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Med sina dammiga murar reser sig den gamla bykyrkan ur den augustiförtorkade kullen 
utanför H-város. Från fasaderna i habsburgsk standardbarock flagnar den gula plastfärgen 
medan klockorna börjar ljuda över slättlandskapet. Inne i stadshusets svala mötesrum tystnar 
borgmästare Kovács när ljudets sista efterdyningar tränger igenom de väl förslutna nya 
fönstren. Med en viss rörelse i blicken ser han sig runt i kretsen av ledamöter i 
utbildningsnämnden. Alla vet. Och kanske ändå någon borde ha varit där. När allt kom 
omkring så hade hon ju ändå… 
 
”… haft en självklar plats i vår stad. Och då tänker jag inte bara på fru Töröknés gärning som 
gästgiverska – Neusiedler csárda var ett begrepp även på andra sidan gränsen – utan på 
hennes aldrig svikande… ja… engagemang i våra gemensamma angelägenheter, under lång 
tid”, kyrkoherde Bacskai János avbryter sig i griftetalet och torkar svetten från sin panna med 
en näsduk. Han ser ut över den inte så ringa församling som slutit upp denna förmiddag för att 
ta avsked av Törökné Margit, allmänt känd som Margit néni, respekterad innehavare av den 
fordom välfrekventerade csárdan vid H-város västra infart. När János stoppar tillbaka 
näsduken innanför stolan så trevar han på pappret med talet. Det hade inte varit enkelt att få 
ihop griftetalet, inte för att det inte fanns så mycket att säga, tvärtom, snarare var frågan vad 
man borde säga. Det finns saker man rentav inte borde tala om i dessa tider, av respekt inte 
bara för familjen Török, som ju ändå betytt så mycket. Journalisten från H-városi hétvégi lap 
sitter i bakre bänken och spänner ögonen i kyrkoherden. ”Vi vet ju alla vad du egentligen 
ansåg om henne” tänker han. Kyrkoherden har skrivit talet väl medveten om att det kommer 
refereras i tidningen. Väldigt torrt och präktigt. Man kunde rentav tro att hon var gudfruktig! 
Orgelfläktens susande hörs. Den sekundlånga tystnaden bryts av att kyrkoherde Bacskai János 
gör något han aldrig förut gjort under sitt snart femtioåriga ämbete, han avviker från sin 
planering.  
”Jag behöver inte räkna upp alla de insatser och omsorger som fru Törökné ägnat skola och 
folkbildning, jag behöver heller inte poängtera att vi i många frågor var oense, ja, att jag var 
en av få som öppet vågade ifrågasätta fru Törökné, då.” Nöjd konstaterar kyrkoherden hur 
journalisten storögt gapar. ”Men vi är också alla barn av vår tid, och vår tid är sedan länge 
förbi. Men egentligen var den väl inte någons tid? Och vem tillhör morgondagen? Fru 
Törökné var en kraft, en kraft som hade funnit sin roll i samhället i vilken tid som helst. Och 
skulle inte också morgondagen behöva en fru Törökné? En Margit néni?”  
Kyrkoherden tittar eftertänksamt mot Török Vajk i främsta bänken och börjar bli rörd av sitt 
eget tal. Kantorn levererar en våldsam hostattack från läktaren. Det är dags att avrunda. 
 
Till de fylliga tonerna av en svällande österrikisk-ungersk sorgmarsch rör sig den voluminösa 
kistan ut ur kyrkan, för tyngdens skull dragen på en vagn av de båda kyrkvärdarna som 
svettas ymnigt. Närmast bakom kistan går Margits nu 36-årige son Vajk. Han är sammanbiten 
och har en något frånvarande blick. Han ser fortfarande ung ut, fast fästet för det mörka 
hårsvallet börjat krypa uppåt och några kilo extra har samlat sig runt midjan under den 
åtsmitande svarta kavajen. Faktiskt påminner han mycket om sin far Török Lajos under 



dennes krafts dagar. Det är snart 30 år sedan han gick bort. Vajk får anstränga sig för att 
framkalla hans bild inombords. Den mjukt rundade hakan med den bestämda lilla munnen 
under den kraftiga mustaschen. Pipan. Ja, vad mer? Vid Vajks sida haltar lille Heinz stödd på 
hans arm och en käpp. Vajk tycker att Heinz krympt ihop så snabbt, annars är han sig lik, till 
och med håret är kvar. Med rödgråtna ögon mumlar hans spruckna små läppar: ”Margit, 
Margit, szeretlek, szeretlek, mindig szeretlek…” på en ungerska som föga förbättrats under de 
år som förflutit tillsammans med Margit, ja det var ju ända sedan 1989. Sista åren hade de 
faktiskt bott samman efter det att Heinzl stängt sin lilla charkuteristbod i N-dorf. Sista året 
hade varit tungt med Margits tilltagande förvirring, för varje månad så förflyttade hon sig 
först ett år tillbaka i tiden, sedan hela decennier. Sin sista dag i livet befann sig Margit i en sal 
på sjukhuset i H-város i sällskap av sonen och sambon. Trots svårigheterna att andas så 
verkade hon tillfreds, kanske så tillfreds som hon inte hade varit sedan den där kvällen då 
Otto von Habsburg och den paneuropeiska unionen gästade Neusiedler csárda. Med darrande 
men fast hand strök hon Vajk genom håret. ”Lajos….” viskade hon ”nu börjar livet.”  
 
Begravningståget har nu kommit fram till ena änden av kyrkogården, där en platan skuggar 
Töröks familjegrav. Vid schaktet står en liten gjuten gravsten av cement med blänkande 
kvarts och en marmorplatta: Itt nyugszik Török Lajos 1928–1986 és Törökné Margit szül. 
Kolonics 1939–… En fotografisk emaljmedaljong visar Lajos i fyrtioårsåldern. ”Samma 
fotografi som hänger på väggen i mors sovrum”, tänker Vajk ”varför är det bara det jag ser 
framför mig när jag tänker på far?” Vajk är den enda familjemedlemmen bortsett från Heinz 
och ett par ålderstigna tanter som omger graven, i övrigt är det en handfull gamla stamgäster 
och H-városbor, bekanta ansikten sedan han som liten var springpojke på csárdan. Ja, nu är 
den tiden förbi. Inte för att csárdan egentligen betytt så mycket för honom tidigare, den fanns 
bara där, den var en del av mor eller mor var en del av csárdan. Så naturligt, lika naturligt som 
att europavägen alltid skulle gå genom H-város. Vajk börjar känna en ångest växa upp inom 
sig. Varför har han inte greppat detta tidigare? Nu först, nu när det är slut. För första gången 
står han helt rådlös inför stunden och morgonen. Han vill gråta, men tar sig samman och 
kramar samtidigt så hårt om Heinzls arm att denne slutar snyfta.  
 
 
Del 2 – Ett oväntat möte 
 
Karpen av frigolit ligger i gruset framför ingången till csárdan. Vajk böjer sig tankspritt ned 
och plockar med varsam hand upp den. Kan ett dött föremål ha en själ? Karpens grumliga 
blick skärskådar Vajk. Det är snart ett år sedan sista målet serverades här. Vajk hade inte varit 
där. Det var något jubileum. Kort därefter hade mors krafter börjat svika på allvar, likaså 
minnet. Med karpen under armen låser Vajk upp och går in. Lukten av ister, lök och paprika 
sitter i väggarna. Mamma ville så gärna att jag skulle ta över och driva vidare, tänker Vajk. 
Tur att hon inte behöver uppleva vad som måste hända. Allt är sig likt, lite dammigare än 
vanligt. Läderstövlarna och paprikaknippena som hänger från en av takbjälkarna. De 
väggfasta små båsen med bänkar och bord. Det signerade fotografiet av Otto von Habsburg – 
må han vila i frid – och det gulnade officiella fotografiet av dennes gammelfarbror, kejsar 
Franz Josef. En ungersk fana. Hyllor med allmogekeramik i glada färger. Förstrött öppnar 
Vajk en av menyerna med Étlap och en glad karp tryckt i bronsfärg på konstläder. Förrätter 
och soppor med och utan klimp. Så den korta men rekommendabla listan på Föételek, 
huvudrätter. Högst upp förstås dragplåstret Wiener Schnitzel Töröki Art. Det var länge sedan 
han åt det, han kommer inte ens ihåg när det var senast. Kommer han någonsin att äta det 
igen? Receptet kan han förstås utantill, det hade Margit sett till, det var ju pelaren som 



Neusiedler csárdas gränsöverskridande rykte hade vilat på. Men tiderna har förändrats, tänker 
Vajk när det plötsligt prasslar till i plastdraperiet.  
 
I motljuset innanför dörren står en högrest och smått fetlagd man med glesnande hår. Vajk har 
först svårt att urskilja ansiktsdragen, men känner snart igen den lättbesticklige Kovács István, 
stadens borgmästare som går mot slutet på sin tredje och sista mandatperiod i lilla H-város 
tjänst. 
”Herr Török, jag kommer för att å stadens och kommunens vägnar beklaga er mors bortgång.” 
Kovács svettas häftigt trots att han lämnat kavajen hemma. ”Naturligtvis borde någon ur 
kommunstyrelsen ha närvarat vid begravningen igår.” 
”Tack för att ni ändå kom förbi. Visste ni att jag var här?”  
”Det var en gissning…” 
Tystnad. Kovács gör tecken av att vända sig mot dörren, men stannar upp i rörelsen. Varför 
spela teater mer? 
”Ni vet förstås att jag inte stod på så god fot med er kära mor. Vi hade ganska, ja, bitvis 
diametralt motsatta uppfattningar om vart den här staden är på väg och varthän den borde. 
Och er mor var ju egentligen inte innehavare av någon förtroendepost, ja i alla fall inte under 
min tid. Men man visste var man hade henne, fru Törökné! En stor kvinna. Hon ingav respekt. 
Så här i efterhand vågar jag faktiskt säga att jag var rädd för henne!” 
Kovács sätter upp med ett blygt leende av ett pojkaktigt slag som Vajk aldrig sett honom visa 
förut. Å andra sidan har de aldrig befunnit sig på tu man hand tidigare. Kovács är kanske ändå 
inte en skitstövel rakt igenom, tänker Vajk och kan inte låta bli att skratta.  
”Vem var inte rädd för mamma?” säger han. ”Jag tror till och med att pappa fruktade henne, 
fast det visade han aldrig.” 
”Skönt att vi förstår varandra. Nu borde jag snart återvända till plikterna.” 
”Ni har väl inte många månader kvar innan ni drar er tillbaka från politiken?” 
”Eh, nej, med tanke på min ålder så ställer jag inte upp för omval.” 
”Vem ställer då upp från de liberala?” 
”Det är… fortfarande hemligt.” 
”Jag antar att det blir en hård kamp mot socialisterna?” 
”Knappast, de lär inte komma tillbaka i första taget sedan förra perioden vid regeringsmakten. 
’H-város’ framtid’ blir svårare, de har medvind tack vare sittande regeringen.” 
Vajk hade inte intresserat sig nämnvärt för kommunalpolitiken i H-város. Kovács var tuppen i 
hönsgården – eller trodde sig vara det – sedan 15 år. Mycket till opposition hade det inte 
funnits – bortsett från Margit néni – men det tycks alltså vara på väg att ändra sig. Nåja, 
Kovács har förstås sörjt för en fet pension och en behaglig tillvaro i sin villa på gräddhyllan i 
H-város. Och lämnar efter sig åtminstone ett monument, fiaskot Hungária Markt, 
shoppingscentret vid andra utfarten, där den ena efter den andra märkesbutiken stängt det 
senaste året.  
”Och kommer ni att ta över ruljansen här?” 
Vajk tittar frågande på borgmästaren. Denna så naturliga fråga tog honom helt oförberedd.  
”Csárdan alltså. Ni ska veta att det här ju ändå är – eller var – H-város bästa restaurang. Ni 
kanske tror att jag smickrar er, men det är sant. Det har blivit uppenbart sedan csárdan 
stängde.” Kovács drar sig till minnes den senaste representationsmiddagen på Hotell Sports 
restaurang, den hade han nästan lyckats förtränga. Torrt och smaklöst hade det varit. ”H-város 
behöver sin csárda skall ni veta. Lycka till!” 
 
 
 
 



Del 3 – Ett erbjudande 
 
”Förväntar sig folk här att jag ska driva Neusiedler csárda?! Då får de tänka om.” Vajk ligger 
sömnlös på sängen i sitt lilla pojkrum i föräldrahemmet, på andra sidan av tomten till csárdan. 
Syrsorna spelar i sommarnatten. Spontant ser Vajk det som löjligt att lämna sin bekväma 
ungkarlslägenhet på Budasidan vid Margit híd och sitt välbetalda programmerarjobb för att ta 
över arvet i sömniga H-város, vars ungdom sakta men säkert flyter iväg till Wien, Győr och 
Sópron. Och gift sig har han förstås inte gjort, det visste mor mycket väl varför. Den sorgen 
hade hon nog till sist släppt. Vajk skall bli den siste i denna gren av släkten Török. Men var 
befinner jag mig om tio år? Fortfarande frekventerande Budapests bögbarer och saunor – om 
de inte vid det laget fått gå under jorden i den alltmer grasserande nykatolska moralpaniken? 
Budapest som alltid varit så liberalt… En mental trötthet tynger Vajks hjärna, men han kan 
inte sova. Det var så länge sedan han hade något fast. Flyktiga möten som inte upprepas. Alla 
är vi utbytbara och gräset är alltid grönare på andra sidan. Även i Budapest går allt i sina 
vanliga banor. Rutiner. Floskler. Ytlighet. Falskhet. I sitt halvvakna tillstånd inbillar sig Vajk 
att hunden Kispöcs kommer fram till sängen och viftar på svansen, men Kispöcs har varit död 
i minst fem år. Han ligger någonstans bakom det igenväxta grönsakslandet. Men även fast 
Kispöcs är död så har han tydligen loppor, för det börjar snart klia på handlovarna och nu går 
det alls inte att få någon sömn. 
 
Morgonen gryr och utlovar ännu en het och torr dag. Vajk sköljer ansiktet i kallt vatten och 
kan konstatera ett par nya rynkor kring de trötta ögonen. Efter att ha tagit en snabb och bitter 
kopp kaffe packar Vajk bilen, drar ner fönstrens stålpersienner, låser dörren och lämnar H-
város. Strax utanför staden står en ny skylt vid sidan av den gamla europavägen: 
”Viszontlátásra H-város!” med hästar som spränger fram över ett fält i motljuset från en 
nedgående sol. Någon har i förgrunden lagt in en rad med stolta solrosor i middagssol för att 
försäkra sig om effekten på åskådaren som lämnar H-város, som man hoppas för att snart 
vända åter. Nej, det tänker jag inte göra i första taget, intalar sig Vajk och kastar en blick i 
backspegeln. I riktning in mot staden sitter en annan skylt: ”Välkommen till H-város – en äkta 
upplevelse! Eko-turism, avkoppling…” resten försvinner i fjärran. Jag undrar vad det där 
kostade? Det är lyckligtvis inte mina skattepengar. Han trycker gaspedalen på sin Audi i 
botten och är snart ute på motorvägen till Budapest.  
 
I den nattliga fredagsträngseln på den lilla baren bakom Rakoczi út sitter Vajk försjunken i 
tankar i ett soffhörn med en nu tämligen avslagen och ljummen Gösser i handen.  
”Du ser ut som om världen nyss gått under!”  
En gänglig man i fyrtioårsåldern med litet pipskägg, alltför tajta läderbyxor och ännu tajtare 
T-tröja som nästan hejdar blodflödet till de oproportionerligt vältränade överarmarna, 
manövrerar fram till Vajk med en gin tonic i vardera handen. Det är Borsodi László, 
producent för det lilla filmbolaget Ganymede Pictures med säte i Budapest. De har känt 
varandra sedan flera år, men Vajk räknar honom knappast som någon nära vän, de är för 
övrigt lätt räknade.  
”Förlåt mig, Vajk drága! Du har ju varit på begravning i helgen. Så okänsligt av mig. Och så 
okänsligt av dig att gå ut och festa efteråt. Du behöver få dig något bättre än det där till livs.” 
László lyfter bort ölglaset.  
”Nå, ska du bli gästgivare nu? Jag inser nu att jag aldrig varit där. Men förstås har jag åkt 
förbi. Har jag gått miste om något?”  
”Du är ett fä, László.” 
”Lyckligtvis. Vad hade det annars blivit av mig? Ligist i Óbuda?” 
 



Ett par gin tonic senare och klockan har passerat två, trängseln har blivit värre. 
”Du, Vajk, jag har ett riktigt bra uppslag till några scener i en ny rulle som är på gång. För 
övrigt med en mycket lovande ny talang. 22 år, 1,73 m, 75 kg, 18 cm. Vi kallar honom ’Jack 
Merlin’. Halvblond. Tror han är från dina trakter. Szúperszexi!” 
”Och vad ska filmen heta?” 
”Det löser sig sedan… men du, vi behöver en location. Och där kommer du in. Det ska vara 
en traditionell csárda, med stövlar i taket och hela jävla kitet. Grabbarna ska förstås också ha 
stövlar, hehe.” 
”Menar du att?!” 
”Vad annars?” 
”Är du inte klok?” 
”Du får bra betalt och det är bara en helg. Jag kan nog se till så att du får lite in natura 
också…” 
 
 
Del 4 – Återkomster 
 
Över en italiensk middag på New York Káveház träffas Vajk och László två veckor senare. 
Vad som en gång var hemvist åt bättre och sämre bemedlade skribenter och poeter i 
dubbelmonarkins östra halva – och sedan i kommunismens Budapest – är idag nyrestaurerad 
restaurang åt en internationell hotellkedja. Inga långslurpare, tidningsbläddrare eller 
notisklottrare är längre välkomna. Men de berniniska marmorpelarna med förgyllda kapitäl 
blänker ståtligt och utanför ingången lyser grinande satyrer nu liksom då upp besökarens 
entré.  
”Du ska ha stort tack Vajk.” László skjuter diskret över ett kuvert med csárdans nycklar och 
en liten bunt blåa 20 000-forintsedlar. ”Utan din hjälp hade det inte gått. Du vet, sådana där 
ställen är inte så vanliga längre, och de som finns är inte så lätta att ha att göra med nu för 
tiden. Vi får ju inte ens hyra Király-badet längre!”  
Vajk kastar ett hastigt och likgiltigt öga ner i kuvertet, stoppar det i kavajfickan och återgår 
till sin tiramisu.  
”Jag antar att inspelningen gick bra.” 
”Ferenc och Mike skötte kamerorna. Pojkarna var i högform. Du ska få se vad det lider. 
Dessförinnan ska jag se till att du får en liten bonus… Det kan du behöva.” 
”Jag hoppas att ni har städat efter er.” 
”Vad tror du om mig egentligen? Vad som helst uppenbarligen… Det är fräschare än när vi 
kom dit! Du kommer att tacka mig.” 
”Bra.” 
László tittar länge på Vajk och funderar innan han fortsätter: ”Men, pojkarna fick ingen 
vidare nattsömn där. De säger att det var ett väldigt liv i köket på natten. Vet inte om de driver 
med mig. Vore ju inte första gången.” 
 
Följande helg står Vajk utanför csárdan igen, när mörkret börjar falla. Han låser upp, går in, 
tänder och drar in ett djupt andetag. Ett stråk av gammal säd kan förnimmas i luften. Inte så 
konstigt. Men allt är putsat och avdammat. Ingen anledning till oro. Vajk går runt i matsalen. 
Framför porträttet av Franz Josef stannar han och lägger märke till en intorkad rinning på 
glaset. Han spottar på glaset och torkar bort den med tröjärmen. Vilket helgerån, egentligen… 
Vad skall jag ta mig till med allt detta? Sälja det, antar jag. Vajk fortsätter uppför trappan och 
tittar på de tre gästrummen. I det sista övermannas han av trötthet, lägger sig på den bäddade 
sängen och somnar.  
 



”Fiam, fiam… Vajk drága… Min son, min son, älskade Vajk…” Med ett ryck vaknar Vajk 
kallsvettig. Septembers fullmåne lyser in genom fönsterkupan. Det är fortfarande varmt på 
nätterna. Han öppnar fönstret, andas in och hör syrsornas vanliga spel. Från bottenvåningen 
hörs ett välkänt ljud, ett taktfast dunkande. Någon måste vara i köket och förbereda schnitzlar. 
I sitt omtöcknade tillstånd noterar Vajk att han är hungrig. I månskenet går han ner för den 
knirrande trätrappan. En skugga sveper över väggen och efter en sekunds tvekan öppnar Vajk 
dörren in till köket och vrider på strömmen. Allt tycks vara i sin ordning. Han går mot 
kylskåpen men inser med handen på handtaget till det ena att där inte finns något ätbart. Han 
känner en katt stryka mot sina vader. Micsu? Hon är också död sedan länge, ligger någonstans 
bortom majsplanteringarna. Om nu något är kvar av henne. Vajk tittar ner. Ingen katt. Men 
kötthammaren ligger på golvet och det har stänkt köttsaft… Han börjar gråta, först tyst, sedan 
allt mer högljutt. Till slut ger han upp ett desperat skrik och kastar hammaren i kakelväggen. 
”Magyar vagy! Magyar vagy! Fiam drága! Glöm inte att du är ungrare, min älskade son!” 
Genom tårarna tycker sig Vajk skönja sin mors drag, stränga, uppfordrande, men ändå ömma. 
”Anja, anja… Mor, mor! Mit csinálok? Vad ska jag göra?!” ”Magyar van! Var ungersk!” 
 
Vajk vaknar av att knackningar från dörren fortplantas i hans värkande huvud. Var är jag? På 
en bänk i matsalen. På bordet står en halvtom flaska szílva pálinka, tyvärr en av husets egen 
produktion. Knackningarna upprepas och en ung mansstämma hörs: ”Är någon där?” Vajk tar 
sig samman, reser sig mödosamt upp och ber med brusten stämma vederbörande att vänta en 
minut. Hela csárdan börjar gunga. Vajk löper i sick-sack till toaletten och kastar upp i 
pissoaren. Han sköljer munnen och spolar ansiktet i kallt vatten, tittar sig missmodigt i 
spegeln och går mot dörren. Efter ett djupt andetag öppnar han och står öga mot öga med en 
yngling, vars frågande blick och smått spotska leende får honom i balans igen.  
”Vi har stängt… sedan länge… och klockan är faktiskt… halv ett…” Vajk kisar i motljuset 
för att granska ynglingens anletsdrag. 
”Jag vet och jag trodde faktiskt inte att jag skulle hitta dig här.” Han duar mig också… Men 
han är vacker. Tänk om det hade varit Kovács som knackat på… Snaggad, nästan blond, vad 
har han för ögonfärg? Gråa? Lite trubbig uppnäsa och fylliga läppar, lite solbränd, hmm. En 
grop i hakan. Inte så lång, men av allt att döma välbyggd. Den säckiga t-tröjan med tryck 
avslöjar en del… 
”Mig?” 
”Jag ringde på utanför din lägenhet i Budapest. Grannen sa att du nog åkt hit så jag chansade. 
Mitt namn är Jack, Jack Merlin.” Grabbens ansikte bryter upp i ett stort flin och han intar en 
pose. Det tar en sekund innan Vajk förstår vad det rör sig om och Jack har under tiden 
övergivit sin självsäkra pose. ”László skickade mig… som…” 
”Értem… jag förstår… Jack?” 
Jack nickar och tar ett steg mot Vajk med återvunnen fattning. ”Vad gillar du?” 
Vajk greppar tag i Jack och för honom med sig in till köksbänken.  
 
Högerhanden smeker sakta Jacks välformade och håriga bakdel. Vajk känner sig ovanligt 
tillfreds där de ligger bredvid varandra i det ena gästrummets säng. Genom det öppna fönstret 
hörs fågelsång.  
”Tyckte du om det?” frågar han ynglingen som ler intagande och blundar med långa 
ögonlockar. 
”Jag trodde att du skulle verka mycket äldre.” Han kysser Vajk länge med tungan, trots 
bismaken av fylla. Hans händer greppar Vajks mörka lockar.   
”Jag kände mig uråldrig tills för en timme sedan. Vad heter du egentligen?” 
”Gábor.” 



”Gábor… låter bättre än Jack, Jack Merlin. Vad tänkte László på? Eller var det du som hittade 
på det?”  
”Det verkar som att du vill fortsätta?” Gábors ena hand har vandrat upp för Vajks lår.  
 
”Vill du ha med mjölk och socker?”  
”Svart, tack”.  
Vajk häller upp kaffe åt Gábor, som sitter uppkrupen på en pall i köket.  
”Tack, det är starkt, det gillar jag.” 
”Det går inte på annat vis.” 
Gábor tittar upp på Vajk. 
”Inspelningen var inte första gången jag besökte Neusiedler csárda.” 
”Jaså? Många har förstås passerat förbi här innan motorvägen byggdes, men det är du väl för 
ung för att minnas?” 
”Då var jag inte så gammal. Men jag är uppväxt i K-falu, så vi brukade åka hit på jämna 
födelsedagar. Jag minns dig till och med…” 
”K-falu? Familjen S…!” 
Gábor tittar ner med röda kinder.  
”Hur kom det sig att du hamnade i Lászlós klor? Inte för att det skulle vara något fel i det…” 
”Vad ska man göra i K-falu? Vad ska man göra i H-város? Jag har bott i Budapest i två år och 
studerar gastronomi. Men det är inte så lätt att ha råd med allt och…”, han sätter hakan i 
luften och tittar morskt på Vajk, ”jag har ju mina företräden… varför inte utnyttja det?” 
”Eller bli utnyttjad…” 
”Jag får bra betalt, och det går ingen nöd på oss. Vi har kul ihop, grabbarna. Gratis träning har 
vi med.” 
”Och gastronomi pluggar du? Vad ska du göra när du är färdig?” 
”Vad tror du? Stjärnkrog i Budapest…” 
”Det börjar mörkna ute, måste du tillbaka till Budapest?” 
 
 
Del 5 – Beslut fattas 
 
Donau flyter tung och brun fram under fötterna när Vajk joggar över den vita Erzsébet híd 
mot Gellérthegys bergvägg. Växtligheten börjar anta höstfärger bakom monumentet över 
Ungerns apostel, Szént Gellért, som mötte sitt öde för tusen år sedan i det att bli kastad nerför 
klippan av några av Europas sista hedningar. Med värkande ben och flämtande andning börjar 
Vajk ta sig upp för stigen till krönet av berget. Den här gången skall det gå utan paus och 
sölande. Nära döden känner han sig när branten är avklarad. Med darrande ben slår sig Vajk 
ner på en bänk med utsikt norrut. Sedan lägger han sig på mage och blickar ut över 
huvudstaden. Gábor har han hittills inte lyckats få med sig på löpturerna, han går hellre till 
gymmet. I snart en månad har han bott hos Vajk i dennes lägenhet. Vajk hade efter initial 
tvekan fallit till föga för ynglingens charm. Kanske också på grund av dennes dolda, djupare 
sidor eller kanske för att han känner igen något av sig själv i Gábor. Det tillhör nu en av Vajks 
svagare sidor att han har svårt att se bortom sin egen horisont. Kanske ett narcissistiskt drag. 
Egenskaper som han ändå är svagt medveten om. I bakhuvudet har Neusiedler csárda inte 
upphört att störa tankebanorna. Margit néni har börjat hemsöka sin son i dennes drömmar och 
halvvakna tillstånd. Och inte utan viss framgång.  
 
Säljer jag csárdan så har jag inga rötter kvar, tänker Vajk där han ligger och låter blicken 
försvinna bortåt Donaukröken. Mor skulle… hon skulle ingenting förresten. Hon ligger där 
hon ligger under platanen. Det handlar inte bara om henne. Vad lämnar jag efter mig om jag 



fortsätter mitt nuvarande liv i Budapest? Just ingenting. Allt är bara en njutning för stunden, 
låt vara att jag för närvarande är tvåsam. Men csárdan… den skulle kunna finnas kvar, den har 
ju ändå överlevt de här senaste åren. För att folk vill ha riktig mat, riktig ungersk mat. Varför 
inte? Det finns inget att förlora. Först pröva med helgerna, jag och Gábor och kanske någon 
mer i kök och servering. En riktig Töröki Schnitzel måste han ju klara av att göra, det är väl 
inte bara franskt kök han studerar…! 
 
Gábor sitter i soffan med en proteindryck i handen och bara gapar. Först kan han inte tro sina 
öron. Vajk tänker återöppna och driva csárdan. Jo, det är sant.  
”Ska du säga upp dig och flytta till H-város också?! Har du tänkt något på mig?”  
Vajk står vid fönstret och blickar ut över kvällstrafiken på bron. Han vänder sig om.  
”Tror du inte att jag har tänkt? Och jag har tänkt att du ska vara med och driva stället. Om det 
intresserar dig… Det är inte nouvelle cuisine det handlar om, i alla fall inte just nu. Vi börjar i 
liten skala och ser om det fungerar, lyckas vi fylla helgerna så får vi se… Jag har inte tänkt 
säga upp varken jobb eller lägenhet. Inte än i alla fall. Du hade inte väntat dig detta? 
Besviken? Drömt om Gundel och Kárpátia?” 
Gábor ger ifrån sig ett oartikulerat ljud och kan inte motstå frestelsen att klia sig i skrevet. 
Han ler. ”Besviken? Nej… förvånad, ja. Men jag kan inte ge upp min utbildning. 
Inspelningarna är en annan sak…”   
”László skulle mörda mig…” 
 
 
Del 6 – Återöppning 
 
”Nästa generation Török tar över! – Anrik csárda får liv igen” lyder huvudrubriken på 
framsidan till veckans nummer av ”H-város veckoblad”. I fyrfärgstryck skildrar ett stort 
fotografi hur Vajk och Gábor monterar en ny karp av snidat och förgyllt trä över ingången. 
Bildtexten berättar: ”Nye gästgivaren Török Vajk, 36, och hans Budapestutbildade kökschef 
Steiner Gábor, 23, förbereder inför lördagens återöppnande av Neusiedler csárda, som varit 
stängd i över ett år. ’Vi hoppas på ett uppdämt behov hos H-városborna’.” 
 
Kovács skrockar för sig själv och viker ihop tidningen. Det finns framtid för H-város, Margits 
son… Han slurpar snabbt i sig sin frus beska kaffe och tar stadsjeepen in till kommunhuset 
där han kallar till sig sina närmaste.  
 
Inne i csárdan lägger Vajk sista handen vid den nygamla matsalen. Nya bås med bänkar och 
bord i massivt trä har kommit till. Takbjälkarnas dammiga paprikaknippen från 1970-talet har 
skattat åt förgängelsen, men skinnstövlarna har putsats upp – ett av paren har ju gudbevars 
tillhört självaste Török Lajos – liksom den gamla allmogekeramiken som fått en ny 
exponering på väggarna. Vajk har gjort en förstoring av ett fotografi av fadern som ung soldat 
som han ramat in och hängt upp bredvid porträtten av kejsaren och den siste habsburgske 
arvfursten. Fadern har ett melankoliskt, nästan bittert ansiktsuttryck. På andra sidan hänger ett 
stort färgfotografi av Margit néni själv med luftig permanent mot blå bakgrund och 
uppfordrande blick bakom tjocka glasögon i storskaliga 1970-talsbågar. När Vajk skall räta 
till Otto von Habsburg så känner han att något sitter fast på baksidan av ramen. Det är ett litet 
rött och nött skrivhäfte med Margits piktur på framsidans etikett: Törökné Margit naplója 
”Mammas dagbok!” Med darrande händer öppnar Vajk häftet och börjar läsa på det första 
bladet: 
 



19 maj 1959. Min och Lajos första dag på smekmånaden. Åska i luften. Var i H-város och 
tittade på en csárda strax utanför staden. Övergiven, troligen sedan kriget. Skylt ”Hus och 
tomt till salu”. Lerkliningen trillar bitvis ner. Hål i taket. Stor tomt med vildväxta land. Lajos 
mycket entusiastisk. 
 
En blixt lyser upp matsalen och följs av en skrällande knall. Den sista höstvärmen ger vika för 
den annalkande vintern. Sedan kommer ett tungt regn. En bil svänger in på gårdsplanen, 
Gábor hoppar ut och springer med ett fång kassar till köksingången.  
”De sista inköpen är klara! Jag har lyckats få tag i 6 kg kalvinnanlår från slaktaren i K-falu 
och 10 feta karpar på marknaden!” Vajk gnuggar händerna och ger Gábor en smällande kyss 
på munnen. Nu är vi redo. Samtidigt drar ett åskoväder utan dess like in över H-város, 
blixtarna lyser upp fälten och knallar dånar över nejden. Regnet förvandlar gårdsplanen till en 
lervälling och allt blir svart när elektriciteten försvinner.  
”Fort in med allt i kylskåpet! Förhoppningsvis behöver vi inte köra igång reservaggregatet.” 
Det är fredagkväll och i morgon klockan fem slår Neusiedler csárda upp portarna igen.  
 
Lördagkvällens meny är kort och respektabel: 
 

ÅTERÖPPNING AV NEUSIEDLER CSÁRDA 
 

Förrätt/soppa 
Leverknödelsoppa 

Halászlé (fisksoppa) 
H-városi palacsintak (färsfyllda pannkakor) 

 
Huvudrätter 

Wiener Schnitzel Töröki Art 
Ponty paprikás (Paprikakarp) 

 
Efterrätt 

Sómloi galuska 
 

Üdvözlöm 
Török Vajk és Steiner Gábor  

 
Heinzl börjar stilla gråta när han om och om igen läser igenom menyn. Han sitter tillsammans 
med två gamla stamgäster i båset under Margits porträtt. En av bordsgrannarna är den lika 
åldersstigne Sándor, fordom en av gästgiverskans tillbedjare.  
”Lugn Heinz, du borde inte gråta en stund som denna.” 
”Jag gråter av lycka” snyftar Heinz fram ”över att min kära Margits arv lever vidare. Jag 
trodde aldrig att jag skulle få känna doften av hennes schnitzlar igen…” 
Det ena grannbåset har intagits av familjen Kovács, vars överhuvud med myndig min 
granskar lokal och meny. I det andra grannbåset sitter en av pretendenterna till 
borgmästarposten i H-város, den 47-årige nationalkonservative Fehérló István med 
gråsprängda tinningar och tunnbågade glasögon. Vid hans bord sitter vid sidan av hans 
välnärda fru, son och dotter även kyrkoherden, Bacskai János, vilken efter viss övertalning 
infunnit sig. Hans kinder är blossande röda efter att han svept ett par glas rödvin i prästgården. 
De övriga borden är välfyllda, även om det är långt ifrån fullsatt. Levande ljus kastar sitt sken 
genom rummet. Utomhus regnar det återigen kraftigt. Från köket hörs välbekanta mjuka 
hammarslag, det doftar av ister, paprika och stekt lök. Dofterna ackompanjeras av en fetlagd, 



ständigt leende, romsk violinist i vit skjorta och svart väst samt en försagd liten kvinna vid det 
gamla, men nystämda, pianot. Vajk går runt och tar upp beställningar samt växlar några extra 
ord med potentater och stamgäster. Kovács tar tag i Vajks arm och viskar några ord i hans öra 
innan han får gå vidare till nästa bord. Vajk noterar att pianistens maskara börjat rinna igen. 
Vad har violinisten sagt? Husets pálinka serveras som aperitif till de hågade innan entrén. 
Alla väntar dock som andäktigast på huvudrätten. Kommer de att bli besvikna? Vajk är på 
allvar nervös, trots att han och Gábor provlagat ett antal schnitzlar senast föregående helg 
med tillfredställande resultat. Vajk vet ju mycket väl hur de skall smaka.  
 
Så kommer de första gyllene schnitzlarna in, hängande ut över kanten på tallrikarna. Det 
luktar och det smakar gudomligt. Så tunna och med så krispig panering. Och med den 
karaktäristiska lilla touchen av paprika och sardeller. Konversationerna ebbar sakta ut till 
förmån för gommens fröjder. Vajk andas ut och försvinner för någon minut in till Gábor och 
köksassistenten Péter.  
”Jag tror att vi har lyckats…”.  
”Det var väl också meningen?” 
”Det smakar som förr” får Heinzl ur sig mellan tuggorna och tömmer sitt glas med torrt vitt 
vin.  
”Man skulle kunna tro att Margit fortfarande står där ute i köket…” säger Sándor och får en 
tår i ögat.  
 
Till den nästintill övermäktiga efterrätten känner Kovács att stunden fordrar att han säger 
något, särskilt som Vajk inte visat sig villig att hålla något tal. Han slår sakta kniven mot 
glaset med tokajer. Musikerna tystnar, violinisten något motvilligt. Mödosamt förpassar 
Kovács sin imposanta kroppshydda i stående ställning. Med ett förnöjsamt leende ser han sig 
runt i matsalen. ”Man blir klokare med åren, även jag, vilket kanske kommer som en nyhet 
för några här.” Några mer eller mindre tvungna skratt hörs. ”Och jag har lärt mig att skilja på 
sak och person. Törökné Margit var en kvinna som präglade H-város. Och vi hade våra 
duster. Kanske hade hon så här i efterhand också rätt i en del frågor…” Ett mummel hördes i 
salen. Detta måste vara första gången som Kovács öppet tillstår sina egna tillkortakommanden 
som borgmästare! ”Men jag har insett att Margit, Margit néni och hennes lilla csárda stod för 
något omistligt, ett stycke av oss själva, vår kultur, vår identitet. H-város har gastronomiskt… 
och andligt varit mycket fattigt under det senaste året.” Kyrkoherden vaknar vid dessa ord upp 
ur sin halvslummer. ”Det är med glädje som jag i egenskap av H-város mångårige 
borgmästare vill lyckönska Margits son, Vajk, till denna gärning. Att ge oss tillbaka 
Neusiedler csárda! Och jag hoppas att vi härmed även får en ny, ung kraft i vår kommun. Ett 
fyrfaldigt leve för Török Vajk och hans csárda! Éljen!” 
Vajks kinder blossar röda där han står vid disken och mottar hyllningarna. Margit blickar med 
en förnöjd min ned från sitt porträtt. Heinzl gråter igen. Inne i köket ler Gábor och slickar i sig 
resterna av den romspetsade chokladsåsen. 
 
Vajk släcker ljusen i matsalen och går in till köket där han trycker sig mot Gábors rygg där 
denne står vid bänken och låter läpparna glida över hans kind. ”Du borde raka bort de där 
skäggstråna, du är manlig nog i alla fall.” Han greppar honom mellan benen.  
”Akta dig så du inte får kötthammaren mellan ögonen!” 
För första gången på flera nätter är det helt tyst i köket och i gryningen drar Heinzl sin sista 
suck i ett av gästrummen. 
 
 
Del 7 – Oväntade gäster 



 
Beslutet att driva csárdan på heltid var enkelt att fatta. För första gången på länge konstaterar 
Vajk att arbetet är lustfyllt, att saker och ting har en mening bortom vidmakthållandet av den 
egna existensen och dess förströelser. Även Gábor är nöjd och har flyttat in i Vajks gamla 
föräldrahem, där allt är upp och ned till följd av renoveringsbestyr. Gábor har mycket 
bestämda uppfattningar om hur där skall se ut, och Vajk låter honom hållas. Några fler 
filminspelningar tycks det inte bli, Vajk har inte velat fråga, men kan konstatera att arbetet 
som kökschef inneburit några extra kilon kring pojkvännens midja och rundare kinder. 
Förvisso inget som stör.  
 
En fredagskväll i januari öppnas ytterdörren framåt stängningsdags. Sista gästerna har just 
gått och Vajk står vid disken och summerar dricksen. In från snögloppet träder László i blöt 
svart skinnjacka, åtföljd av en till framtoningen osympatisk bekant med tjurnacke. Vajk tittar 
förvånad på erotikproducenten och dennes omotiverade följeslagare. Han börjar ana 
situationens allvar. László träder fram mot Vajk med mörk blick:  
”Varför ger du dig in och förstör mina affärer? Kan jag inte ge dig ett finger utan att du kapar 
av armen på mig? Jag har inget emot att mina pojkar har förhållanden, tvärtom, men när det 
går ut över mina affärer… Vet du för hur mycket Csárdaträume har sålt?! Och vet du varför? 
Förklaringen håller just på och bankar schnitzel inne i ditt kök istället för att banka 
zigenarrumpa framför mina kameror!” 
”Du tror väl inte att du äger Gábor?” 
”Man äger så länge man kan försvara det man har… Jag har investerat x miljoner forint i den 
grabben. Han skrev under ett kontrakt på ett år. Och jag vill ha min fulla utdelning… bäst för 
dig och csárdan vore om du tog ett samtal med din pojkvän.” 
”Jag har tydligen haft helt rätt i mina föreställningar om dig, László.” 
”Och jag har misstagit mig på dig, Vajk, jag trodde att du var en seriös man.” László ler 
spydigt och sträcker fram handen. Vajk skakar den med motvilja. ”Säg hej då till herr 
Ferenczi också”. Den stora fyrkanten till karl griper tag i Vajks högerhand och pressar till så 
att det knakar. Vajk gör en grimas av smärta och känner hur något måste ha brutits. László 
tänder en Sopiane light, drar ett djupt bloss och tittar Vajk i ögonen. 
”Jag hoppas att vi inte behöver umgås på det här sättet igen. Víszlát!” 
 
”Vem var det som kom så här dags? Har du skadat handen? Låt mig se!” 
”Ahhhh!!”  
”Det måste vara något brutet. Vad har du gjort?” 
”Ligister…” 
”László? Jag visste att han skulle dyka upp… Jag är ledsen. Han skall få äta upp det här! Jag 
känner också folk!” 
”Vi ska inte hitta på något förhastat Gábor, det gör bara saker värre. Vi väntar och ser, jag tror 
bara att han vill skrämmas. Det är inte mycket den mannen gör på allvar.” 
”Huggypotkány! En sådan pissråtta!” 
 
En normal vecka förflyter, men för Vajk med gipsad tumme, vilket försvårar en del moment i 
arbete och vardag. På söndagen dyker Kovács runda figur upp före öppningsdags.  
”Jag skulle vilja tala med er i enrum.”  
”Kom in på kontoret här bakom.” 
Vajk leder in Kovács till Margits lilla kontorsutrymme bakom köket. Här har inte mycket 
förändrats sedan 1960-talet med undantag för en Macbook bland papperstravarna på det nötta 
skrivbordet. Vajk drar fram en stol åt borgmästaren, med ett oroväckande knakande tar den 
emot den oväntade tyngden.  



”Herr Török, som ni minns så bytte vi några ord vid invigningen. H-város behöver män som 
ni. Mina partikamrater har länge övervägt detta. Vi vet att ni inte är någon politiker, men 
ungrarna är å andra sidan trötta på sina politiker…” Kovács ler snett och lite ironiskt. ”Ni har 
integritet och optimism, precis vad den här kommunen behöver. Samtidigt är ni en öppen och 
framåtblickande man. Skulle ni kunna tänka er att bli liberalernas borgmästarkandidat för 
valet? Jag antar att ni sympatiserar med vårt program? Eller har vi misstagit oss? Ni kanske i 
själva verket är socialist eller Jobbik-anhängare? Rentav Magyar Gárda?” 
”Det här var jag inte beredd på… politiken har jag aldrig engagerat mig i, men visst har jag 
röstat liberalt… tror ni verkligen att jag skulle kunna vara er man?!” 
”Med ert namn och arv så skulle vi ha en god chans gentemot Fehérlós skenheliga pack och 
de gamla kommunisterna!” 
”Jag måste få tänka igenom detta. Det innebär ett väldigt ansvar.” 
”Självklart, men också många möjligheter… nästa helg tänker partigruppen boka csárdan för 
en helkväll. Då kan vi prata vidare.” 
Kovács reser sig med ett nytt knakande från stolen. Han böjer sig därvid fram emot Vajk och 
viskar: 
”Men ni måste göra något åt ryktena som börjat gå…” 
”Vilka rykten?” 
”Om relationen mellan er och er kock…” 
”Var kommer de ifrån och vad skulle de möjligen ha för betydelse?!” 
”Ni är inte i Budapest längre… och vi vill ju inte ge de konservativa vatten på sina kvarnhjul. 
Eller hur? För min del får ni göra vad ni vill på er fritid. Jag har alltid tyckt att man skall 
bejaka sina nöjen…” 
 
 
Del 8 – Intriger på kyrkbacken 
 
Den 13 januari 1970. Mottog idag hedersutmärkelse för mina 10 år som ledare för H-város 
pionjärer. Högtidlig akt. Korondi elvtárs uppmuntrade mig enskilt efteråt. Överenskommelse. 
Goda utsikter för oss, kanske rentav en Wartburg om ett år. 
 
Vajk ligger i sängen och bläddrar i Margits dagbok. Vad var det egentligen hon ägnade sig åt? 
Hade hon en hållhake på kommunens partipampar? Eller var det tvärtom? Säkerhetstjänsten 
har säkert en akt över mor. Aldrig fallit mig in att undersöka. Kanske lika bra att låta bli. Man 
blir inte lyckligare av att veta allt, särskilt inte sanningen. Men för H-város finns det bara en 
sann framtid, och det är att hålla sig kvar mitt i Europa. Vajk har bestämt sig för att anta 
kandidaturen till borgmästarposten. Men hittills har han och partikamraterna i 
kommunfullmäktige inte lyckats formulera en slagkraftig valslogan och affisch. Hmmm. H-
város… Europas hjärta! Arv och förnyelse? Trygghet och utmaning! Az ifjusági város! 
Ungdomsstaden? H-város – där vägarna möts. Hur få nytt liv i stad och bygd? Få ungdomen 
att stanna eller återvända? Se där utmaningarna Vajk måste formulera slagkraftiga lösningar 
på, i alla fall inför valet. Och motståndaren – ja i realiteten är det bara en eftersom 
socialisterna fortfarande är så misskrediterade – är inte att ringakta. ”H-város – vår familj! 
Rösta för kraft och moral! Rösta på Fehérló István!” Den ultrakonservative Fehérlós gråa 
ansikte pryder redan valaffischer runt om i staden. De gröna ögonen sticker bakom de 
rundbågiga glasögonen i det annars så snustorra ansiktet. Någon patriark ser han verkligen 
inte ut som. I bakgrunden tonar en ungersk fana och ett kors fram tillsammans med löpande 
hästar. Tydligen är det samme fantasirike layoutare som till stadens välkommen-åter-skylt.    
 



Vid sidan av valmöten, skol- och arbetsplatsbesök – där somliga äldre ännu har Margit néni i 
respektfull åminnelse – har Vajk börjat bevista söndagens högmässa i kyrkan. Detta enkom i 
syfte att rehabilitera sitt rykte hos de kyrkliga äldre väljarna. Är man en god katolik så kan 
mycket förlåtas, även illasinnade rykten om dålig könslig vandel kan tappa udden. Gábor 
följer förstås inte med, trots att han faktiskt besitter en viss barnslig fromhet. Men det är en 
pina att gå till kyrkan, inte för Bacskai János torftiga predikningar, utan för familjen Fehérlós 
pretentiösa närvaro tillsammans med lokalavdelningen av partiets ”urungerska” 
ungdomssektion. Pissgubbens lädergarde brukar Gábor skämtsamt säga. De gör alltid en 
närmast militärisk entré och sorti till och från främsta bänkraden. Bacskai János ser då lite 
beklämd ut över denna demonstrativa närvaro. Men han är nu trots sina bestämda 
uppfattningar en ganska svag handlingsmänniska och har fallit till föga för Fehérlós 
partipolitiska propåer. Förhoppningsvis innebär de en ljusare framtid för kyrkan, som på 
senare år tappat terräng åt obskyra frikyrkor och allmän ateism och vad än värre är, massa 
esoteriska strömningar. Vad Bacskai tidigare inte insett är att Fehérló och hans vapendragare 
har en nog så hemmasnickrad variant av den sanna, världsomspännande katolska läran.   
 
Efter mässans slut står Fehérló med familj utanför kyrkogårdsgrinden och språkar 
tillsammans med sina ungdomar, vilka hetsar upp sig allt mer under samtalets gång. Det är 
idel välartade ynglingar i traditionella kläder. På benen har de klädsamt åtsmitande svarta 
byxor med broderade revärer och svarta läderstövlar, på överkroppen pösiga vita skjortor och 
små västar. Vid de kraftiga bältena sitter alltid en läderpiska. Några av gossarna börjar sjunga 
och taktfast piska den dammiga marken så att sällskapet sveps in i gulbrunt stoft. Fehérló 
nickar gillande medan dammet stiger uppför den snidade minnespåle i trä som han bekostat 
invid grinden. Den är konstfullt snidad i szeklerstil – förstås helt främmande så här långt från 
östra Transsylvanien – till minne av den förkrossande Trianonfreden 1920, dödsstöten för det 
historiska ungerska kungadömet. Vajk försöker passera förbi med värdighet men blir ändå 
föremål för enstaka glåpord från pojkskaran. Bacskai János försöker hostande bege sig hem 
till prästgården och höstens sats av rödvin men blir uppehållen av Fehérló som inleder en 
ändlös monolog.   
 
Fehérló hade övertalat Bacskai att närvara och denne förbannar bittert sin svaga karaktär där 
han nu står i fackel- och lägereldssken på det gamla slagfältet från 1849 utanför K-falu. 
Framför honom, Fehérló, och dennes partikamrater, dansar, brottas och fäktas pojkar och 
flickor ur ungdomssektionen i föregivet urungersk baranta till toner av en säckpipspelande 
trubadur. Efter den upphetsande uppvisningen adresserar Fehérló sitt unga garde medan 
svettpärlor blänker på hans panna:  
”Så formas en ny ungersk ungdom! Fysiskt framstående och även moraliskt, vilket 
kyrkoherden säkert kan instämma i. Efter många år av förvillelser, slapphet och Schlamperei 
så börjar vi resa oss igen. Vi vet alla vem som bär ett tungt ansvar för H-város misslyckanden 
efter diktaturens fall. Ja, Kovács, den svage, lättsinnige gamle Kovács. Han trodde sig kunna 
bygga en framtid genom att sälja ut oss till den degenererade västerländska kapitalismen. Vad 
han byggde var bara en trygg framtid för sig själv! Fetknoppen kan nu vältra sig i en lyx som 
vi riktiga ungrare förvägrats. Och han har förvridit huvudet på Török Vajk, vilket är synd och 
skam men knappast förvånande. En svag karaktär, en riktig stjärtgosse! En bög som inte hade 
varit någonting utan sin mor. Det farliga är att många lättförledda H-városbor tar honom på 
allvar. Tror att han är av samma kaliber som Törökné Margit. Skulle han vinna 
borgmästarvalet riskeras mycket av allt det vi kämpat för. Ett stolt Ungern där H-város är en 
av alla viktiga kuggar under den heliga Stefanskronan. Ett Ungern som är sig självt gott nog 
och det med rätta! Ett av Gud utvalt land och ett av Gud utvalt folk! Ett sunt folk där ni är 
framtiden! Hazám, hazám, te mindenem!”   



Till strofer ur nationaloperan Bánk bán avslutas officiellt ungdomssektionens sammankomst.  
 
Mitt i natten börjar Csoki, gästgivarparets nyinförskaffade schäfer, att skälla hysteriskt ute i 
trädgården. Vajk rusar ut i kalsongerna med påk och ficklampa. Hunden krafsar på bakdörren 
till csárdan. När dörren är upplåst så rusar de båda in och sätter fart mot matsalen. De hör hur 
någon eller några välter stolar i sin flykt på väg mot det fönster där de tagit sig in. Csoki 
hinner just hugga en gestalt i byxbenet när denna är på väg ut. Han skriker till och snart har 
Vajk haffat tag i kragen. I buskaget på andra sidan vägen försvinner någon. Med ficklampan 
lyser Vajk personen i ansiktet. Det är en tonårig pojke som förskräckt stirrar på honom. Han 
känner igen honom som en ur lädergardet på kyrkbacken. Hunden skäller och morrar om 
vartannat.  
”Vad har ni här att göra?! Ska jag låta Csoki ge dig en kyss igen?!” 
Pojken kan inte få fram något ord, gråten står honom i halsen, han bara nickar mot väggen 
bakom med porträtten. Vajk vänder sig om och ser att det med stor stil klottrats: 
”DRA DIG UR INNAN DET ÄR FÖR SENT TÖRÖK!” 
”Är det Fehérló som skickat er?!” 
Vajk skakar om pojken samtidigt som Gábor sömndrucken kommer in och tänder i taket. 
Tårarna rinner nerför kinderna på klottraren.  
”Svara mig!” 
”Vad tror du?” sticker Gábor in. ”Det är en av hans garde. Ska vi ringa polisen, eller straffa 
honom själva?” Han ler maliciöst. 
”Låt mig sköta det här!” 
”Spring du hem snorunge! Och hälsa Fehérló att det krävs mer än så för att vinna valet! Och 
bäst för dig vore om du drog dig ur det där gänget!”  
 
Vajks ställning så här veckorna före valet är lovande. Många ser fram emot att ha en Török 
som borgmästare, kanske mer det än den liberala politiken i sig. Och hans retoriska 
tillkortakommanden talar snarare till hans fördel, att vara renodlad politiker idag inger 
knappast förtroende. Vajks lite skygga leende och mörka ögon har redan erövrat flertalet av 
H-város kvinnliga väljare. Fehérló inser att situationen är kritisk och håller på att gå honom ur 
händerna. Han kan inte vänta en mandatperiod till. En kväll avlägger motståndaren ett besök 
hos Vajk, när han försäkrat sig om att denna är ensam i csárdan. Vajk blir förvånad över 
besöket, men hinner anlägga en myndig och självsäker min. Det måste ligga illa till för 
honom om han förnedrar sig till att komma hit. Vajk är kort i tonen och avvaktar vad fienden 
vill.  
”Herr Török, jag antar att ni inte väntat er att se mig här. Vad jag förstått så skedde ett 
missöde härförleden.” 
”Så kan man ju också kalla det. Kunde ha blivit ett polisärende.” 
”Kanske det. Men ni vet, ungdomarna är inte så lätta att kontrollera. Jag kan inte ta ansvar för 
vad de får för sig. Kan bara beklaga, förstås skall ni få ordentlig ersättning.” 
”Är det därför ni har kommit hit personligen?” 
”Ni genomskådar mig herr Török. Men det är inte förvånande. Ni är en man att räkna med, 
det trodde jag inte först. Synd att ni inte sympatiserar med våra övertygelser. En man av er 
kaliber hade kunnat uträtta stordåd i vårt parti och vår rörelse. Stordåd för Ungern. Synd att ni 
låtit dupera er av Kovács. Men än är det inte för sent. Ni förstår väl var Ungerns framtid 
ligger?!” 
”Ni leder in Ungern i en återvändsgränd med ert ansvarslösa trams!” 
”Inte så hätsk om jag får be. Man kan fråga sig vem som snart är vid vägs ände… Och med er 
personliga vandel är det ju inte så mycket bevänt, knappast förtroendeingivande. Men det är 



klart, Budapest har korrumperat er. Precis som fallet var med er salige far… Vad jag hört 
frekventerade han varje helg baden och frotterade sig med…”  
”Tänker ni lämna csárdan självmant?” 
”Jag skall snart gå, bäste herr Török. Tänkte bara fråga om ni sett den här filmen?”  
Fehérló tar fram en färgglad DVD ur portföljen. På omslagets framsida står det 
”Csárdaträume” och därunder syns Jack Merlin i bar överkropp och läderstövlar mellan två 
andra gossar som kysser hans hals och bröst, på baksidan står han med enbart läderstövlar. 
Bakgrunden till fotografierna är välbekant och igenkännbar trots renoveringen.  
”Tack, jag har redan sett den.” 
”Det finns säkert de i H-város som inte sett den, ännu…” 
”Ni kommer ingen vart med att hota mig, Fehérló úr! Jag betvivlar att filmens innehåll faller 
er väljarkrets på läppen. Adjö!” 
 
Del 9 – Gudaskymning  
 
De högt värderade läsarna till denna novell skall besparas de smaklösa detaljerna i den 
fehérlóska smutskastningskampanjen kontra Vajk i ”H-várós’ veckoblad”. Men faktum 
kvarstår att den för de ultrakonservativa var ett lyckat drag. De sista dagarnas avslöjanden 
tillförskansade Fehérló den handfull röster som behövdes för att med knapp marginal slå 
Margit nénis son.  
 
Högsommarhettan har rått länge när Dr. Fehérló István i augusti månad skall installeras i 
borgmästarämbetet. Kovács sista beslut blev att stänga kommunhusets sessionssal för 
renovering, således måste ceremonin äga rum på annan ort. Valet har fallit på landskyrkan 
utanför staden. Bocskai János är inte odelat positiv, men har i alla fall fått ny vit plastfärg på 
de vittrande fasaderna. Dagen till ära är såväl porten som altaret flankerade av ungerska fanor. 
Det är vindstilla och det vildväxta gräset mellan gravarna är sedan länge sönderbränt när 
kommunens folkvalda, representanter för stadens näringsliv och andra honoratiores i bästa 
helgkläderna tågar upp från kyrkogårdsgrindarna. I spetsen går avgående borgmästaren och 
ser sammanbiten ut med svetten flödande från pannan. Bakom honom stegar familjen Fehérló 
fram i triumf. Längre bak, bland de folkvalda och deras familjer, går Török Vajk. Som 
markering har han Gábor vid sin sida, vilken har en välsittande sommarlätt vit kostym utan 
kvävande slips samt ett par Ray-Ban på nästippen. Detta föranleder sedermera mycket tissel 
och tassel i kyrkbänkarna, både yttranden av sympati och förfasande. Sist tågar ett urval av 
den fehérlóska ungdomssektionens mest välväxta gossar in i kyrkan.     
 
Kovács håller ett något sentimentalt tal där han i ovanlig måttfullhet ger en tämligen 
skönmålad bild av sina mandatperioder.  
”Jag har hela tiden haft H-város bästa för mina ögon. Det är med tacksamhet jag ser tillbaka 
på det förtroende jag har åtnjutit under dessa år, och jag hoppas att det arbete som bedrivits av 
mig och mina partikollegor och tjänstemän varit av bestående gagn för H-város. Nu går vi in i 
en ny tid. Nya utmaningar står för dörren och jag hoppas att min efterträdare på 
borgmästarposten skall förvalta ämbetet väl och med eftertanke.”  
Kovács viker ihop sin fusklapp och överlämnar den symboliska lilla träklubban till Fehérló 
som stigit fram. ”Dr. Fehérló István”, avslutar Kovács och går rörd ner för korets trappsteg till 
ackompanjemang av artiga applåder. Fehérló håller tillbaka ett leende, rättar till glasögonen 
och harklar sig före han påbörjar sitt tal.  
”Tack H-város, tack alla ni i kommunen som trott på vårt budskap. Som Kovács úr så riktigt 
sade, vi är på väg in i en ny tid. Hela landet är på väg in i en ny tid, och jag ser det som ett 
privilegium att få vara den man som får vår lilla del av Ungern med på den resan...” 



 
Under femte minuten av Fehérlós tal så surrar det till i Vajks mobil. Han tar diskret fram den, 
läser meddelandet och inser att han måste ut och ringa. Vajk viskar till Gábor att vänta och 
beger sig ned till dörrarna, vilka öppnas av två ”lädergardister” i posto vid entrén från 
vapenhuset. När Vajk öppnar den tunga ytterporten och just är på väg ut lyfter han blicken 
och kisar i det starka middagsljuset. Som en överexponerad bild noterar Vajk att två män är 
på väg i rask marsch upp mot porten, en långsmal och en mer fyrkantig. När irisen anpassat 
sig ser han till sin stora olust att det rör sig om László och den osympatiske herr Ferenczi. Det 
är något som inte stämmer. Vajk stänger dörren och skyndar tillbaka till dubbeldörren in mot 
kyrkorummet, men den är låst. Han rycker i den. Det händer ingenting. Han hör hur Fehérló 
höjer rösten framme i koret. Där är dörren upp till tornet. Han öppnar den och skyndar uppför 
de gistna och dammiga trätrapporna.  
”Det var inte igår du gick i kyrkan?” viskar herr Ferenczi när de båda stiger in i vapenhuset. 
”Du har inte betalt för att vara spydig! Jag var en god pionjär skall du veta! Var blev han av?” 
”Måste ha sprungit upp i tornet. Jag hör att det knarrar. Som om han skulle undkomma oss… 
hehe.” 
I lugnt tempo börjar László och hans torped avverka trapporna upp till klockvåningen. Vajk 
har redan hunnit upp och inser att han snart ligger illa till. Lyckligtvis finns det en lucka i 
golvet över trapploppet som kan stängas till. Han släpar fram ett par gamla stenvikter från 
urverket och lägger över luckan, som han sedan sätter sig på. Gott om tillhyggen finns det 
också. Ögonblicket därefter börjar det bulta i luckan.  
”Var inte löjlig Vajk. Tror du att din gamle vän vill dig något illa? Vi vill bara beklaga 
förlusten. Nu kan vi förnya vårt samarbete istället.” 
”Dra den om rödluvan och vargen också…” 
Vajk trillar omkull. Herr Ferenczi har tydligen oväntade kraftresurser. Nu står både denne och 
László öga mot öga med Vajk.  
”Nu, min bäste herr Török, är det dags att leverera en ordentlig lektion i vett och etikett. Herr 
Ferenczi kan, som du nog redan vet, det mesta på området…” 
Det blixtrar till för ögonen på Vajk när Ferenczis knytnäve landar i mellangärdet.  
 
Fehérlós tal har pågått i oräkneliga minuter. Nu är han inne på den mytiska betydelsen av 
riksregalierna, framför allt Stefanskronan. Även de mer inbitna anhängarna börjar skruva sig i 
de hårda bänkarna. I korstolen har Bacskai János tillfälligtvis slumrat in. Gábor börjar undra 
var pojkvännen blev av. Telefonsamtalet måste ha vara allvarligt. Kanske bäst att gå ut? 
Gábor reser sig och går under avundsjuka blickar mot porten. Väl framme spärras hans väg av 
de två muskulösa ynglingarna i folkdräkt. ”Släpp ut mig” väser han. Fehérló gör en paus i sitt 
oändliga tal och tittar leende nedåt mittgången. Därefter ger han order om att ”herr Töröks 
budapestragg” skall släppas ut. ”Tack herr borgmästare! Jag måste berömma er smak. Ni 
väljer bara de sexigaste gossarna till ert lädergarde!” Väl ute i vapenhuset hör Gábor tumult 
och stönande uppe ifrån tornet. Hjärtat slår några extra slag och kallsvetten börjar rinna. Med 
ett ordentligt tillflöde av adrenalin springer han upp för de sviktande trapporna. Duvor flyr i 
panik. När Gábor skall äntra klockvåningen så slänger László igen luckan i ansiktet på honom 
så att han trillar ner några trappsteg. László sätter sig till rätta på luckan och tittar Vajk i 
ögonen där denne ligger bland fågelträck på brädgolvet, fixerad av Ferenczis tyngd. 
”Gábor…” stönar Vajk och spottar ut blodet som samlats i munnen.  
”Gábor skall vi också ta itu med. Ni kan vila lite nu, Ferenczi. Jag tror att herr Török är 
mogen att lyssna.” László tänder en långsmal Sopiane och drar ett njutningsfullt bloss medan 
han borstar kyrkdammet och fågellorten från sina skjortärmar. ”Jag måste säga att Fehérló har 
visat ett stort intresse för min konstnärliga verksamhet. En mycket pragmatisk man, långt 
ifrån den idealist man skulle kunna tro. Blir säkert en bra borgmästare för den här hålan. Jag 



har alltid avskytt idealister. Så totalt oberäkneliga. De kan ju få för sig att göra vad som helst. 
Jag trodde inte att du var en idealist, Vajk. Uppenbarligen tror du på något. Mycket farligt. 
Framförallt för omgivningen.” 
Vajk blundar och gråter tyst.  
”Så dags att gråta nu. Jag har fått en mycket god idé. Ja, de brukar vara mycket goda, med 
något undantag. För att folk skall kunna akta sig för att ge sig i lag med herr Török så borde 
han märkas, så det syns.” 
László spanar runt i våningen och hittar snart ett gammalt järnstag.  
”Ge mig den där järnbiten och din lilla brännare, Ferenczi!” 
”Du skall få de pengar du vill ha László…” 
”Det handlar inte om pengar längre. Det handlar inte om mig. Det handlar om allmänintresset. 
Det borde du känna till som politiker.” 
László börjar glödga änden på järnet.  
”Så där, nu kanske herr Ferenczi vill vara så snäll att hålla fast herr Török ett slag?”  
Han reser sig och går mot den ånyo fjättrade Vajk. Ferenczi gör en förskräckt min. 
”Luckan!” 
”Visst fan!” 
Men Gábor har redan hunnit upp och slår järnet ur handen på sin forne chef med en brädlapp. 
Vajk uppbådar sina sista krafter och sliter sig lös ur torpedens grepp. Han springer med 
huvudet före mot László och träffar denne i magen. Erotikproducenten trillar baklänges och 
slår nacken i storklockan som ger ifrån sig en välljudande dov klang.  
”Det där skall ni båda få betala för! Ferenczi!” 
Denne är dock inte nödbedd utan har greppat tag i två gamla lösa klockkläppar som han 
svingar besinningslöst med var sin hand. László, Vajk och Gábor duckar.  
”Se dig för din best! Det är dem du skall ta kål på!” 
Under tiden ligger det och pyr i en lår med gamla psalmböcker i våningen nedanför, där det 
glödgade järnet hamnat. Det börjar ryka oroväckande och snart slår en första låga upp, sedan 
flera. Ferenczi går inte att hejda, han är en naturkraft, okontrollerbar, lika okontrollerbar som 
den begynnande vådelden. Lågorna börjar slicka sig upp mot klockvåningen. László inser att 
situationen kan gå honom ur händerna. Han måste ta till extraordinära lösningar och plockar 
fram sin lilla ryska pistol, men har glömt hur säkringen fungerar och springer runt till andra 
sidan av klockorna. Gábor ser en möjlighet och tar med alla krafter i och får mellanklockan 
att slå upp och träffa László hårt i käken med en något ljusare klang. Skaparen av mästerverk 
som Csárdaträume, Zigeunerbraten, Büdös fiúk och Ferienlager Sommerlust stapplar 
baklänges mot den norra ljudöppningen och faller handlöst genom luften. Borsodi Lászlós 
gängliga kropp landar olyckligtvis rakt på kyrkoherde Kálocsi János kalkstensobelisk från 
1914 och ryggen bryts medan stora rökmoln väller ut från tornet. 
 
Elden sprider sig snabbt både uppåt och nedåt i tornet medan Fehérlós tal ännu inte närmat sig 
något som kan likna ett avslut. Ferenczi kastar sina kläppar och störtar sig i panik nerför de 
brinnande trapporna medan lågorna slickar hans kläder. Gábor inser att enda vägen ut är 
genom väggarnas ljudöppningar. Lyckligtvis har klockaren aldrig slängt något. I ett hörn 
ligger ett par ihoprullade klocksträngar i precis rätt längd. Gábor binder änden under armarna 
på Vajk, andra änden kring en stolpe, tar spjärn mot densamma och hissar sedan ned honom 
till marken. Slutligen beger sig Gábor själv nerför repet. 
 
Det är Kovács som först förnimmer brandlukt, då är vinden redan övertänd. Han reser sig 
myndigt och avbryter efterträdarens tal.   
”Mina damer och herrar! Jag måste bryta in. Det verkar som att elden är lös…” 



Folk börjar ängsligt skruva på sig. Då rasar en av takbjälkarna ner över orgeln som fattar eld. 
Panik utbryter, Fehérló hukar i ambon och Bacskai János vaknar upp ur sina bitterljuva 
drömmar.  
”Jézus Mária!” 
”Lugn allesamman! Vi utrymmer i god ordning!” Polischefen, den annars så sävlige Horváth 
Mátyás, försöker ta kontroll över situationen. De helgklädda H-várospotentaterna pressar 
redan på mot vapenhusporten, några klättrar upp och krossar fönstren för att ta sig ut. Kovács 
föser Bacskai, som hunnit greppa monstransen, och familjen Fehérló – inklusive den rådville 
efterträdaren – ut genom sakristiporten. Bakom dem störtar en bjälke ned över altaret.  
 
När H-város frivilliga brandkår och stadens två ambulanser sent omsider anländer slår lågorna 
ut genom alla kyrkans fönster. De chockade ceremonideltagarna irrar runt bland gravarna. 
Backsai János sitter uppgivet på en häll med ansiktet i händerna och gråter. Under platanen 
vid den Törökska familjegraven torkar Gábor blod och smuts från Vajks svullna ansikte. 
Kovács och Horváth har under tiden försökt få läget under kontroll. Alla är uppenbarligen ute 
ur kyrkan. Ingen saknar någon. Men vad är det egentligen som har hänt? Såväl Lászlós kropp 
som hejduken Ferenczi är som uppslukade av jorden. När H-város tjänstgörande polispatrull 
rullar in genom grindarna ropar den sotige och svettige Hórváth för full hals:  
”Ingen lämnar kyrkogården! Det här är att beteckna som en mordbrand! Jag vill ha förhör 
med alla närvarande!”  
Då vaknar Fehérló upp ur sin apati och skyndar bort till polismästaren för att få denne att inse 
det orimliga i ett sådant tillvägagångssätt. Efter en stunds avsides överläggningar tar Horváth 
åter till orda och uppmanar sina underlydande att ta allas namn innan de får lämna 
kyrkogården. Utredningen får ta vid i morgon.  
 
Gravstenen har äntligen fått sin inskription och en respektingivande fotografisk medaljong av 
Törökné Margit. Den lilla bilden är vad som behövs för att inge Vajk kraft nog att resa sig 
upp och stödd på Gábor linka iväg mot kyrkogårdsgrindarna. Där passerar de 
poliskonstaplarna samt Horváth och Fehérló.  
”Låt dem bara passera”, säger den senare. Fem minuter senare stiger gästgivarparet ut på 
grusplanen framför Neusiedler csárda.  
”Är det här alltings början och slut?” mumlar Vajk och tittar länge på den förgyllda karpen.  
”För din mor hade det här bara varit början...” Gábor ser ovanligt djupsinnig ut och avslutar: 
”Det ligger något stort i det lilla.” 
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