedan ovanligt språksamt 
”Har ni gått ända från Budapest?”  
”Nej, bara från motorvägen, jag fick motorstopp på väg hem från ett möte i Budapest.”  
”Är ni politiker eller något?” tillägger Margit med en ton av visst förakt i rösten och skall just 
vända ryggen till och gå in i köket att sätta sin son i arbete.  
”Kan man kanske säga, jag är sekreterare i paneuropeiska unionen…”  
”I vad?”  
”Paneur…”  
”Ja, jag vet mycket väl vad det är! Känn er som hemma, ni skall få pröva husets specialitet.” 
Ett svagt leende kan skönjas på Margits läppar och snart hörs ett taktfast hamrande inifrån 
köket.  
”Gitta är szuper”, suckar Sándor, som Margit i upphetsningen glömt att slänga ut. 
 
Med ovanligt kort väntetid kan så Dr. Fekete låta sig imponeras av Margits schnitzel och äter 
med god aptit. Margit sätter sig vid bordets gavel och tittar spänt på sin gäst genom de flottiga 
glasögonen. När han avslutat måltiden frågor hon uppfordrande:  
”Házi?”  
”Eh… igen?” Två höga snapsglas och en flaska av husets szilva kommer fram. Den oljiga 
doften lägrar sig över lokalen och Dr. Fekete sveper med viss möda sitt glas.  
”Då känner ni Otto von Habsburg?”  
”Ja, självklart, men nu för tiden är han bara med vid de stora begivenheterna…”  
”Som när ni hade kongressen i N-dorf förra året?”  
”Ja, just det”, säger gästen något ansträngt. Det är värst vad käringen är intresserad.  



”En sådan sak måste betyda rätt mycket för en liten ort, inte sant?”  
”Jo, det antar jag, vi har inte direkt gjort någon studie av det…”  
”Här i H-város ligger vi lite i bakvattnet nu sedan motorvägen kom.” Gästen börjar ana vad 
hon fikar efter.  
”Men jag har sett hur det byggs vid motorvägen inte långt härifrån.” Margit börjar berätta om 
Kovács planer och om sina egna tvivel kring nyttan av det hela.  
”Det byggs inte för oss, inga av småföretagarna i staden kommer att ha råd med ett 
etablerande där och för övrigt finner jag det smaklöst och oungerskt. Kovács tänker bara på 
sitt eget rykte och sin egen profit. Men vi måste återigen få uppmärksamheten på oss. Ni vet, 
en gång i tiden kände varje österrikare till Neusiedler csárda.” Dr. Fekete fångas av något 
drömskt och närmast förklarat som bryter fram igenom Margits stenansikte. ”Ett besök av 
Otto von Habsburg skulle åter kunna få österrikarna att upptäcka vår bygds själ! Vill ni ha en 
skvätt till?” Margit lägger sin starka hand på gästens lår. Denne rycker ofrivilligt till och tittar 
något skrämt mot andra sidan rummet där dubbelmonarkens porträtt hänger omgivet av torkad 
paprika.  
”Eh, nej tack. Jag tror att jag skall ta och låna telefonen nu och sedan hitta någonstans att 
sova.”  
”Sängplats har vi här i huset”, säger Margit förbindligt och ser hur ett visst tvivel växer i 
gästens stora bruna ögon. Margit tänker efter och ropar sedan på Vajk som med trötta steg 
hasar sig ut ur köket i ett av stekflott fläckat linne. ”Gör i ordning gästrummet för herr 
doktorn!” Margit tycker sig se hur Dr. Feketes ansiktsuttryck får ett nytt innehåll och det 
blänker till i de trötta ögonen. Resolut förklarar Margit med händerna i sidorna: ”Min son, 
Vajk, skall med glädje se till så ni att får allt vad ni kan tänkas behöva för i natt.” Därefter går 
hon in i köket och förbereder sig för att åka över till Heinzl. Hon slänger till Kispöcs och 
Micsu ett märgben som väcker stor glädje. 
 
Del 6 

Långsamt tar Hungária Market form. Kovács sitter till bords i sitt hem på H-város ännu unga 
gräddhylla. Med ett frånvarande ansiktsuttryck petar han i sig de söndagskåldolmar som hans 
hustru med kärlek rullat och stekt.  
”Pappa, vad tänker du på?” frågar hans elvaåriga dotter.  
”Nincs! Ingenting!” Presidenten kan när allt kommer omkring inte inviga köpcentret nästa 
sommar, allra minst som Kovács vill att det skall ske på Szent Istvándagen, en av sommarens 
nationaldagar. Vem skall nu ge glans åt stadens återuppståndelse? Det här var en alldeles för 
stor olycka. Kovács skjuter med ett grymtande maten åt sidan och går till sin välförsedda bar i 
American Style för att ta sig en whisky on the rocks. Här krävs lobbying, fast riktat mot vem? 
Österrikes president kanske vill inviga det hela? Nej, det blir nog bara jag själv i slutändan, 
suckar Kovács. Möjligheten finns ju förstås att lägga invigningen till firandet av 1848 års 
revolt mot österrikarna, men vid närmare eftertanke skulle det kunna ge dubbla budskap. Ett 
tänkbart alternativ vore årsdagen av 1956 års revolt mot ryssarna. Fast, presidenten lär vara 
lika upptagen då. 
 
Ett halvår efter det nattliga besöket på csárdan ringer telefonen hos Margit och genom 
backelitluren hör hon Dr. Feketes försynta stämma.  
”Ni minns kanske mig. Unionen är intresserad av att förlägga en del av sin årskongress till H-
város. Dr. Habsburg tycker det kunde vara en god idé att hålla middagen på er csárda.” Margit 
tiger i pur förstumning. ”Hallå? Fru Törökné?”  
”Ja, det skulle gå alldeles utmärkt, Dr. Fekete. När är det tänkt?” 
 



”På Szent Istvándagen skall Paneuropeiska unionen hålla en del av sin årskongress i H-
város…” Kovács lägger ifrån sig Magyar Nemzet på sitt skrivbord. Varför har inte jag fått 
veta något? En sådan begivenhet har ju potential att ge lite lyster åt staden och… ja, varför 
inte? Otto von Habsburg skulle gott kunna masa sig iväg och inviga köpcentrat! Det vore en 
fin symbolik. Här får det göras en ansträngning. Kovács ropar på sin sekreterare.  
”Ordna fram en telefonlista på kontaktpersoner inom Paneuropeiska unionen!”  
”Vad för slag?” undrar den lilla tanten.  
”Paneuropeiska unionen, ni vet där den siste kejsarens son är ordförande.”  
”Jaså, Otto von Habsburg. Det kunde ni väl ha sagt direkt.” Kovács suckar och går ut till sin 
älskade modell. 
 
Det lyckas Kovács att skrapa ihop ett fåtal representanter från unionen, däribland Dr. Fekete, 
och stämmer ett möte med dem på hemmaplan. Men för att ro i land det hela så kommer det 
bli svårt att undvika Margit néni, eller? Nåväl, hon är väl ganska ofarlig så här på sin ålders 
höst. Om jag inviterar henne till en diskussion om hur staden skall presenteras, så känner hon 
sig nog nöjd. Sagt och gjort. Ett par dagar senare står Margit i dörröppningen till Kovács 
kontor med en uppfordrande blick.  
”Ni ville ha min hjälp?”  
”Var så god och sitt, fru Törökné.” Margit sätter sig i en fåtölj, klädd med ett nött gulaktigt 
tyg av grov textur. ”Ja, jag tänkte inför unionens kongress att staden borde lyftas fram på 
något vis, dess framtid…” Kovács finner inte orden inför det tysta stenansiktet.  
”En pjäs”, kommer det till slut från Margits sammanpressade läppar. ”En pjäs om vår 
historia.” Den fantasilöse Kovács stirrar en stund undrande, men skiner sedan upp inför detta 
halmstrå.  
”Hur hade ni tänkt er?”  
”Skolungdomarna, vi gör ett manus och jag regisserar dem.” Så passande, tänker han. Margit 
som tidigare på sin fritid var ledare för stadens pionjärer. De som nu är ungdomar känner 
henne väl. De har respekt för néni, nästan lite för mycket respekt. Det är tur att hon inte har 
några fingrar i politiken längre. 
 
Del 7 

Mötet med Unionens delegater äger rum i familjen Kovács nya villa med utmärkande tak i 
”ungersk” stil. Dess husfader tyckte det vore en bättre inramning än den tråkiga sessionssalen 
i kommunhuset. Dessutom har han en liten joker i leken, nere i sin egna källarkocsma, vilket 
kan ha en avgörande betydelse. Det har fungerat förr. Kovács tänker spara sitt 
invigningsförslag till denna avrundning och därigenom förhoppningsvis även hålla Margit 
ovetande om det. 

Delegaterna sitter i salongens skinnsoffa och åhör det omaka parets planer över var sin kopp 
eszpresszó. Kovács försöker dölja sin bekymring över herrarnas intetsägande byråkratansikten 
– övervägande medelålders – medan Margit självsäkert berättar idén om en liten pjäs för att 
belysa stadens historia och relation till österrikarna. Slutligen ställer Dr. Fekete ned sin lilla 
kopp och säger:  
”Ja, ni har då tänkt till och det är förståeligt att vilja ha en liten uppvisning. Jag kan inte tänka 
mig annat än att det skall gå att få in i schemat som ett naturligt inslag. Eller vad anser ni?” 
Han vänder sig till kollegorna som hummar instämmande. ”Vi kan väl återkomma om 
närmare detaljer?” Margit har satt händerna i sidorna och nickar.  
”Då skall jag tacka för mig så länge, mina herrar. Jag måste tillbaks till csárdan.”  
Delegaterna börjar packa ihop och bereda sig för att gå. Papper stoppas ned i svarta portföljer 
som stängs med ett stackato av klickanden. Kovács blir nervös och ber dem stanna.  



”Inte skall ni behöva stressa iväg till hotellet bara för att det börjar skymma. Min fru har 
ordnat lite förfriskningar med tilltugg nere i min bar.” Männen tittar på varandra och rycker 
leende på axlarna.  
”Jag ser inte att det kan skada”, säger en av dem. 
 
Baren är stämningsfullt belyst och kantas av tegelmurade arkadbågar omslutande klatschiga 
reproduktioner av konstverk. Vid ena kortändan är en liten halvrund estrad med en stång i 
mitten. På bardisken står fat med Hortobágypannkakor och massa smakliga szendvicsek som 
delegaterna glatt sätter i sig medan värden tappar upp dyr pálinka och Heineken. Efter en liten 
stund börjar han i alltmer lyriska ordalag tala om det uppväxande köpcentrat och den nystart 
det skall bli för staden. Delegaterna lyssnar artigt, men verkar mer intresserade av maten och 
tycks inte alls se varthän Kovács finkänsligt syftar.  
”Jag har försökt få presidenten att inviga det, men på nationaldagen så är han upptagen. Men 
eftersom er kongress ju kommer att sammanfalla med en potentiell invigning så kanske 
ordföranden, hans kejs… herr Otto Habsburg kan…” 
 
Kovács avbryts av sitt extranummer som demonstrativt sticker ut ett välsvarvat ben från det 
mörkröda plyschdraperiet bakom estraden. ”Inte än”, tänker Kovács, ”dumma kossa!” Ett 
kassettband med technomusik går igång på hög volym när den mörklagda och dyrköpta 
skönheten ”Kelenföldi Olga” gör entré i en lika avslöjande som omodern kreation. 
Lyckligtvis faller den bit för bit till golvet under den rytmiska dans hon utför tillsammans 
med den blankpolerade metallstången. En förprogrammerad ljusramp blinkar i rött och grönt. 
Delegaterna ser varken förvånade eller alltför upphetsade ut där de sitter med sina halvtömda 
glas och ler förstrött. Detta tänker Olga ändra på och tar ett akrobatiskt skutt från podiet och 
landar i knät på Dr. Fekete som ger ifrån sig ett litet skrik och tappar sitt glas. Olga kan sina 
saker, hon var bäst i skolgymnastiken innan det sedermera barkade hän åt ett helt annat håll. 
Av klädesdräkten återstår endast en stringtanga med paljetter på fronten. Olga plutar med sina 
illröda läppar och blinkar med tungt sminkade ögonlock medan hon smeker den unge doktorn 
över bröstet. Denne är illröd av förlägenhet och försöker undvika hennes blickar. I brist på 
annan handlingsplan så ger han danserskan en förströdd klapp på stjärten innan hon 
missbelåten över utebliven effekt åter äntrar scenen för att slutföra sitt program. 

Kovács ser än mer bekymrad ut. Vad är det för fel på dem? När Olga börjar utstöta små ”You 
fuck me?” går han på toaletten och hoppas att eländet snart är slut. Dr. Fekete andas ut när 
Olga har gjort sorti och musiken tystnat. Kovács känner ett behov av att ursäkta och stryka 
över det inträffade, lika mycket som att avbryta den isande tystnaden.  
”Hon är mycket bra, har man sagt mig, men… jag vet inte.”  
Dr. Fekete reser sig och torkar bort ölfläckarna från byxorna.  
”Vi borde röra på oss…” Kovács lägger ena handen på hans axel och tittar runt i gruppen: 
”Vill ni tänka på en insats av Otto Habsburg vid invigningen av Hungária Market?” Doktorn 
som ännu bär en påtaglig rodnad i ansiktet skakar sig loss.  
”Herr Habsburgs schema kommer att vara mycket strikt och fullbokat under den aktuella 
dagen. Vi kan inte lova något, herr… jag har glömt ert namn.”  
”Kovács István, ni minns?”  
Delegaterna lämnar lokalen för en natt på tvåstjärniga Hotel Sport och dess i pasteller 
nymålade små rum. Kovács suckar och tittar från sin gräddhylla upp mot vinterhimlen och 
dess stjärnor. Jävla Olga. Kurvá! 
 
 

 



Del 8 

Sommaren är åter i antågande när Margit néni träder in i de låga, vita längor som utgör 
Kérenyi Attila Iskola. Skolan är uppkallad efter den lokale hjälten från 1848 års uppror, 
vilken försvann lika mystiskt som den bekante Petöfi. Det är dags för kollationering inför den 
pjäs, vars uppstencilerade manus Margit håller i ett fast grepp mot sin midja. I ett av 
klassrummen har ett tiotal elever samlats, de som kände sig hugade och var lämpade att ta del 
i det stundande äventyret. Åldrarna varierar från 12 till 17. En förväntan ligger i luften när 
Margit öppnar den knirrande dörren och den åldrade rektorn torkar svetten ur pannan. Det är 
redan varmt och ventilationen slutade fungera för länge sedan. Dessutom har rektor Szigeti 
inte haft råd att införskaffa någon ny sommarkavaj än. Med en invand gest lägger han 
överkamningen till rätta och anlägger en nästan sliskigt älskvärd hälsningspose.  
”Välkommen, fru Törökné! En glädje att se er här efter så många år. Vi ser så fram emot den 
första genomläsningen av er pjäs, ja er och Kovács pjäs.”  
Margit nickar lite avmätt mot rektorn, som hon en gång i tiden hade beröringar med i sin 
egenskap av bland annat pionjärledare. Då hade hon svårt att godta hans pragmatiska 
läggning, men nu är de bägge löst förenade i en slags nostalgi, ställda inför det kapitalistiska 
samhällets baksidor. På den ungerska fanan ovan svarta tavlan har det ungerska riksvapnet 
ersatt den gamla kommunistsymbol som en gång alla skolbarn var ålagda att lära sig rita. 
Även efter 1989 hade Margit fortsatt som ungdomsledare, några av de äldre eleverna kommer 
mycket väl ihåg henne, och det med respekt. Margit får skuggan av ett leende över sitt ansikte 
när hon ser dem.  
”Sziásztok, kis es nagy. Hej, små och stora”, säger hon, börjar dela ut stencilerna och sätter sig 
sedan. På första sidan står följande att läsa: ”H-város’ historia, berättad av dess invånare. Pjäs 
av Törökné M och Kovács I med anledning av Herr Dr. Otto von Habsburgs besök.” 
 
Så kommer den stora dagen. Den lilla staden ligger väntande bland vida fält av majs och 
solrosor, smyckad till tänderna, medan solen sakta stiger på himlen, utlovande en riktigt het 
sommardag. Ungerska fanor och EU-fanor hänger stilla från varje hus längs huvudgatan. Den 
är verkligen inte sig lik, ty Kovács har låtit utdela kommunala bidrag till alla fastighetsägare 
på nämnda gata som önskat putsa om sina fasader, eller åtminstone gatufasaden. Detta har 
också hörsammats av ett antal driftiga individer, men den brukliga sävligheten i praktikaliteter 
har dock haft till följd att de nyputsade husen snarast står som nya löständer i en rad av rätt 
vanvårdade autentiska tänder. Flaggståten döljer bristerna, konstaterar Kovács. 

Vid middagstid når delegationens långfärdsbuss avfarten till H-város och hälsas vid 
ankomsten till det lilla torget av kommunstyrelsen samt ett uppbåd flaggviftande barn. Med 
den åldrade arvfursten i spetsen insuper delegaterna nådigt orten och dess fåtaliga sevärdheter 
innan det bär av till kommunhuset och den stora föreställningen. Det är en befrielse att 
komma in i betongbyggnadens svala innanmäte, utetemperaturen på 36 grader har fått de 
kostymklädda herrarna och kvinnorna att svettas ymnigt. Pjäsen avlöper planenligt och vid 
dess slut ropas Margit upp på scenen, vilken hon äntrar med en stilla värdighet, men inte utan 
ett litet leende lekande på läpparna. Med en vid armrörelse tackar hon sina älskade ungdomar. 
Somliga av leendena i publiken har snarast sin grund i pjäsens lätt nostalgiska anda än dess 
enkla kvaliteter, medan några gamla män och kvinnor torkar en tår ur ögonvrån. Otto von 
Habsburg tackar statsmannamässigt Kovács och Margit för föreställningen, men nu måste 
man avvika för de schemalagda sammanträdena på Hotell Sport. 
Margit springer ut bakvägen och hoppar in i Wartburgen som i ilfart för henne till Neusiedler 
csárda och bestyren inför kvällens stora supé. Såväl Vajk som Heinzl har enrollerats för 
arbetet. Lokalen är nystädad och prydd med röda och vita blommor. Ovanför ingången hänger 
en ny frigolitkarp i glada färger, vilken Heinzl förfärdigat under den sista månadens ensamma 



kvällar. Vilken renässans! Kvällens meny står tryckt på särskilt exklusivt papper med stadens 
vapen som huvud: Hortobágyi palacsinta, Wiener Schnitzel Töröki Art och avslutningsvis en 
nätt Somloi galuska. En sammansmältning av ungerskt och österrikiskt. Ortens eget rödvin 
skall serveras till detta och därutöver tokajer och den bästa pálinkan, alltså inte husets egen. 
 

Del 9 
Ett sådant stök i köket har inte setts sedan Török Lajos dagar på 80-talet. Svetten rinner i 
blänkande pärlor över pannlob på mor och son när kötthammarna dansar. Heinzl svettas 
konstigt nog aldrig. Det råder en otvungen stämning på csárdan när huvudrätten bärs in till 
tonerna av en inhyrd zigenarorkester från Szeged. Otto von Habsburg sitter i högsätet och 
nickar sömnigt efter den långa dagen med Dr. Fekete vid sin högra sida. Lustigt nog hänger 
den gamle Franz Josefs porträtt på väggen just bakom. När Otto får sin wienerschnitzel 
piggnar han till och en tår växer i ena ögonvrån. Han reser sig mödosamt, stödd på Dr. 
Feketes ungdomligt kraftfulla arm och klingar i pálinkaglaset. Bandet tystnar.  
”Det var länge sedan jag besökte en äkta csárda och allt för länge sedan jag i Ungern fick en 
äkta österrikisk wienerschnitzel. Här får jag nu bådadera…” Han tystnar och betraktar 
schnitzelns storlek. ”Ett väl utfört verk… Man kan likna vår värld vid en schnitzel. Den kan 
vara liten och hopskrumpen, nästan bara bestå av en panering vars enda syfte är att dölja de 
egentliga förhållandena. Men den kan också liksom denna vara utarbetad till en allomfattande 
vidd… Jag vill föreslå en skål för aftonens värdinna, Törökné Margit!”  
Margit står djupt rörd framför köksdörrens draperi och niger så djupt hennes ömmande knän 
tillåter. Heinzl sitter och skrockar belåtet inne i köket och gnider sina små händer över de 
beniga knäna. Över Vajks ansikte lägrar sig ett nästan förklarat, eller åtminstone högtidligt 
uttryck. 
 
Morgonen därpå står Kovács utanför Hungária Market och låter en förgylld sax klippa 
igenom ett röd-vit-grönt band.  
”Med detta kan vi nu i H-város räkna oss som en del av den stora världen!”  
En ansenlig skara stadsbor tröstar honom något, när nu inte någon potentat kunde närvara. 
Mest rör det sig om ungdomar, vilket Kovács ser som hoppingivande. Kanske kan det bli 
något av det här landet ändå. Över det enorma postmoderna monstret med dess frestande 
arkader blinkar en väl tilltagen neonpaprika. Zigenarbandet från gårdagen spelar ungerska 
covers på de senaste hitlåtarna från England och andra sidan Atlanten. På väg hem i sin nya 
bil kan Kovács dock inte undkomma en allt mer tilltagande känsla av tomhet, nu när 
drömmarnas bygge står där och inte längre kommer pryda hallen i kommunhuset. Han 
försöker slå bort den löjliga känslan och istället fokusera på hur man nu skall få turisterna till 
Hungária Market. 
 
Vid samma tid städar Margit upp efter kalaset. Kispöcs, Micsu och Heinzl förtär de sista 
resterna av maten. På väggen hänger ett nytt porträtt, föreställande Otto von Habsburg. In 
genom dörren släntrar Sándor.  
”Szia Gitta!”  
”Det vanliga?” frågar Margit nådigt.  
”Igen”. Sándor ser sig obekvämt omkring, det är något som inte stämmer. ”Har du städat?” 
Margits kalla blick är svar nog. ”Tiszta, tiszta. Snyggt, snyggt” säger han och tillägger för sig 
själv ”men det var bra innan också.” Då är Margit lyckligtvis redan ute i köket.  
Heinzl tänder en cigarett i sitt hörn och ser belåten ut, i den ungerska morgontidningen stavar 
han sig igenom en notis om Paneuropeiska unionens möte.  



”Hogy van?” frågar han artigt Sándor och denne svarar med likgiltig min sin rival om Margits 
gunst.  
”Vagyok. Det går an.”  
Så passerar ännu en dag i Neusiedler csárdas historia och när kvällen lider mot sitt slut ställer 
Margit in grytan med pörkölt i kylskåpet, en pörkölt är alltid godast andra gången man värmer 
den. 
	  
SLUT 


