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Török Lajos lutade sig ut genom tågdörren och söp in den kolröksfyllda morgonluften. Den 
korpsvarta luggen fladdrade framför hans slutna ögon. På den mjukt rundade hakan syntes 
några dagars skäggstubb. Dunket från rälsskarvarna kom i ett allt långsammare tempo. Med 
gnissel och gnäll kryssade Bukarestexpressen fram över Budapest Zúglos bangård. Nästan 
fyra dagar hade resan tagit från det att Lajos med en blandning av ängslan och tillförsikt stigit 
på det redan överfulla tåget i Brassó. Tredjeklassvagnens alla träsäten och hela gången hade 
tagits i anspråk av en brokig skara människor, däribland många ryska meniga. Det var första 
gången Lajos hade skådat en sådan mängd sovjetsoldater. Hembyn utanför Kézdivásárhely, 
längst in i Karpaternas hästsko, hade undgått den sovjetiska inmarschen. Bygden låg i döda 
vinkeln och en dag hade den ungerska garnisonen i staden bara försvunnit. Hans far hade varit 
helt grå i ansiktet. Hans far ja, sammanbitet hade han sett på när Lajos lämnade gården. Mor 
hade följt med in staden, hela tiden med gråten i halsen. Men det var så det måste bli, hade 
sonen intalat sig. Stanna kvar hemma var uteslutet efter vad som hade hänt. Inom sig hyste 
ynglingen en blandning av skam och frustration.  
 
Efter att väl ha skaffat sig en fläck för sin väska hade Lajos satt sig på densamma och börjat 
betrakta sin stökiga omgivning. Hans uppmärksamhet hade snart gått till de rysktalande 
soldaterna, många var väldigt unga, kanske bara något år äldre än han själv, kring 18 år. De 
bar kakifärgade uniformer med breda läderbälten hårt åtdragna om livet, säckiga byxor 
nerstoppade i stora läderstövlar. Före tåget nådde Szegesvár hade Lajos tilltalats av en blond 
och ljusögd soldat som erbjudit honom en stark papyros. Själv hade han i gengäld bara kunnat 
bjuda på en bit svettig kolbász och halva väskan som sittplats. Den unge soldaten hade en 
längre stund betraktat Lajos på avstånd tills denne tittat upp och mött hans blick.  
”Меня зовут Игорь. Как тебя зовут?” 
Igors försök att samtala med Lajos hade lett till att han med stort nöje börjat försöka lära 
szeklerynglingen ryska glosor. På en säregen blandning av ungerska, tyska och ryska hade de 
båda fördrivit de långa dagarna. Ofta stod tåget stilla på grund av skadorna på rälsen eller för 
ständiga kontroller. Lajos hade under denna förflyttning i tid och rum – som för honom var 
som en värld i sig – verkligen fattat tycke för den ryske kamraten, inte minst dennes ansikte. 
Det kunde han inte se sig mätt på, fast han allt som oftast tittade ner på sina händer. Det var 
ett på samma gång barnsligt och kraftfullt ansikte, bränt av karpatsommaren. Den breda hakan 
pryddes av en liten grop under begärligt fylliga läppar. De markanta kindbenen, ögonens 
gråblått skiftande iris, trubbnäsan och det solblekta håret gjorde Igor till en smått exotisk 
uppenbarelse. I utseende hade szeklerpojken och soldaten bara den ringa längden och den 
smärta figuren gemensamt. Detta underlättade när de sov rygg mot rygg, delande Lajos väska. 
För Lajos personifierade Igor frimodighet, kraft, djärvhet, sådana egenskaper som han själv i 
högre grad önskade sig.  
”Сколько тебe лет?” frågade Igor med sin mjuka ryska.  
”Сколько… тебe… лет …” 



”Хорошо, мне 18 лет.” 
”Мне 18 лет.” 
”Нет! Сколько тебe!” 
Igor hade petat Lajos hårt i bröstet upprepade gånger. 
”Мне… щ… ще… нет… се… сем… сем… weiß nicht…” 
”Тебe 17!” 
De gråblå ögonen hade fixerat Lajos blick så länge att denne tittade bort, därpå hade ryssen 
grinat brett, visande sina stora vita tänder, ett riktigt hästgrin.  
”Молодец, ты мне нравится! Понимаешь быстро!” Med en klapp på kinden hade han 
bekräftat sin förtjusning.  
 
Förstäderna till Budapest var egentligen en dyster anblick med utbrända industrier och 
nödtorftigt hoplappade järnvägsspår. Långsamt närmade sig tåget pustande och tjutande 
Keleti pályaudvar, Östra stationen. Lajos njöt av luften och anblicken av den stora stadens 
baksida.  
”Szabad vagyok”, viskade han. 
”Што говоришь?” Lajos kände Igors svettiga uniform mot sin rygg, vände sig om och drog 
med fingrarna bort luggen från ansiktet. 
”Jag är fri… свобод…” 
”Понимаю.” 
Nu kunde de långt bort se det sotiga stålskelettet till stationens perronghall.  
”Знаешь Будапешта?”  
”Нет, не…” 
”Нет, не был, конечно.” 
Nej, Lajos hade aldrig varit utanför Transsylvanien. Brassó var den största stad han hade 
besökt. Budapest var något mytiskt, något han bara kände genom skolböckerna och sin far, 
den pensionerade officeren.  
 
Alla passagerare i vagnen började försöka få ordning på sina omfattande effekter medan tåget 
sakta rullade in i hallen. Storögt betraktade Lajos stationshallens nedsvärtade nyrenässans. 
Blicken fastnade på en stenskiva över en av portalerna med inskriptionen Viribus unitis, med 
förenade krafter. Det var kejsar Franz Josefs valspråk, men dubbelmonarkin hade varit ett 
minne blott när Lajos föddes. På perrongerna trängdes resenärer, anhöriga, soldater och 
svartabörsförsäljare. Det var ett öronbedövande väsen, värre än en lördagsmarknad i 
Kézdivásárhely. Lajos fattade sin välfyllda koffert och var med två tunga steg nere i 
folkmassan. Vart skulle han nu ta vägen? Hans planer var ännu konturlösa, bortsett från att 
modern hade gett honom adressen till en för honom föga känd faster. Men om hon ännu fanns 
kvar i Budapest, ja det visste ingen. Stationsväggarnas storbystade hermer blickade tomt ut i 
intet. Lajos kände att han inte hade ätit eller druckit något sedan Szolnok, och då var det inte 
mer än skiva hård gårdagskenyér med lite lök.       
”Иди со мной!” Igor tog ett bestämt grepp om Lajos arm. 
”Што?” svarade Lajos med en av de glosor som hade fastnat.  
”Иди со мной, на уборнаю… Понимаешь? На туалет. Только момент… Не хочешь?” 
viskade Igor i Lajos öra med het andedräkt.  
”Till toaletten?”  
Igor spände de kalla ögonen i Lajos kastanjebruna dito och började pressa honom genom den 
pulserande folkmängden. Hjärtat slog snabbt och hårt i Lajos bröst under de minuter det tog 
bort till toaletten i änden av en smutsig arkad. Toalettvaktmästaren ägnade de båda männen en 
ointresserad blick när de passerade. Igor tryckte in Lajos i det bortersta båset och stängde 
dörren. Lajos tittade snabbt på klosetten och ställde ner kofferten. Det luktade starkt av urin 



och avföring. Med båda händerna fattade ryssen tag i hans huvud och pressade in sin tunga i 
munnen. Lajos darrande händer vandrade över Igors mage och ned till hans skrev.  Genom de 
säckiga militärbyxornas grova tyg kände fingrarna det styva och varma könet.  
”Мальчик, мне очень надо…” kved soldaten lågt i örat.  
”Што?” 
Igor lade handen över Lajos mun, öppnade sedan hans bälte och drog ner byxorna. Så vände 
han på honom och spottade i näven. Lajos böjde sig över kofferten och kramade den hårt. Han 
kvävde ett skrik av smärta när Igor tryckte in sin kuk. Efter en lång minut kände Lajos hur het 
säd rann mellan skinkorna. Han var tvungen att skita. 
”Извини, надо…”  
Igor flinade och torkade av sig med en fläckig näsduk medan Lajos slängde undan kofferten 
och hukade över hålet. Svetten pärlade sig på pannan. En sådan lättnad, han stönade. Igor 
knäppte gylfen och räckte honom trasan.  
”Што делаешь сейчас?”    
Vad hade Lajos för planer? Han tittade i golvet, reste sig sedan och drog upp byxorna.  
”Не знаю… Работа…” 
”Молодец!” Igor log brett och klappade Lajos på den orakade kinden. ”До встречи!” Han 
slängde sin säck över axeln och gick ut från toaletten. Lajos försökte skynda efter med sin 
väska, bara för att se Igor försvinna i myllret nedanför entréns breda trappa. En 
uniformsmössa viftade i luften över huvudena. Så var han borta. Lajos blev stående med båda 
händerna om väskans handtag, den kändes väldigt tung, magen tom och huvudet likaså.  
	  
En ensam bit debrecener simmade runt i det flottiga spadet tillsammans med några upplösta 
bitar potatis. Girigt sörplade Lajos i sig den varma soppan och torkade nogsamt ur 
bleckskålen med ett stycke torr kenyér. Utan ett ord lämnade han tillbaka skålen till det 
manhaftiga fruntimret vid soppköket. Väskan hade han lämnat in på stationens 
effektförvaring. I fickan kramade han en bunt av de nya forintsedlar som han hade växlat till 
sig, förhoppningsvis utan att ha blivit lurad. ”Török Ilona, Rózsa utca 26” hade mor sirligt 
präntat på en liten lapp, fastern han aldrig hade sett.  
”Ursäkta? Hur kommer jag till Rózsa utca?” 
 
Genom fönstret på den framskramlande gula spårvagnen såg han idel högresta men härjade 
fasader passera förbi. Putsen var på många ställen sårad av granater och kulor. Här och var 
fanns en lucka med kvinnor rotande bland tegelhögarna. Tyskarna hade bjudit de 
framryckande sovjetstyrkorna hårt motstånd för ett och ett halvt år sedan.   
Inne i Terézváros hittade han slutligen rätt gata. Här hade uppenbarligen inga strider stått. 
Lajos korsade en arkadprydd innergård där en mager katta jamade. Trappuppgången var mörk 
och luktade unket. En trappa med nötta kalkstenar och gjutjärnsräcke förde uppåt genom fem 
våningar. Högst upp fanns den enda dörren utan namnskylt, men en mörk fyrkant i ekträet 
vittnade om att det tills nyligen hade funnits. Han knackade på, någonstans där inne skällde en 
hund. Men inga steg hördes. Bakom honom gnisslade det till. Ett torrt gammalt kvinnoansikte 
med städhuckle tittade försiktigt ut genom dörröppningen mitt emot. 
”Vad vill ni här?” väste kvinnan.  
”Jag söker Török Ilona.” 
”Henne hittar ni inte här, hennes lägenhet är exproprierad…” 
Kvinnan mönstrade honom långsamt och insåg snart att han var en utböling. 
”Jag har inte sett fru Török sedan tyskarna försvann.”   
Lajos började gå ner för trappan med tunga steg.  
”Vem är ni?” 
”Jag är bara hennes brorson… från Székelyföld.” 



”Hon gjorde rätt som försvann… Isten, Isten…” hon korsade sig, skakade på huvudet och 
drog igen sin skeva dörr med en smäll.  
Allteftersom han steg ned genom huset så lättade sinnet, ja, han kände sig nästan barnsligt 
uppsluppen när gatans ljus slog emot honom. Lajos var fortfarande fri och njöt av känslan. 
Han styrde stegen bort mot Donau och korsade efter några kvarter Teréz körút. Den 
storslagna avenyn gjorde även i sitt defekta tillstånd en imponerande syn med himlasträvande 
1800-talsfasader. Snart kunde han se Stefanbasilikans kupol. Lajos kom att tänka på faderns 
album med Budapestvyer, det hade han som liten pojke ofta bläddrat i. Snart skulle han få se 
Donau på riktigt, broarna, slottet, parlamentet.   
 
Lajos hade dock inte kunnat föreställa sig ett sådant panorama av förödelse. Han stod på 
Corson och svepte med gapande mun blicken från Gellérthegy, över slottskullens tomögda 
murar och Lánchíd till det sotiga Parlamentet. Under kedjebrons förvrängda järnspann flödade 
Donaus bruna vattenmassor oförtrutet fram. Enbart de båda stenpylonerna med riksvapnet 
reste sig ännu mot skyn.  
”Tyskarna sprängde den innan de stack. Fin Götterdämmerung inte sant?” 
Lajos vände sig om och såg en kutryggig gamling i nött svart kostym med vass blick. 
”Ni är inte härifrån antar jag.” 
”Jag kom från Brassó idag.” 
”Szekler?” 
Lajos nickade. Halsen kändes sträv.   
”Här för att söka lyckan förstår jag? Ja, som synes finns här arbete. Men förvänta er inte guld 
och gröna skogar. Vad det skall bli av Ungern står skrivet i stjärnorna… eller i den röda 
stjärnan. Fast de tänker visst bygga upp bron igen.”  
Han pekade med käppen mot byggplanken kring brofästet. Ur rasmassorna stack ett stenlejon 
fram sin nos.  
”Fin gest att bygga upp en nationalklenod, eller kanske bara ironi. Den invigdes ju 1849, året 
efter att de hjälpte Habsburg slå ner revolutionen. Det vet ni förstås redan, ursäkta en gammal 
lärarsjäl. Wünsche eine angenehme Aufenthalt!” 
 
Med ett ljudlöst skrik sträckte den sina bronsvingar upp mot det utbrända slottets murar, a 
turul, den mytiska fågeln som enligt sagorna hade lett magyarerna in över Pannoniens slätter. 
Över förvridna smidesgaller bevakade den nu från portpelaren ingången till det kungliga 
slottets gård. Härifrån gavs en totalvy över Pest. En känsla av overklighet hade allt mer gripit 
tag i ynglingens sinne, borta var känslan av lättsam tillförsikt. Hade det varit ett så klokt 
beslut att lämna Transsylvanien? Varför hade han inte bara nöjt sig med att försöka hitta 
arbete i Brassó eller kanske Kolozsvár? Det hade räckt för att komma bort från hemmet och 
skammen. Lajos drog handen genom håret och bet ihop hårt.  
”Товариш! Помагай нас! Фото.” 
En soldat sprang fram till Lajos och höll fram en småbildskamera, pekande mot sina två 
kamrater som lutade sig mot muren med staden som fond. Med ovana händer förde Lajos 
kameran mot sitt högeröga och försökte komponera de tre poserande männen i den lilla 
gluggen.  
”Ешё один! Давай!”  
”Спасибо!” 
Lajos fick en cigarett och satte sig sedan på muren. Han hade börjat vänja sig vid röksmaken. 
Med en gäspning lade sig Lajos ner och sträckte ut sin värkande kropp för första gången på 
flera dagar. En väldig trötthet bemäktigade sig honom och inom kort infann sig en befriande 
drömlös sömn.  
 



Lajos vaknade med ett ryck och fann sig helt desorienterad. Det var skumt och borggården 
syntes tom. På avstånd nere i Pest lyste enstaka lyktor på gatorna. Hundar gav skall i 
närheten. Han insåg att det hade varit lättsinnigt att falla för frestelsen att lägga sig ner. Med 
en panikartad rörelse började han känna på kavajen, hjärtat bultade snabbt när han inte hittade 
sin plånbok. Den fanns inte längre kvar, inte heller forintbunten, så dum han varit. Lyckligtvis 
var hans dokument kvar i den andra byxfickan och väskan på stationens effektförvaring. De 
mörka slottskvarteren var ingen säker plats att dröja sig kvar på. Med raska steg och skygga 
blickar skyndade Lajos ned mot Pest. 	  
	  
Kapitel II – Höst i parken 
 
Városliget, 1 november 1946 
 
Lajos gnuggade sina frusna händer och tittade ut över den tömda dammen. Ännu i oktober 
hade det varit gott om pesti családak som rodde runt i små båtar med kopian av ätten 
Hunyadis slott som romantisk fond av torn och tinnar, erinrande om det åter förlorade 
Transsylvanien. Det var den i historieböckerna omstrålade renässansfursten Mattias Corvinus 
– korpens – släktborg. Lajos hade inte sett originalet i verkligheten, det låg långt från 
Székelyföld. Till Ungerns millenniefirande 1896 hade såväl stadsparken Városliget som 
borgen byggts upp. Nu var de roddande familjerna ersatta av gräsänder som bittert kväkande 
korsade dammens betongbotten. Ännu ett av Budapests numera lätträknade nöjen var till 
ända. Platanerna hade börjat släppa sina löv och Lajos framkallade bilden av Béla, 
zigenarpojken för vars skull han hade lämnat hembyn. Han försökte återskapa det sista 
ögonkastet där under krucifixet vid vägskälet. Det som han då inte visste skulle bli det sista, 
före den oväntade konfrontationen med fadern. Det var nu tre månader sedan. Han kunde bara 
se pojkens alltid så sorgsna leende bakom de slutna ögonlocken. Saknaden blandades med en 
känsla av skuld över att Lajos hade låtit ömheten gå över i begär. Efter en stund av melankoli 
ersattes Bélas mörka ögon med den ryske soldatens ansikte. Dessa två hade omväxlande 
befolkat Lajos verklighetsflykter under dagarna utan arbete. Den ljuse Igor var med sina 
befallande ögon hans egen motsats, i Lajos hjärna upphöjdes han till en oemotståndlig 
naturkraft. Ryssen hade under tågresan blivit en vän, han hade tagit Lajos i besittning och 
sedan försvunnit. Av en tillfällighet hade de råkat varandra, kunde de då inte av en tillfällighet 
råkas igen? Trots att Lajos hela tiden hade granskat varje soldat som passerade så uteblev 
Igor.  
 
Det hade varit ännu en dag utan arbete, den fjärde i följd, och Lajos gick ständigt hungrig. Sin 
artonde födelsedag hade han kunnat glädja sig åt två hela veckors arbete som bärare på ett 
bygge. Då hade det funnits några forinter till sängplats på ett ungkarlshärbärge i Zugló samt 
bröd och soppa en gång om dagen. Sovsalens fläckiga madrasser, den sura svettdoften från 
diversearbetarna och loppbetten hade först plågat honom, så fjärran från moderns prydliga 
kammare och manglade linnen. Men det var en förhållandevis säker plats för natten. De nätter 
ynglingen hade tvingats tillbringa i stadsparken föreföll hotfulla, och det med rätta eftersom 
flera rånarband av utslagna krigsveteraner härjade i staden. Somnat hade han då till slut gjort 
av ren utmattning. Arbetena i raserade kvarter var tungt, men Lajos hade under hösten vant 
sig och fått valkar i handflatorna efter tegel och murbruksklumpar. Senaste tiden hade 
konkurrensen varit hård om arbete, hur tidigt han än var på plats på byggena så var där redan 
en lång kö av män och framförallt kvinnor. De senaste nätterna hade Lajos sovit i parken, sin 
väska hade han gömt väl för att inte bli bestulen igen. Det var förvisso inte längre mycket av 
värde i den, sin kostym hade han redan sålt, återstod klockan, men det bar honom än så länge 
emot att skiljas från den. Förhoppningsvis skulle snart någon möjlighet visa sig, måste visa 



sig. Han visste inte vad han skulle ta sig till utan arbete när vintern kom. Försöka ta sig hem 
igen? Men utan pengar? Kanske för klockan… Åtminstone till Kolozsvár.  
 
Det hade åter börjat skymma när en täckt svart Mercedes-Benz i långsamt tempo körde förbi 
den grubblande Lajos, där denne satt på en parkbänk. Sådana bilar var ingen vanlig syn, 
säkert någon profitör eller någon av de sovjetiska rådgivare som kontrollerade landets 
politiska liv och ekonomi. Bilen stannade framför en palatsliknande villa i två våningar vid 
dammens andra ände. Putsrustik och ett i fransk renässans välvt tak förlänade byggnaden ett 
representativt yttre som passade väl åt innehållet. Det var Gundel Étterem, en av Budapests 
mest anrika restauranger, grundad 1910 av Gundel Károly, Ungerns okrönte gastronom. Lajos 
hade ofta på avstånd, i skydd av mörkret, blickat in genom de rundbågiga fönstren till den 
upplysta matsalen med sina pelare, sin kristall och sina uniformerade kypare. Det var märkligt 
att just denna restaurang fortfarande var i gång. Klientelet kunde inte rimma väl med de nya 
politiska vindarna under de allierades kontrollkommission. Under vandringarna genom staden 
såg de flesta krogar igenbommade ut, till och med kaféerna. Det ståtliga Café New York hade 
tydligen stängts av polisen som konfiskerat förråden och delat ut dem till hemvändande 
krigsfångar, sades det. De allorstädes närvarande löpsedlarna till kommunistpartiets Szabad 
nép hade en dag förkunnat: ”Lyxkrogar stängs! Förbjudet kött för borgerlig klick äventyrar 
lugnet!” 
 
Med kurrande mage tänkte Lajos att revolutionen gärna fick komma i morgon. Denna natt 
skulle han äntligen våga ta sig in på Gundels bakgård och leta i soporna. Det var bara ett 
smidesstaket runtom, fullt möjligt att klättra över. Att fler måste ha tänkt samma tanke långt 
tidigare föll honom inte in. När mörkret hade infunnit sig närmade sig Lajos staketet, tog 
spjärn mot spjälorna, klättrade och var snart över på andra sidan. Ett stycke från restaurangens 
bakdörr stod tre stora soptunnor i skuggan. Försiktigt lyfte han av locket till den ena och 
började gräva i potatisskalen. Därunder låg några dåligt avgnagda köttben som han stoppade i 
kavajfickan. Plötsligt hördes skall som snabbt närmade sig. Lajos vände sig skräckslaget om 
och såg en stor schäfer i språng. Innan han hann kasta sig mot staketet högg besten sina tänder 
i högervaden. Med händerna om staketspjälorna försökte Lajos i panik rycka sig loss, men 
hunden bet bara hårdare. Varmt blod rann ner längs benet, men någon smärta kunde inte 
kännas.   
”Pöcsi! Duktig hund!” ljöd en djup stämma. 
En omfångsrik svart skugga i frack hade trätt ut genom bakdörren på restaurangen och 
närmade sig med en vaggande gång raskt hunden och dess byte.  
”Släpp! Släpp sade jag!” Skuggan sparkade undan schäfern och fattade ett hårt grepp om 
kragen på Lajos nötta rock. Ynglingen flämtade tungt och svetten rann ner i ögonen. Han 
försökte se vem som fångat honom, men mannens ansikte gick inte att urskilja i motljuset, 
han var dock huvudet högre och lika bred som minst tre Lajos. Det var ingen idé att försöka 
komma loss. Den fete mannen släpade fram soptjuven till ljuskäglan från en lykta och började 
granska honom. Förskrämda rådjursögon stirrade ur ett smalt pojkansikte, halvt dolt av en 
flottig svart lugg och mörk skäggstubb.  
”Uram… förlåt mig…” viskade Lajos mellan spruckna läppar, med en röst som bröts av 
hulkanden.  
”Börja inte gråta, pissunge! Vill du ha Pöcsi på dig igen?” 
”…” Lajos vände bort sitt förvridna ansikte, men en varm och knubbig hand vände bestämt 
tillbaka det.  
”Låt mig se dig ordentligt!” 



Under tystnad granskade mannen honom medan schäfern morrande hukade på behörigt 
avstånd. Han närmade sitt ansikte till Lajos som luktade starkt av gammal svett medan 
mannen själv utsöndrade en myskig parfym. 
”Zigenare? Lite väl ljus i hullet?” sade mannen, liksom för sig själv.  
”Nej, uram… Székely…”  
Mannen stod tyst, släppte sedan taget, ryckte med van rörelse fram en vit battistnäsduk ur 
frackfickan och räckte densamma till Lajos, den såg så oklanderligt ren ut i ljuset. 
”Tårar passar sig inte för en szeklerpojke. Tessék!”  
Tvekande tog han emot näsduken, som vore den ett sakrament för vilket han var ovärdig. 
Lajos torkade försiktigt sina kinder, vilka efterlämnade smutsbruna fläckar. Vad var detta för 
en man?  
”Hur gammal är du?” 
”Nyss fyllda 18, uram…” 
Mannen nickade gillande, fortfarande med ansiktet i skugga.  
”Och ditt namn?” 
”Török Lajos, uram… jag har varit…” 
”Säg inget, jag förstår och vet det mesta, det räcker. Du behöver ett arbete.” 
Lajos nickade stum.  
”Inbilla dig ingenting. Men jag behöver en pojke till i köket, det är hårt arbete och räkna inte 
med mer än några få forint… Men för en pojke som du, förutsatt att du är en pojke som 
förstår att spela sina kort”, han lät blicken glida över Lajos tunna gestalt och lade sin 
högerhand på dennes skuldra och kramade den, ”ja, då finns kanske med tiden lite 
möjligheter…” 
För första gången föll nu ljuset på mannens ansikte. Det var som ett blekt klot ovanpå den 
väldiga kroppshyddan. Svarta hårtestar var omsorgsfullt kammade kring en kal hjässa. Små 
intensiva ögon gav liv åt detta klot som i övrigt uppvisade fint skurna drag, om än inbäddade i 
fett, en liten romersk näsa och en dito mun med fylliga läppar på vilka ett leende spelade.  
”Jag är Horváth Pál, a föúr, hovmästaren.” 
Pál förde Lajos uppför trappan och in i restaurangens köksavdelning. Värme, ljus och härligt 
matos slog emot honom. Där var liv och rörelse.  
”Vi måste se över ditt ben, sätt dig där och ta av byxorna.” 
De knubbiga händerna gav med snabba och exakta små rörelser en tyst order till en av 
springpojkarna som snart kom tillbaka med vadd och en mörk flaska jod. Med darrande knän 
tog Lajos av sig byxorna och satte sig på en pall vid dörren. Han undvek att titta på sin 
högervad, den gjorde sig ändå kraftigt påmind när sjasen började dränka den i jod. Pál pekade 
på byxorna och snart hade han dem i sina händer, tömde fickorna, förde plagget till sin lilla 
näsa och tog sedan fram en bensintändare i guld. Så lät han lågorna ta Lajos enda par i 
besittning. Denne försökte resa sig, men förvred strax ansiktet i en grimas av smärta.   
”Pöcsi är en frisk hund, du behöver inte vara rädd för rabies.” 
	  
Kapitel III – Upphöjelsen 
 
26 februari 1947 
 
Med högtidligt uppsträckt hals justerade Lajos den lilla svarta flugan under sin oklanderligt 
vita krage. Han betraktade sig med njutfull blick i klädskåpets spegel och ställde sig i profil 
mot densamma. Han drog in magen och lät sina händer långsamt glida över den välsittande 
svarta västen och ner över den smärta midjan, kring vilken han skulle knyta det stärkta vita 
förklädet när han väl kommit till restaurangen. Lajos raka svarta hår var nypomaderat och 
prydligt kammat med sidbena, kinder och haka nyrakade. Ett leende spelade på läpparna, han 



insåg själv det smått löjeväckande i att fortfarande inte kunna låta bli att insupa sin egen bild 
under påklädningen av servitörsklädseln.   
 
Närmare en månad hade gått sedan szeklerpojken introducerats i ganymedernas strålande 
skara på Gundel Étterem. Staben i såväl kök som matsal hade med viss avund eller misstro 
beskådat detta för en okänd yngling utan hem eller kontakter ovanligt snabba avancemang. 
Men ingen skulle ens ha övervägt ett öppet ifrågasättande av hovmästare Horváths omdöme. 
Den väldige Pál var den klippa varpå det känsliga samspelet mellan gästernas sfär och de 
bakre regionerna vilade. Han besatt det största förtroende från dem därovan, Gundel Károly 
úr och dennes fru Margit. Utan Horváth var det tveksamt om restaurangen hade kunnat 
återöppnas redan sommaren 1945. Huruvida han även hade varit en grå eminens bakom 
övertagandet av Hotell Gellérts restaurang förlidet år tisslades ännu mellan hög som låg i 
köket. En sak stod dock klart, Horváth Pál var en man med inflytande i det fördolda. Med 
korrekt avmätt tjänstvillighet tog han alltid själv emot de högre klienterna, när detta inte 
utfördes av den åldrade Gundel själv.  
 
Till en början hade Lajos införlivats i det gundelska slagskeppets lägsta rang, hos 
springpojkar och diskare. Iförd en vit skjortlikande rock över sitt linne lät han sig villigt 
hunsas av kockarna och köksmästaren till ackompanjemang av den ständiga doften av 
isterbrynt lök och paprikapulver. Av den ljusstrålande matsal han hade sett från gatan såg han 
aldrig mer än snabba exponeringar mellan de båda balansdörrarna. Byggplatsernas tegel hade 
bytts mot rotfrukter, kål och tunga styckdelar. Det var en självklart manlig värld, en värld med 
tydlig befälsordning, så som det måste vara i armén tänkte Lajos ofta och kände sig tillfreds, 
trots att de få forinterna räckte till föga mer än härbärgets bädd. Nätterna hade där förflutit i 
drömlös sömn med vetskapen om en tryggad tillhörighet. Mannamålet i köket bröts endast en 
gång om dagen då Gundel Károlyné, fru Margit, uppenbarade sig för att med kritisk gom 
provsmaka dagens rätter och fälla sitt godkännande eller ge nya direktiv. Med lille Sándor 
hade Lajos sedan fått diska porslin, bestick och glas. Det hade varit med viss vördnad som 
han första gången sänkte ned det av paprikasås fläckade Zsolnayporslinet i det grumliga 
vattnet. Mörkblå glasyr med guldlinjer följde dess rokokokurvor. Lille Sándor slickade till 
synes obemärkt tallrikarna och de G-graverade silverbesticken före dessa gick i vattnet. Den 
tonårige pojken med det sockersöta ansiktet hade ingen talförmåga men alltid ett lite dumt 
leende och städse tjänstvillig. Ofta var lille Sándor föremål för fotfolkets mestadels godsinta 
skämt och upptåg. Pál hade förbarmat sig över pojken som två år tidigare mist sina föräldrar i 
belägringen, uppenbarligen bekanta till hovmästaren.  
 
Även Lajos hade ganska snart visat sig vara föremål för Horváths särskilda uppmärksamhet. 
Szeklerpojkens pliktrogna rapphet hade också gett utdelning. Före jul befann han sig upphöjd 
till köksassistent, hackande och skalande, vispande i såskastruller och vakande över grytor. 
Den enkla skjortan hade bytts mot dubbelknäppt vit knälång rock och på det flottiga håret 
reste sig en stärkt vit mössa. En kväll kort efter nyårsfirandet hade hovmästaren fört ut Lajos 
på baktrappan och erbjudit honom en cigarill.  
”Du har bra hållning fiam, kan förvisso bli bättre, du är ung och bildskön, az igazan 
szimpatikus fiatalembér…” Pál hade dragit ett djupt bloss och sedan oförberett knuffat till 
Lajos. ”Men har du bra balanssinne?” 
Den unge mannen hade snabbt greppat om handledaren utan att tappa rökverket.  
”Det tror jag, uram.” 
Även om Lajos inte hade utmärkt sig i de tyngre kroppsliga övningarna i 
gymnastikundervisningen vid läroverket i Kézdivásárhély så hade redskapsövningarna klarats 
med beröm. Nästa morgon hade Lajos befunnit sig i Horváths ombonade våning vid Múzeum 



körut med en fullastad bricka i högerhanden och vänsterhanden på ryggen. Med bar 
överkropp hade han kommenderats runt i matsalen av hovmästaren, vilken suttit ihopsjunken i 
en länstol med en konjakskupa i ena handen och en cigarill i den andra.  
”In med magen och upp med huvudet! Stolthet framför allt! Det är Ungerns bästa gastronomi 
du bär! Det är ett sakrament! Har du aldrig varit korgosse?” 
Páls intensiva blick hade följt varje rörelse.  
”Låt inte armen sjunka ner!” 
”Det börjar bli tungt uram.” 
”Trams, inget är för tungt för en szeklergosse. Du har starka armar, ett varv till och så gör vi 
om serveringen!” 
Proceduren hade upprepats varje morgon i ett par veckors tid tills Horváth slutligen med ett 
tyst nickande hade bekräftat Lajos mognad för servitörsyrket. Därefter hade de båda avlagt 
besök på restauratörens kontor. Gundel Károly, landets ”chefsgastronom”, hade gett ett 
fryntligt intryck, en äldre herre med kal hjässa och hornbågade svarta glasögon över en liten 
mustaschprydd mun. Innan de lämnade kontoret hade Gundel överräckt ett signerat exemplar 
av sin egen ungerska kokbok. 
”Häri står allt ni behöver veta, unge man.” 
I trappan hade Horváth viskat: ”Det finns mycket mer du kan behöva veta, men inte än… vi 
tar en sak i taget. Först kommer eldprovet.”  
 
Lajos debut som kypare hade begåtts en lugn torsdagsafton. Posterad vid den polerade 
valnötsdisken framför balansdörrarna till köket hade Horváth Pál vakat över matsalen, hans 
eget slagfält. Som en romersk imperator hade han kastat ömsom nådiga ömsom kritiskt 
uppfordrande blickar. Den väldiga västklädda buken hade myndigt presenterat sig ur den 
alltid oklanderligt välborstade fracken. Tre ganymeder var alltid i tjänst, vid speciella aftnar 
det dubbla. Denna kväll hade de varit tre. Vid sidan av den behärskat nervöse Lajos var där 
Gazsi och Gyuszi, vilka medvetet tagit debutanten under sina vita skjortvingar. Gazsi var lång 
och smärt med tjocka kastanjebruna lockar kring ett något ärrigt ansikte med skrattrynkor på 
sidorna om den breda munnen. Gyuszi var istället kortväxt och lite satt, sitt blonda och 
rödkindade pojkansikte hade han förgäves försökt göra mognare genom en mustasch. Båda 
var i övre tjugoårsåldern och ägnade den lillgamle Lajos sin uppmärksamhet. Trots sina 
fysiska skillnader föreföll de Lajos som en och samma person, eller snarare som de naturliga 
motsatsförhållandena inom varje normal människa. Den ene syntes aldrig utan att den andre 
var inom ett ringa stenkast. Vad Gazsi sade fortsattes av Gyuszi och vice versa. När Lajos 
lantliga prägling sken igenom väckte det alltid deras oförställda munterhet. Men i den stora 
matsalen var de värdigheten personifierad.  
 
Takkronornas svaga elektriska glödlampor hade skänkt matsalen ett stämningsfullt ljus, 
reflekterat av det vita kassettaket och de högpolerade robusta ädelträkolonnerna. Några små 
uppklädda sällskap hade suttit småpratande vid de mindre borden som varit täckta med 
välmanglade vita linnedukar och upplysta av små kandelabrar med stearinljusliknande 
elektriska lampor. Första serveringen hade Lajos utfört i Gazsis sällskap åt ett medelålders 
par, maken med tjurnacke och ett blaserat ansiktsuttryck, makan med en pyramidliknande 
fysionomi och avmätt min under en föga smakfull hatt. Knappast ärligt förtjänta pengar, men 
sådana fanns å andra sidan knappt längre. Serveringen av det vita Villanyvinet hade gått utan 
problem. Därefter hade de båda ganymederna med gravitetisk men bestämd gång gjort entré 
med var sin silverbricka upplyft på högerhanden över axeln, täckta med blixtrande rostfria 
kupoler. Lajos hjärta hade då bultat kraftigt och längs ryggraden hade han känt svetten rinna. 
Med en elegant bågformad rörelse hade faten ställts ned framför makarna. En 
spänningsladdad sekund hade därpå följt, Lajos hade sneglat på Gazsi som blinkat med ena 



ögat varpå de simultant lyft locken i höjden för att uppenbara två djupa Zsolnaytallrikar med 
Páloc leves, en av husets egna gastronomiska kreationer. I fonden hade Horváth diskret fört 
sin näsduk till den rödblossande pannan. Åter i köket hade Gazsi lagt armen om Lajos rygg.  
”Svettig, fiam?” 
”Då är han varm i kläderna” hade Gyuszi grinat förnöjt på väg ut mot matsalen.  
”Jag har aldrig varit så nervös.” Med en suck hade Lajos strukit svettdropparna ur pannan och 
känt hur knäna darrade.  
”Inte ens med en flicka?” 
”Har han aldrig haft någon, pojken.” 
”Överskattat.” 
”Tala för dig själv meleg.” 
”Bassza meg.” 
 
Efter att en sista gång ha granskat sig i spegeln svepte Lajos in sig i rock och halsduk, släckte 
takets nakna glödlampa och lämnade sitt hyrda rum en kvarts promenad från Gundel. Denna 
afton hade hovmästaren förvarnat om ett speciellt sällskap som skulle ägnas största 
uppmärksamhet, alla hans ganymeder var inkallade.  
	  
Kapitel IV – Den inre kretsen 
 
Dagen hade varit orolig med många militärfordon som åkt upp och ned på de snöslaskiga 
boulevarderna. Stadsborna höll sig inomhus, vad som pågick visste ingen och flertalet ville 
heller inte veta. Med mörkret hade lugnet sänkt sig på gatorna, men inne på Gundel glimrade 
ljusen. Horváth Pál mönstrade sina sex ganymeder en sista gång före han gick ut i salen och 
kastade ännu en blick på ett av de runda borden, på vilket en stor kandelaber och fat med röda 
rosor prunkade. En kniv justerades några millimeter och ett kristallglas hölls upp mot ljuset. 
Allt var klart. Från gatan hördes hur flera bilar körde fram och stannade. Pál vände sig med ett 
leende mot sina mannar. 
”Vad ni än gör, spill inte på generallöjtnanten!” 
Därpå förflyttade sig hans klotformade svarta gestalt över den akantusbrokiga 
heltäckningsmattan mot vestibulen.  
 
”Nu kommer det röda garnityret…”, viskade Gazsi till Lajos. 
”Den inre kretsen. Kanske vi kan höra vad som hänt idag…”, fyllde Gyuszi i.  
Från vestibulen hördes stövlar som trampade av snön på entrémattan, Horváths lågmälda 
stämma, sedan ett par bullrande skrattsalvor. Hovmästaren återvände med fyra män som i 
makligt tempo följde honom till det särskilt dekorerade bordet. Det var fyra män av mycket 
olika karaktärstyper. Lajos förstod direkt vem som måste vara generallöjtnant Vladimir 
Sviridov, den nye ledaren för den ”allierade” kontrollkommission som i praktiken tycktes 
styra landet. En uniformerad kraftig herre med stubbat silvergrått hår, påtagligt tätt sittande 
ögon, rödblossande kinder och en lång överläpp. Den militära värdigheten personifierad. Vid 
hans sida gick en rysk NKVD-överste av obestämbar ålder med en sympatisk framtoning, 
rentav något förfinad. Det kraftiga käkpartiet gav ansiktet ett mycket maskulint utseende som 
kontrasterades av två stora, melankoliska ögon. Han viskade något till Sviridov.  
”Det där är överste Nikolaj Alexandrovitj Gromov, en av våra sovjetiska rådgivare…” 
viskade Gyuszi. 
”… svårt att föreställa sig att han arbetar på Andrássy út 60.” fyllde Gazsi i.  
”ÁVO.” 
Lajos tittade frågande. 
”Államvédelmi Osztály, kommunisternas hemliga polis. Chefen har du där, Péter Gábor.” 



Bakom militärerna gick två civilklädda smala män. Péter bar en välskräddad dubbelknäppt 
kavaj i rödgrå ton, skarpa pressvecksbyxor och en bred brun slips. Det svarta håret var 
bakåtkammat, blicken föreföll tom och det enda som gav liv åt ansiktet var en svart mustasch 
som såg ut att vara påklistrad.  
”Bredvid honom går partiets inrikesminister, honom känner du igen.” 
Rajk László hade i jämförelse med polischefen en anspråkslös kostym, kunde ha varit 
söndagskostymen för vilken arbetare som helst. Det magra ansiktet med högt hårfäste 
präglades av ett par intensiva ögon – en renlärigs blick – och de stora öronen.  
 
Medan Horváth placerade de fyra kring bordet så strövade en handfull sovjetofficerare in i 
matsalen och tog plats vid några av de övriga borden. Lajos hjärta slog ett extra slag och hans 
lemmar stelnade till. Bland officerarna såg han Igor i NKVD-uniform. Gyuszi noterade Lajos 
blick.  
”Den unge mannen där är överste Gromovs nye adjutant, sergeant Stepanovitj, fint sällskap 
inte sant?” 
Igor såg välnärd ut och bar sina kortklippta blonda lockar borstade åt sidan. Han tittade sig 
förstrött omkring, bytte några ord med de väldekorerade bordsgrannarna och hade inte 
upptäckt sin forne reskamrat bland ganymederna. Lajos kände sig svag i benen. Glädje och 
rädsla genomkorsade hans bröst. Det stod nu klart för honom att hans kropp tillhörde Igor, 
denne ovetande.  
”Sekt till herrarna!” 
Horváth närmade sig med allvarlig min och förde Gazsi ut i köket.  
”De skickar Småbrukarpartiets Kovács till Gulag. Han skall ha planerat en statskupp… håll 
ögon och öron öppna ikväll. Jag vill veta allt… mindent!” 
 
Gyuszi och Lajos stegade långsamt fram till honnörsbordet med två stora flaskor Törley och 
champagneglas. Tystnad lägrade sig när de båda flaskorna med var sin smäll lät korken gå. 
Lajos kände hur Igors blick måste ha fastnat vid hans rygg, han fokuserade på att servera 
översten. 
”Törley minsann. Har produktionen kommit igång igen?” 
”Vi har våra reserver”, svarade Gyuszi. 
”A magyar pezsgő!” flinade översten på bruten ungerska och granskade samtidigt Lajos 
genom glasets ädla dryck.  
”Skål för att den sista biten salami är uppskuren!” Péter höjde leende sitt glas och lät sina 
sömniga ögon vandra från den ene till den andre vid bordet som genmälde med sina glas. 
Lajos vände sig om och mötte Igors förvånade gråblå ögon. Han dolde sina darrande händer 
bakom ryggen, kunde inte hålla tillbaka ett leende och tittade ner i mattan. När Lajos åter såg 
upp skrattade den nye adjutanten, slog handen ett par gånger i bordet och visade därvid sina 
vita tänder. Lajos kände hur lusten strömmade till i ljumskarna medan Igor förklarade bort sin 
plötsliga munterhet för bordsgrannen. Ganymeden hade många sömnlösa nätter fantiserat om 
att känna ryssen inom sig igen. 
”Nu torde det stå klart för de reaktionära småbrukarna att deras storvulna planer är om intet. 
Nyvalet kommer att visa folkets sanna vilja”, sade Rajk, smuttade på sin pezsgő och tittade 
menande åt Sviridov, vars uppmärksamhet dock var riktad mot nästa glas.   
”Elvtársak!” Péter lutade sig över bordet och knäppte sina långfingrade händer. ”Vi får inte 
invagga oss i några drömmerier, de fascistiska folkfienderna är inte besegrade med detta. Vi 
står i början av kampen, de finns inte bara i parlamentet, de finns mitt ibland oss.” Han lät 
blicken svepa över lokalen. Sviridov höjde sitt glas medan Lajos skyndade ut till köket följd 
av Igors blick.  
”Тост!” 



 
På Páloc leves följde Tokány à la Gundel med mycket gåslever, ackompanjerat av liberala 
mängder Égri bikavér, tjurblod från Éger. Gazsi och Gyuszi höll sig ständigt i närheten av de 
fyra herrarna för att inte missa ett önskemål eller något av deras allt mindre lågmälda 
yttranden. Till desserten – husets berömda Gundel palacsinta – serverades gyllene essencia 
från Tokaj. Hovmästaren och de övriga kyparna rörde sig förekommande från bord till bord. 
Stämningen hade blivit alltmer uppsluppen och lokalen började fyllas av rök från cigaretter, 
pipor och cigariller. Ett zigenarband hade fattat posto i ett hörn av salen. Igor tömde sitt glas 
tokajer, förde en cigarett till sina röda läppar och tog emot eld från en överste på andra sidan 
bordet. Han lutade sig lustfyllt tillbaka och tittade åt Lajos håll medan han vickade på stolen 
med händerna i fickorna. Ett par av hans fingrar strök sakta längs den svällande lemmen. Den 
rikliga förtäringen och drycken hade gjort honom på humör, likaså anblicken av den fagre 
svarthårige kamraten från tåget, vilken han nästan helt hade glömt. Lajos hade hela tiden 
försökt låta bli att titta åt Igor. Denne reste sig nu, sträckte på kroppen för att motverka dess 
dåsighet och släntrade iväg till köket. När Lajos slutligen tittade mot hans plats var den tom.  
 
Igor strosade runt i den bakre regionen och tillät sig med segrarens rätt att provsmaka ett och 
annat från vickningsbrickorna under förberedelse. Väl kommen till bortre änden av köket 
lutade han sin välfyllda lekamen mot kakelväggen med stövlarna i kors, tände en ny cigarett 
och kisade mot diskkaret där lille Sándor i vanlig ordning slickade den romspetsade 
chokladsåsen från dessertporslinet. Med vänsterhanden i fickan kramade Igor om sitt kön. 
Den kerubliknande pojken i vitt med kastanjebruna lockar under mössan, uppnäsa, röda 
kinder och en klassiskt rundad bakdel väckte adjutantens häftiga åtrå. Den lyckosamma och 
oväntade posteringen hos den inflytelserike översten hade inte bara inneburit plikter utan även 
privilegier och möjligheter som ökat den enkle Stepanovitjs njutningshunger. Tonårens 
halvhjärtade och tålmodiga trängtan efter flickor i den lilla staden vid Ural var nu knappt ens 
ett minne. Här fanns en ny värld. Pojkarna var för övrigt renligare än de flickor hans 
soldatkamrater till eget fördärv hade roat sig med. Igor såg sig om och konstaterade att 
personalen glömt bort hans intrång, stegade upp bakom Sándor som förvånad såg hur ryssen 
tog tallriken ur hans hand och själv lät sin tunga glida över densamma. Pojken gav ifrån sig ett 
imbecillt skratt och räckte ut tungan efter tallriken. Igor förde tillbaka den mot Sándors mun 
och tryckte bredbent sitt skrev mot hans bak.  
”Иди со мной… Понимаешь?”  
Han lät tungan leka över Sándors ena öra och tog ett fast grepp om hans högerarm. Viljelöst 
lät diskkeruben sig ledas iväg.  
 
”Вставай, проклятьем  
заклеймённый, 
Весь мир голодных и рабов!” 
Rajk log torrt när zigenarbandet med sina stråkar fångade upp melodin till Internationalen 
från den vinblossande officer som tagit ton. Péter klingade förstrött takten med silverkniven 
mot sitt glas medan han tillbakalutad sög på en cigarill. 
”Om vi kunde räkna med samma entusiasm från väljarna i valet.” 
”Hyser ni tvivel, товарищ?” frågade generallöjtnanten med en överdrivet förvånad blick som 
gjorde hans överläpp än längre. ”Aldrig tvivla! Нельзя!” 
”Vi kommer att vinna…” 
”Måste”, tillfogade Rajk sammanbitet.  
När Igor ännu inte hade återvänt kände Lajos hur nervositeten allt mer började krypa i 
kroppen. Han måste få tala med honom. Med hjärtat bultande skyndade han sig nerför 
trapporna till pissoiren, där var tomt, han kastade vatten och begav sig istället till köket.  



”Du ser helt förstörd ut, fiam.” Gazsi hejdade Lajos med en bekymrad min.  
”Var är han…?”  
”Han? Rysspojken?” 
Lajos nickade sammanbitet och sökte av köket med blicken.  
”Hehe, såg honom här för en stund sedan, men nu… vill du ge dig i lag med fienden?” 
Lajos knuffade undan Gazsi, sprang mot bakdörren och försvann ut.  
”Du, landsförrädare”, fnissade kollegan.  
Bakgården låg i mörker och Pöcsi dåsade under trappan. Källardörren stod på glänt och ett 
svagt ljus trängde ut. Försiktigt öppnade Lajos dörrbladet och tog trappsteg för trappsteg så 
tyst han kunde.  
”Давай, милуша моя… вкусный? Bättre än sås?” 
Lajos smög fram till potatiskällarens dörr och tittade in genom springan. Hans kåthet och 
nervositet blandades med den svartaste vrede. Igor stod med sina muskulösa, håriga skinkor 
och lår blottade framför den på en säck potatis sittande lille Sándor. Dennes vita byxor låg 
slängda i ett hörn, Lajos noterade med stegrad ilska hur välutrustad gossen var. Med båda 
händerna begravda i pojkens lockar pressade objektet för Lajos åtrå diskarens ansikte mot sitt 
skrev. Han hade velat rusa in och slå ihjäl dem båda två, krossa deras huvuden mot 
källarväggen. Men vankelmodig som han allt som oftast – förbannat nog – var, stod han kvar 
och följde scenen.  
”Res dig! Vänd om!” kommenderade Igor på dålig ungerska och förpassade Sándor så att 
hans vita kerubstjärt blev synlig.  
”Так красивый…” han spottade i springan. ”Első véz? Första gången? Svarar inte? Не 
думаю… inte med den röven.” 
Igor förde in sitt kön mellan skinkorna med följd att Sándor oväntat började skrika högt. 
”Тихо! Tyst! Молчи!” Han lade högerhanden över pojkens mun och tryckte till med 
höfterna. Igor kvävde ett skrik när Sándor begravde sina tänder i hans fingrar.  
”Чёрт возьми…” Igor förde sin blödande hand till munnen och diskaren började åter skrika 
för full hals. ”Tyst sade jag! Är du helt dum i huvudet?” 
Lajos tog mod till sig och störtade in, högg Sándor i kragen och gav honom en örfil. Denne 
sjönk tyst ihop på golvet med snorande näsa och torkade tårarna. Lajos vände sig med vild 
blick mot den förstummade Igor som gav ett snöpligt intryck med byxorna vid anklarna. 
Lajos knöt nävarna, flämtade och visste under bråkdelen av en sekund inte om han skulle slå 
ner ryssen. Istället fattade han dennes ansikte med båda händerna och pressade sin mun mot 
hans.  
	  
Kapitel V – Initieringen 
 
Gellért gyógyfürdő, 19 mars 1947  
 
De dämpade rösterna och vattnets plaskande gav genklang i de himlasträvande jugendsalarna 
i Hotel Gellérts termalbad, vilka fick ett dämpat ljus från de mjölkiga glaslanterninerna i 
taken. Med skorna i händerna följde Lajos den korpulente, vitklädde badvakten uppför 
trapporna till ett kring salen löpande galleri med bås, avskärmade med draperier. De stannade 
framför ett av dem, vakten drog undan tyget och uppenbarade en brits där en väldig mage 
tornade upp sig ur vita badlakan, Horváth Pál, a föúr. Den omfångsrika högerarmen höjde sig 
och dess proportionellt diminutiva hand viftade åt vakten att avlägsna sig.  
”Gyere ide, fiam. Kom fram, sätt dig.” 
Lajos slog sig ned på en liten pall. Pál lade mödosamt armarna över sin buk och knäppte sina 
små händer, vände sedan blicken mot sin ganymed utan att röra huvudet.  



”Det här är neutral mark. Vi har lite att avhandla du och jag.” Pál slöt ögonen och fortsatte 
dämpat ”Är du en god kommunist?” 
Lajos visste inte vad han skulle svara. 
”Du är svårkonverserad. Ja, det behöver inte vara någon nackdel. Bättre att tänka och inte 
säga något än att låta dumheter flyga ut. Har du någon politisk övertygelse?” 
”Politik, jag vet inget om politik.” 
”Är inte heller någon nackdel, okunskap kan vara bättre än övertygelser, man lever längre då. 
Tro mig. Viktigast är att spela med, men med förnuft. Förnuftet har hållit mig vid liv. Och jag 
mår rätt väl som synes. Du har säkert hört ett och annat om mig? Nå? Jag avkräver inga namn, 
det här är inte Andrássy út 60.” Pál lät sin hand tungt falla ned på Lajos lår.  
”Ni är en man med kontakter och inflytande, uram.” 
”Du kanske anar varför Gundel ännu är igång? Håll tyst om detta, men jag är trollkarlen som 
får allt att fungera… tjänster och gentjänster, det finns många intressen, någon måste vara 
förmedlare.” Hovmästarens hand smekte sakta låret. ”Men jag klarar inte uppgiften ensam. 
Jag väljer alla mina ganymeder med största omsorg. Det är ett stort förtroende att få vara i 
min tjänst. Lajos drága, du är en ärlig och samvetsgrann gosse, ditt hjärta är gott. Men kan du 
lära dig att ljuga? Det måste du. Jag vill att du verkligen börjar arbeta för mig och de mina, 
hmm, ja för Ungern om du så vill. Du kan förstås säga nej till det jag erbjuder, men skulle du 
yppa något utanför vår krets, då är det snabbt slut med dig.” Pál stöttade sig upp på 
armbågarna och spände blicken i Lajos, vilken övervann impulsen att titta bort. Ynglingen 
nickade tyst.   
”Bra. Vi vill alla bara leva ett så gott liv det går under dessa omständigheter. Det har funnits 
och finns stora vinster att göra. De röda kommer att avgå med segern, hur nyvalet än faller ut. 
Vi måste noga vårda våra kontakter med dem, i alla fall tills… tills revolutionen kommer. 
Hehe, nej jag är ingen revolutionär, inte med denna kropp. Kalla mig opportunist, det är ingen 
skam.” Páls röst hade gått ned till ett entonigt viskande. ”Titta bara på polischef Péter, visste 
du att han är född Eisenberger? En före detta skräddarlärling, nu en riktig snobb, och sadist. 
Vem ombesörjer hans kostymer?” Pál skrattade kluckande och satte dubbelhakan i rörelse.  
”Mina ganymeder är mina öron och ögon, mina budbärare, mina halvgudar”, Pál tystnade och 
tittade på Lajos. ”Jag vet att du ligger med överste Gromovs adjutant, kismelegek. Är det bara 
lusta eller älskar du honom? Bäst för dig om det endast är det förra, känslor är farliga, håll 
dem borta. Du kan nämligen bli av stort värde för mig. Gromov har mångas öron, särskilt 
inom ÁVO, men han har samtidigt sina petites faiblesses.”   
Pál reste sig med ett stön och stöttade sig på Lajos axel. Badlakanet föll ned på golvet. Under 
magen skymtade ett vitt höftskynke.  
”Det finns förstås många fördelar för en pojke som dig i detta. Fundera en stund, ta sedan av 
dig och möt mig nere i bassängen.” 
 
Gazsi och Gyuszi hade i största förtrolighet invigt Lajos i delar av hovmästarens livsöden. 
Horváth Pál var en överlevnadskonstnär och sann epikuré oavsett regim. Alla betydande 
personer ville äta och dricka gott, gärna också hänge sig åt de övriga sinnenas fröjder, oavsett 
om de var demokrater, fascister, nationalsocialister, pilkorsare eller kommunister. Och vem 
kunde sörja för det? Bitvis med fara för sitt liv hade Horváth navigerat sig och sina viktigaste 
kontakter genom de senaste fyra åren. Men han var begåvad med en djup 
människokännedom. Hans nätverk omfattade allt från smugglare, svartabörshandlare och 
hallickar till högt uppsatta partifunktionärer, ministrar och militärer. Skulle Lajos, en 
oansenlig pojke från bortersta änden av Transsylvanien bli en del av detta? Tanken var 
svindlande, både lockande och avskräckande. Men han kände sig stå i skuld till Horváth, och 
var inte tärningen egentligen redan kastad? Tillsammans med de andra ganymederna på 
Gundel kände han en hemmahörighet och inte minst en helt ny stolthet. De var som ett 



gastronomins prästerskap. Skulle han då inte löpa linan ut? Kanske gav det också fler 
möjligheter att komma nära Igor? De hade inte setts sedan debaklet i källaren, varpå 
adjutanten fått hans snabbt nedplitade adress på en lapp. Lajos bestämde sig för att Gud eller 
snarare Försynen stakat ut denna väg för honom. Eller var det bara en ogudaktig frestelse? 
Allt hade ändå varit en enda lång synd sedan Lajos förlidna sommaren hade inlåtit sig med 
zigenarpojken utanför Kézdivásárhely… Med en känsla av trots bestämde sig Lajos för att 
fortsätta den inslagna vägen och ta för sig av vad som erbjöds. Han började långsamt kläda av 
sig.  
 
Höftskynket lämnade baken bar och Lajos kände sig mer naken än om han inte hade haft 
något på sig. Han steg ut i termalbadets blåglänsande jugendrymd. I mitten av den 34-gradiga, 
svaveldoftande bassängen tronade Horváth under en ur väggen framvällande kaskad av 
källvatten. Mannen gav med sin pyramidala vattenglänsande kropp intryck av en antik 
vattengud, schatterad i olika nyanser av rött. Han gjorde tecken åt mannen vid sin sida att 
avlägsna sig, vinkade därpå åt Lajos. 
”Du har tänkt klart?” 
Lajos nickade och satte sig på bänken i den varma bassängen.  
”Närmare, fiam… och du antar mitt erbjudande?” 
”Ja, uram. Det gör jag.” 
”Det kommer du inte att ångra. Vi talar mer om detta senare. Njut nu av vattnet, ungdomens 
källa, az ifjusági kút…” Páls hand gled över Lajos lår och hans fingrar berörde dennes kön, 
ynglingen ryckte till. 
”Nur entspannen… Édes a faszad…” viskade Pál. Lajos slöt ögonen och lutade sig tillbaka 
medan lemmen ofrivilligt svällde i hovmästarens bestämda grepp. Han kände hur kroppen 
domnade bort i vattnet och för hans inre blick dök hembygdens väna landskap upp, 
skördemogna majsfält med Karpaterna som blånande fond.  
”Ez az, fiam…” 
Pál smekte sin ganymed tills dennes kropp spändes och benen sträcktes ut i kramp. Strålar av 
säd simmade upp till ytan och koagulerade snabbt till gräddvita trådiga klumpar.  
	  
Kapitel VI – Sommardrömmar 
 
Juli 1947 
 
De höga franska fönstren stod vidöppna mot Városliget, men inte den minsta fläkt fick de 
tunga sidengardinerna att röra sig. Horváth Pál vände sig mot hovmästardisken och torkade 
diskret bort de ständigt nya svettdropparna från hjässan med sin allt fuktigare näsduk. Med en 
så het middag skulle kvällen bli än mer olidlig i matsalen, särskilt som det på grund av 
allehanda flygfän inte gick att ha fönstren öppna då. Likväl hade ett ansenligt antal 
middagsgäster infunnit sig, lite ungersk högsommarvärme hindrade inte huvudstadens 
växande skara partigängare och profitörer samt medlemmar ur den sakta krympande 
bourgeoisien och aristokratin att inta sina söndagsluncher på Gundel, en i sanning märklig 
skara. Ganymederna kunde dagar som dessa glädja sig åt att de inte var ålagda att bära frack, 
det var hovmästarens tvivelaktiga privilegium. Svettfläckarna växte likväl under 
skjortärmarna på Lajos, Gyuszi, Gazsi och de andra gossarna. Med rödrosiga leenden 
betjänade de par och sällskap vid de vitt skinande dukarna. Anksoppa och paprikás csirke 
tillsammans med lätt vin stod på menyn. Horváth kallade till sig Lajos med en diskret 
vinkning och de försvann genom balansdörrarna.  



”Är herrskapet Ferenciek nöjda med soppan? Bra. Jag kände hans broder före belägringen, 
tror han måste vara död. Men han hade kontakter som var mycket nyttiga. Ta fram en av våra 
gamla flaskor Mosel ur källaren och servera dem till kycklingen. Säg att det är på huset.”     
 
Herrskapet Ferenciek matchade varandra väl, medelålders men båda med en viss ungdomlig 
utstrålning, han i en smårutig brunmelerad kostym, hon i en för vädret behagligt lätt ljusgrön 
klänning. Herr Ferenciek höjde på sina kraftiga mörka ögonbryn när Lajos efter att ha hällt 
upp i glasen ställde ned flaskan.  
”Vinet är på huset”, sade Lajos lågt.  
”Vadan detta?” smålog frun.  
”A föúr var vän med er herr broder”, Lajos nickade åt Horváths håll, denne gjorde en lagom 
bugning i bordets riktning.  
”Minsann. Nåväl, framför vårt tack… nej, be honom att komma hit.” 
 
Inne i köket var hettan värre än i matsalen. Vid de stora gasspisarna stod kockarna i bara 
linnet. Lajos knäppte upp skjortan, stack en trasa under vattenkranen och torkade sig med den 
i ansiktet och sedan i armhålorna.  
”Det är olidligt idag, och värre blir det”, frustade Gyuszi. ”Måste vara närmare 40 ute.” 
”Men i morgon är det vilodag”, log Gazsi ”följ med oss ut ur stan, Lajos drága.” 
”Gärna, den här staden har varit som en gryta hela veckan.” 
Lajos knäppte skjortan, rättade till flugan och kammade benan i ordning. Köksmästaren kom 
indundrande från sin tupplur och röt åt kockarna att ta på sig igen. Det passade sig verkligen 
inte att stå halvnaken vid pannorna och grytorna på Gundel. Gud förbjude att ett enda hårstrå 
hade fallit i maten. 
    
Lajos låg sömnlös och naken på sin säng, klockan måste ha varit långt efter midnatt. Det 
svettiga täcket hade han kastat åt sidan efter att otaliga gånger ha vänt på sig. Genom fönstret 
kom svaga, varma vindpustar. Det var tyst på gatan, mycket tyst bortsett från någon enstaka 
bil. I storstaden hördes inga syrsor. Många tankar och minnen passerade genom Lajos hjärna. 
Där var föräldrarna som han stolt och en aning triumferande hade sänt ett brev med fotografi 
av sig själv i kyparuniform i våras. Han hade intagit en närmast fältherremässig pose med 
vänsterhanden i sidan och höjd haka, ett litet snett leende på läpparna. Hade han inte all 
anledning att skatta sig lycklig? Jo, initieringen i Horváths inre krets betydde såväl ansvar 
som privilegier. Lajos hade visat sig lyhörd, uppmärksam, förekommande och sist men inte 
minst både diplomatisk och diskret i betjäningen av särskilt viktiga gäster. Hans öron hade 
snappat upp mycket, varav somt varit av värde för Horváths affärer. Inte minst hade Lajos 
goda kamrater i parhästarna Gazsi och Gyuszi. Med deras hjälp hade han lärt känna 
Budapests många sidor. Gazsi var född i arbetarkvarteren i norr och hade tjänat på Gundel 
redan före 1945, genom Horváths försorg hade han klarat sig undan utskrivning till soldat. 
Gyuszi var en lycksökare från Sópron, liksom Gazsi en försigkommen typ som likaså hade 
kommit under Páls vingar och blivit en del av ”familjen”. Lajos själv saknade all 
tillstymmelse till fräckhet, han var ingen skämtare och skulle aldrig bli, därtill var han för 
allvarlig till sin karaktär. Därmed inte sagt att han saknade impulsivitet. Det senaste året hade 
han ofta förvånats över sig själv och sina beslut. Nåja, vid sidan av att lämna hemmet så hade 
det mesta inte varit resultatet av några direkta överväganden. Lajos lät sig styras, av Horváth 
och omständigheterna. Men rörande Igor Stepanovitj var det annorlunda. Den unge ryssen 
grumlade ständigt Lajos tankar och känslor, fick förnöjsamheten att flykta. Frånvaron av 
kontakt sedan den blöta bjudningen på Gundel tärde på Lajos så snart han inte hade något för 
händer. Så också denna natt. Han föreställde sig hur Igors varma kropp låg på honom, hans 
mjuka stämma viskande, känslan av hans muskler, att ha hans kön inuti sig, doften av hans 



svett, hans andedräkt, hans salta smak. Lajos tillfredsställde ofta sig själv till sådana fantasier. 
Men när den spillda säden började torka på mage och bröst så gav begäret vika för 
melankolin. Lajos insåg att han inte bara hade begär till Igor, det var uppenbart att han 
älskade honom. Desto värre.  
 
De tre ganymederna trängde sig skrattande och halkande genom vegetationen på den branta 
lerstigen ned mot floden. Kvistar slog dem i ansiktet och mygg bet dem i hullet. Andfådda 
nådde de till slut den av mjukt rundade stenar täckta strandremsan och befriade sig raskt från 
de svettiga kläderna. Sakta flöt Donau fram vid deras fötter, bred och brun. De hade fått låna 
Gundels skåpbil, fyllt en matsäck, tagit med metspön och kastrull, sedan åkt ett gott stycke 
söderut längs floden. Här var de ensamma. Lajos tittade något förstulet på kamraternas 
kroppar, deras vita rumpor, Gazsi långväxt, smärt och hårig, Gyuszi något satt med liten mage 
men kraftfulla lår och svällande vader. Gazsi sprang ut i vattnet och kastade sig sedan i, de 
båda andra följde efter, Lajos något tvekande.  
”Gå inte för långt ut, strömmen tar dig!” Floden föreföll Lajos enorm, van som han var vid 
Transsylvaniens åar och bäckar.  
”Jag kan simma.” 
”Till skillnad från han där.” 
Vattnet var svalt, det fick myggbetten och solsvedan att smärta mindre. I mittfåran kom en 
och annan gren och skräp flytande. Uppfriskade av badet agnade de unga männen sina spön, 
satte sig på huk och väntade på lyckan. Skulle de få något att göra halászlé av? För att stilla 
hungern skar de sig lök och späck till en bit bröd. Lajos blick vandrade snart bort från flötet 
och försvann i fjärran. 
”Tänker du fortfarande på ryssen?” frågade Gazsi lite spefullt.  
”Glöm honom, gosse, det är bäst så.” 
”Du kan få vem du vill!” 
Lajos var tyst en kort stund och sade sedan: ”Jag kan inte annat.” 
”Då får du se till att träffa honom då.” 
”Han har säkert glömt mig vid det här laget…” 
”Bassza meg, fiam! Sup skallen av dig då. Hahaaa!” hojtade Gyuszi och ryckte upp den första 
fångsten, en tjock brax. ”Snart dags att förbereda brasan! Korka upp pálinkan!” 
 
Ett par timmar senare puttrade en paprikaröd fisksoppa i kastrullen. De lät sig alla väl smaka.  
”Vad tror ni om Ferenciek?” frågade Lajos och hällde upp mer soppa.  
”A föúr har redan talat med honom, han har också kontakter västerut”, Gazsi spottade ut ett 
fiskben.  
”Framtiden ser ljus ut”, tillade Gyuszi och kisade mot solen. 
”För Gundel kanske”. 
Lajos tittade ut över vattnet, något stort, oformligt och hårigt kom flytande ett stycke ut. 
Föremålet vände på sig, det var en uppsvälld död hund. Lajos spottade ut soppan.  
	  
Kapitel VII – Riddarens ankomst 
 
Andrássy út, oktober 1947  
 
Två imposanta atlanter i sandsten flankerade porten till överste Gromovs stora villa, inbäddad 
i en vildväxt trädgård högt upp på Andrássy út. Den vänstre vände ryggen och en välformad 
bakdel mot besökaren, den andre sin torso med spända bröst- och bukmuskler, deras kraftfulla 
armar kämpade med att hålla upp balkongens rikt profilerade arkitrav. Den palatsliknande 
bostaden med frodiga putsdekorationer i nybarock hade byggts någon gång på 1800-talet av 



en välbärgad judisk bankirfamilj som för att befrämja affärerna hade tagit sig ett urungerskt 
namn. Invaggade i Horthyregimens säkerhet hade innehavarna förblivit i Budapest under 
kriget, enkom för att falla offer för Eichmanns deportationer under pilkorsarna 1944. Det 
fanns gott om ståndsmässiga tomma bostäder för de sovjetiska befriarnas övre skikt, liksom 
för kommunistpartiets högdjur. Villan var i överstens smak, han hade aldrig uppskattat den 
moderna minimalism som byggdes i de ryska storstäderna åren före kriget. Född i ett 
borgerligt hem i Moskva var det förvånande att Gromov hade kommit att stiga i graderna 
inom NKVD, tjekan. Sedan förra året befann han sig i Budapest för att som rådgivare hos 
ÁVO lära ut sovjetiska förhörstekniker. Således var han ett av kugghjulen i det maskineri som 
skulle etablera en socialistisk folkrepublik. För de som kände honom privat föreföll han föga 
lämpad för uppgiften, men inom de tjocka murarna på Andrássy út 60 hade han tveklöst 
polischef Péters hela uppmärksamhet. Efter upplösningen av parlamentet hade nyval hållits, 
men det var ett streck i räkningen trots att hundratusentals medborgare hade strukits från 
röstlistorna, 200 000 falska röster hade lagts, Rajk levererat hätska tirader och en intensiv 
verksamhet inom ÁVO hade drivit flera av oppositionens politiker i fängelse eller på flykt. 
Bara 22 % hade röstat på vänsterblocket. 700 000 röster hade därför ogiltigförklarats för att 
socialistkoalitionen skulle kunna bilda regering. Det fanns anledning att fira, för överste 
Gromov fanns det för övrigt alltid en anledning att fira.  
 
”Javisst, товарищ полковник! Vi svarar för allt som önskas. Ja, i vanlig ordning. Jag skickar 
en av mina ganymeder som översten kan diskutera detaljerna med.” 
Horváth Pál lyssnade på överste Gromov i luren och tittade leende på Lajos som väntade på 
sina order vid andra sidan av skrivbordet.  
”Tоварищ! Alla mina gossar är att lita på, diskretionen är vår viktigaste dygd. På 
återhörande.” 
Pál lade ned luren i telefonens klyka och knäppte händerna över magen. 
”Lajos, jag vill att du ansvarar för en specialbjudning hemma hos överste Gromov på lördag 
kväll. Jag vet tyvärr inte vilka som kommer att gästa honom, men jag har mina aningar. 
Naturligtvis informerar du mig vilka det rör sig om och vad som sägs. Mycket ligger i 
vågskålen nu, en del av mina forna klienter riskerar att hamna inför den sovjetiska så kallade 
rättvisan.” 
”Skenrättegångar?” 
”Ja, det kan leda till mindre angenäma sammankopplingar… något som måste undvikas till 
varje pris. Översten är en nyckelperson. Nu får du ett gyllene tillfälle att visa dina kvaliteter, 
fiam.”  
 
Två beväpnade poliser i NKVD-uniform med blåröda skärmmössor släppte in Lajos i 
vestibulen. Marmorpilastrar delade in väggarna med skulpturprydda nischer. En bred trappa 
vällde ned från ett galleri på nästa våning. Tvenne bronskopior av Bolognas berömda 
Merkurius prydde trappans nedre poster och pekade upp mot plafondens förgyllda krona med 
elektriska lyktor. En sådan lyx hade Lajos aldrig skådat, hans begapande av rummet avbröts 
av den ene polisen som visade honom in i ett kontor till höger. Bakom ett välfyllt skrivbord 
satt Igor med stövlarna nonchalant korsade över en papperstrave och rökte, bläddrande i en 
tidning som han strax omsorgsfullt vek ihop. Cigaretten dödades i ett likaså välfyllt askfat. 
Adjutanten hoppade på benen och kom Lajos till mötes med ett brett grin och livlig blick. 
”Elvtárs Török! Jag är glad att det är dig som Horváth skickat.” 
Han kramade Lajos hand hårt och länge, pekfingret strök samtidigt undersidan på 
ganymedens handlov. Håret reste sig av välbehag på Lajos nacke.  
”Nöjet är helt mitt, товарищ Stepanovitj.” 



Igor böjde sig fram mot Lajos öra och viskade. ”Tack för senast. Hade inte trott att du kunde 
ha sådant humör, hehe.” 
Lajos tittade ner i golvet och sneglade sedan upp under luggen.  
”Jag kunde inte annat. Varför har du inte kommit...?” 
”Ssch… Vi skall inte prata om sådant här…” 
Han tittade ut mot poliserna i vestibulen.  
”Jag skall föra dig till översten. Tids nog hinner vi tala.” 
Raskt tog sig Igor upp för trappan, två steg i taget, med Lajos i följe. De stannade framför en 
pardörr i mahogny, två man hög. Inifrån hördes de silverspröda tonerna från en 
pianotranskription av Elsas dröm ur Lohengrin. 
”Einsam in trüben Tagen…”, ljöd Gromovs stämma.  
”Översten är melankolisk idag. Ta det försiktigt…” 
Igor log mot Lajos och knackade försiktigt tre gånger.  
”Gyere! Herein!” 
Lajos steg in i en mörklagd salong vars bortre avgränsning var svårbestämd. Tunga röda 
plyschgardiner var dragna för de höga fönstren. Två kolonnburna bågar delade salen i tre 
delar, i den vänstra brann en elektrisk golvlampa vid en svartblänkande flygel belamrad med 
välfyllda mappar. På instrumentets pall satt översten med uppknäppt uniformsrock och 
studerade ett notblad.  
”Török från Gundel är här, товарищ полковник.” 
”Lämna oss ensamma, Igor.” 
Dörren stängdes bakom Lajos och han hörde adjutantens stöveltramp försvinna nerför 
trappan. Översten återtog pianospelet medan Lajos långsamt närmade sig.  
”Des Ritters will ich wahren, 
er soll mein Streiter sein! 
Kom hit, junger Ritter… gyere ide.” 
Översten spelade vidare och Lajos kunde granska honom i profil medan hans korta 
välvårdade fingrar sakta framkallade de wagnerska klangerna. Gromov var av kort statur men 
välproportionerad, nacken och käken utstrålade kraft men ögonen och den lilla sammanbitna 
munnen vittnade om känslighet. Det råttfärgade håret var bakåtkammat från den höga pannan. 
Lajos tyckte att översten gav intryck av en sorgsen pojke. Hur kunde någon frukta honom? 
Ganymeden lät blicken glida mot travarna av akter på flygeln. På en av de översta kunde han 
skymta ett namn.  
”Bist du mein Streiter?” 
”Wie bitte?” 
Gromov vände sina stora gröna ögon mot Lajos.  
”Visste du att er Liszt Ferenc dirigerade uruppförandet av Lohengrin i Weimar 1850? Der 
Meister var då i exil som efterlyst revolutionär.” 
”Översten får ursäkta, men jag kan inget om musik.” 
”Så synd, du ser ut som musiker, verkar ha den rätta dispositionen. Musiken befriar oss från 
alla existensens plågor. Min adjutant är tyvärr totalt omusikalisk, jag tror inte att han 
uppskattade att gå på operan.” 
”Jag tyckte alltid om orgelspelet i kyrkan hemma.” 
”Как хорошо! Var är hemma?” 
”Transsylvanien.” 
Översten satte en cigarett i ett silvermunstycke och tände den utan att släppa Lajos med 
blicken.  
”Horváth väljer sina ganymeder med omsorg. Han har utlovat full diskretion. Vad som sker 
mellan dessa väggar stannar här. Förstått?” 
”Självfallet, товарищ полковник.” 



”På lördag skall jag ha en mindre bjudning för att sörja min 45-årsdag och du kommer att 
sörja för leverans och servering. Det blir i all intimitet, en middag à la grecque.”   
 
Med en fulltecknad förtäringslista i kavajfickan och en mental lista över de namn han hade 
kunnat se på de översta akterna gick Lajos långsamt nerför trappan. Översten hade väckt hans 
sympati. Han förmodade att detta inte var något bra. Genom dörren till kontoret skymtade 
Igor upptagen i ett telefonsamtal. Lajos nickade åt de båda poliserna och lämnade villans 
mörka prakt bakom sig.  
	  
	  
Kapitel VIII – Backanalen 
 
Det är märkligt hur vi kan hamna i de mest främmande situationer och ändå betrakta dem som 
helt självklara, där och då. Lajos levde sig gärna in i stunden och kunde ibland glömma 
världen utanför. Men den unge munskänken i Páls garde visste samtidigt mycket väl att han 
inte fick glömma de aldrig nedtecknade ramar inom vilka han skulle verka. Denna avgörande 
lördagsafton i slutet av ljumt regniga oktober var det särskilt viktigt. Den gromovska villan 
låg redan välbevakat nedsänkt i höstmörker när Lajos anlände med chauffören och några 
springpojkar för att leverera festens dyrbara viner, anrättningar och vackra fruktberg på 
silverfat. När Lajos hade skickat iväg sina medhjälpare uppenbarade sig adjutant Stepanovitj 
med en vit linnetunika i ena handen och ett par sandaler i den andra. 
”Översten har mycket speciella önskemål kring serveringen… kolla om de passar.” 
 
Divaner med brokiga överkast stod samlade i en halvcirkel kring det gundelska kökets svéd 
asztal mitt i salongen. Röda stearinljus i golvkandelabrar kastade sitt varma ljus över männen 
på divanerna, draperade i husets linnen, vilka redan hade solkats med fläckar av vin och 
flottiga fingrar. Salongens kolonner var smyckade med vinlövsrankor från Éger. En krans 
prydde även överste Gromovs råttfärgade hår. Han låg lojt utsträckt och tömde bägare efter 
bägare med stadens tjurblod. Med korta kommentarer föll han sporadiskt in i den livliga 
konversation som fördes på de tre kulturspråken ryska, tyska och ungerska. Männen var en 
liten intern krets som delade många av överstens passioner. Alla visste de också att tiga. Lajos 
kände inte igen någon av dem och försökte obemärkt följa med i diskussionerna. Iförd den 
tunna tunikan och de högt upp på vaderna snörda sandalerna bar han med tillkämpad klassisk 
värdighet runt vinkarafferna under intensiva avklädande blickar. Ur skuggorna hördes en 
ensam flöjtstämma.  
”Det är som att öppna Pandoras ask, jag blir riktigt rädd.” Med svettpärlande kal hjässa 
frustade en korpulent man, en riktig förfallstidens romare. Munnen skrattade nervöst, men 
ögonen förrådde ängslan.  
”Vem vet vad som kan komma fram i sådana processer?” föll en annan in. 
”Det finns ingen anledning att ängslas, har ni inget förtroende för mig? Sedan när blev ni alla 
sådana käringar?” sade Gromov sakta. ”Allt är noga förberett, det är bara teaterstycken.” 
”Med Nikolaj Alexandrovitj som författare förstås! Då kan vi alla känna oss lugna.” En 
gänglig herre med fårat ansikte och grått hårsvall höjde sin bägare mot översten och log 
spotskt. ”En skål för vår Shakespeare!” 
”Bespara mig din ironi. Jag måste säga att de åtalade har god inlevelseförmåga.” 
”Leve kamrat Stalin!” 
”Varför förleder ni vår backanal in i vår grå samtid? Sparta och Aten återuppstår i afton.” 
”Kamrat Alexandrovitj skall ha all heder åt detta dignande gästabud.” Romaren bredde 
gåslever på en brödbit och höjde den i luften. ”Och en vacker ganymed har han funnit också, 
till glädje för vårt åldrande kött.” 



”Honom rör ni inte… jag har annat i beredskap för er.” Gromov reste sig med möda, greppade 
samman svepningen och gick bort mot flygeln med huvudet kejserligt bakåtlutat. Samtidigt 
som han satte sig pianopallen hördes en gong-gong. Lajos rös till. I trappan hördes skrik, 
skratt och tramp. I rask följd slog översten an några sprittande ackord och började hamra fram 
en vild rysk dans.  
”Barn av Dionysos!” 
De höga pardörrarna slogs upp och in stormade fyra tonåriga pojkar med vita kjortlar 
fladdrande kring benen. Lajos höll på att tappa vinkannan. Männen applåderade medan 
ynglingarna skrattande sprang runt dem och ropade på hjälp.  
”Son av Pan!” hojtade Gromov.  
En mörk gestalt stod med ett språng i dörren. Lajos gapade stort när den framåtlutade varelsen 
med ett kliv var inne i rummet, fyllde lungorna och gav upp ett lystet vrål. Bredbent, med 
armarna utsträckta som till fångst, stod en grinande satyr framför sällskapet.  
”Igor Stepanovitj…” viskade Lajos för sig själv och stirrade som förryckt på den mytiska 
uppenbarelsen, en levande hellenisk staty med hett blod i de svällande ådrorna. Gromovs 
adjutant var naken så när som på ett flottigt svartvitt getskinn knutet kring höfterna. Under 
svärtat, vinlövsbekransat hår kastade han vilda blickar kring sig. Den gyllenbruna kräm 
kroppen var insmord med kom de gråblå ögonen att lysa intensivt. Små rännilar av glimrande 
svett rann nerför kinderna och över torsons muskler. Igor öppnade och knöt nävarna medan 
han lät tungspetsen vandra längs framtänderna. Hans upphetsade tillstånd kunde till gästernas 
förtjusning anas bakom skinnet.  
”Han är vansinnig, rädda oss!” ropade en av de inhyrda glädjepojkarna, en ljushyllt 
fjortonåring som tog skydd bakom den fete romaren.  
”Han tar oss aldrig!” 
”Gyere ide! Gyere!” 
Igor kastade bak huvudet och skrattade rått före han som en spänd fjäder kastade sig mot 
pojkarna, vilka snabbt kom på benen. Under jubel och överstens våldsamma klaverspel 
började en komisk jakt genom salongen. Satyren hoppade över en divan, greppade klädet på 
en av efeberna men snavade på en matta under dennes gäckande skratt, var sedan snabbt på 
benen. Från baken hängde en fastknuten svans av tagel. Igor tog sikte på än den ene, än den 
andre av de åtråvärda pojkarna. Möbler och urnor for i golvet under applåder och bravorop. 
Romaren försökte hålla fast en av pojkarna men rullade ned i golvet med en duns, kiknande 
av skratt. Lajos drog sig tillbaka till ett skuggigt hörn för att ingen skulle se vad den tunna 
tunikan inte längre kunde dölja.    
”Mer vin, Ganymedes!” 
När Lajos tvingades fram med vinet förhöjde hans belägenhet gästernas uppsluppenhet än 
mer.  
”Du njuter också av spektaklet!” grinade den tunne mannen medan Lajos fyllde hans bägare. 
Gubben förde in sin ena hand mellan hans lår, endast för att få en våldsam knuff av den 
förbiilande satyren.  
”Bassza meg!” 
Den ljuse gossen hade hamnat mellan det låga festbordet och Igor. Med högerhanden 
greppade han en tomat och kastade den i ansiktet på sin förföljare. Satyren slängde sig över 
sitt byte och de båda landade bland faten så att kallskuret och frukter flög, sås flödade över 
duken.  
”Bravo! Visa vad du går för!” gastade översten hest från flygeln och slutade spela.  
Satyren och efeben brottades på bordet, kjorteln slets sönder och snart hade Igor pojken fast 
under tyngden av sin kropp, kladdig av svett och fruktsaft. Han närmade sitt ansikte till bytets 
med och sträckte ut tungan. I ett sista försök till motstånd pressade pojken en melonklyfta mot 
angriparens anlete.  



”Édes a dinnye?” 
”Ta honom då!” 
Pojken stönade på samma gång uppgivet och uppfordrande medan Igor tog ett fast grepp om 
hans midja. Med en stöt trängde han in i efeben som böjde sin kropp i en båge och bet ihop. 
Lajos blundade och önskade att det var han som låg där på bordet under satyrens arbetande 
lekamen. De andra glädjepojkarna hade under tiden sällat sig till männen och tog emot deras 
närgångna smekningar. Endast Gromov satt ensam kvar vid flygeln och tömde girigt sin 
bägare. Han sträckte sedan fram den för påfyllning utan att släppa den våldsamma akten på 
bordet med blicken. Lajos fyllde bägaren till bredden och drog sig sedan tillbaka. Detta var ett 
utmärkt tillfälle som inte fick gå till spillo. Han hade noterat en diskret tapetdörr i en av 
salongens väggar, genom denna försvann ganymeden nu obemärkt.  
 
Lajos trevade sig fram genom en mörk passage och ljudet av kopulerandet tonade bort bakom 
honom. En ljusspringa signalerade korridorens slut. Bakom dörren var en kammare med 
prålig sängalkov i ek och tunga orientaliska mattor på både golv och väggar. Mitt i rummet 
tronade ett stort skrivbord, rent så när som på skrivdonen, en brinnande lampa, statyetten av 
en dansande faun och en ensam lapp. Överstens sovrum, konstaterade Lajos och hjärtat 
började bulta häftigt. Nu var han tvungen att koncentrera sig. Erektionen hade släppt när han 
långsamt stegade fram mot skrivbordet och tittade på lappen. 
”Esterházy – Смерть 
Kovács – Гулаг 
Ferenciek – ? 
…” 
Lajos drog ut en av lådorna för att finna skrivpapper och fann där en nyckel. Så oförsiktigt av 
översten att låta den ligga så, tänkte han men insåg snart att där inte fanns något skåp i 
rummet. Om det inte var dolt förstås. Han började gå runt och lyfta på väggarnas turkiska 
mattor. Bakom en liten bönematta i alkoven fanns mycket riktigt ett stålskåp infällt i väggen. 
Darrande av spänning satte Lajos nyckeln i låset och vred om. En prydlig hög av mer eller 
mindre välfyllda aktmappar låg där inne. På den översta stod ”Ferenciek János”. Åtalsakter? 
Lajos började bläddra och insåg att hans förmodan var korrekt. Han sprang tillbaka till 
skrivbordet, hämtade papper och penna, återvände sedan till alkoven och började med sin 
allra minsta handstil försöka pränta ned noteringar. Akt för akt. Här fanns till och med utkast 
för hela rättegångsförhandlingar, som uppenbarligen ännu inte hade ägt rum. I euforisk nit 
glömde Lajos såväl tid som rum där han satt på knä i sängen. Han hade redan påbörjat ett 
tredje papper när ett hest skratt fick honom att stelna till. Det var alldeles bakom honom och 
han kände den påträngande doften av svett blandad med säd och fruktsafter tränga in i näsan. 
Lajos vände sitt likbleka ansikte och såg Igor invid sängen, än mer satyrlik än i salongen. 
Håret spretade åt alla håll, vinlövskransen var ett minne blott. Av kroppens bruna färg 
återstod enbart fläckar som inte svett och safter hade förmått tvätta bort. Hans bröst hävdes av 
tunga andetag och leendet dog bort.  
”Du, din lille spion…” 
”… Igor…” 
Lajos försökte resa sig upp men fick ta emot en örfil och ramlade baklänges. Igor kröp fram 
till honom och greppade hans tunika.  
” Кто?! Är det Horváth?” Igors heta andedräkt luktade oljig pálinka.  
”…” 
”Vem skulle det annars vara?” 
Lajos gjorde ett fruktlöst försök att göra sig fri. Igor satte sig gränsle över munskänken och 
slöt händerna kring hans hals. Lajos kände den intensiva värmen från skrevet mot sin mage 
och blev hård. 



”Du är i mitt våld nu.” 
”Gör vad du vill med mig, Igor… Jag är ju din…” 
”Jag vet”, grinade Igor, släppte långsamt greppet och lät sin blodfyllda lem stryka över bröstet 
på Lajos som med sin tunga fångade en salt och varm droppe från dess spets.  
 
Igor kastade sig stönande på rygg och strök med händerna svetten ur ansiktet. Lajos begravde 
sin näsa i hans vänstra armhåla och kände sig oerhört lycklig.  
”Конец! Jag är helt slut… Vi måste sluta ses så här…” 
”Varför? Jag älskar det…” viskade Lajos och tillade efter en stunds tvekan, ”Я люблю 
тебя… szerétlek…” 
”Tyst!” 
”Почему?” 
”Blandar vi in känslor i det här så slutar det illa. Jag borde avslöja dig och din tjocke 
hovmästare för Gromov.” 
”Det ligger i hans intresse att inget veta…” 
”Skulle han få veta är vi alla dödens lammungar.” 
”Jag vill dö för dina händer i så fall.” 
Lajos tittade för första gången in i Igors ögon utan att flacka med blicken. Denne blev för ett 
ögonblick ställd av Lajos allvar.  
”Это правда?” 
”Да.” 
”Plocka ihop de där papperen illa kvickt! Innan översten kommer till sans.” 
”Är det vad jag tror det är?” 
”Ja. Och dina lappar tar jag hand om! Sätt aldrig något på papper… du har ju gott minne.” 
”Gromov… ligger du med honom?” 
Igor gav Lajos en klapp på kinden och lämnade rummet med sin toviga svans i släptåg.  
	  
Kapitel IX – Mellanspel 
 
Horváth satt nedsjunken i en skinnfåtölj i biblioteket och förde med blyerts in Lajos 
iakttagelser i en liten svart vaxduksbok. Ganymeden satt mitt emot med ett glas portvin. 
Mellan dem halvlåg lille Sándor på golvets blodröda matta med ett stort pussel. Långsamt 
växte brottstycken av slottet Vajdahunyad fram. Han tog ingen notis om samtalet.  
”Diktaturen är ett faktum. Ferenciek sade du? Kontakter med utländska agenter? Fascistiska 
tendenser. Trams… Gromov är uppenbart oberäknelig, men vi har våra hållhakar på honom. 
Han är ingen fanatiker, han går att påverka. Vi måste få honom att avblåsa eller ändra åtalet 
mot Ferenciek.” 
”Hur kan det gå till utan att avslöja oss? Ferenciek sitter redan i förhörshäktet.” 
”Vi får trycka på hans svagheter. Det är få som kan trolla fram det han önskar i Budapest 
idag.” 
”Och Péter?” 
”Det är för farligt att försöka pressa honom. Jag måste träffa översten mellan fyra ögon. 
Arrangera detta med Gromovs adjutant”, Pál gav Lajos en menande blick. ”Du har inte gjort 
mig besviken, fiam. Jag frågar inte hur mina ganymeder skaffar mig information, men se upp! 
Håll huvudet och hjärtat kallt.” 
Sándor gav ifrån sig ett åsneskratt och pekade på pusslet. Det stora gotiska porttornet var 
färdigt, vindbryggan nedfälld. 
 
Överstens salong låg åter i mörker och Lajos såg på avstånd Gromov i NKVD-uniform med 
blå byxor vid flygeln. I skenet av en kandelaber spelade han under djupa suckar en 



pianotranskription av Isoldes kärleksdöd. Aktmappar och dokument reste sig i travar runt 
honom. Lajos ville gå fram, men kunde inte övervinna sig själv; därtill stod det klart för 
honom att han var naken och bar på en tung vinkanna. Från tapetdörren trädde Igor 
Stepanovitj fram i en dyrbar morgonrock, öppen framtill, visande hans kropp. 
Sömngångaraktigt, drucket, hasade han sig fram mot översten som satt med ryggen till, 
fördjupad i musiken. Igor lade båda händerna på Gromovs skuldror med de blå axelklaffarna.  
”Inte nu, Igor. Jag är med Richard.” 
”Mне очень надо…” Igor sänkte ansiktet mot överstens nacke och bet till så att ett par 
droppar blod trängde fram. Gromov stönade av smärta, men Lajos hörde också ett stråk av 
njutning. Översten vände sig om och tittade bönfallande upp mot Igor som med huvudet 
bakåtlutat blickade ned med halvslutna ögon. I mungipan glänste en droppe blod. Med en 
knyck på axlarna lät han morgonrocken falla till golvet.  
”Gör mig illa.” viskade översten.  
”Mig!” försökte Lajos ropa, men strupen löd honom inte.  
Gromov kysste sin adjutants händer och förde dem mot sin hals.  
”Så, min vän.” 
Lajos såg Igor pressa händerna kring strupen. Musklerna på underarmarna spändes till hårda 
rep under den ljushåriga huden och översten ögon fick ett uttryck av extas. Adjutanten slöt 
sina ögon och bet ihop utan att släppa greppet. På hans panna pärlade sig svetten medan 
överstens ansiktsuttryck skiftade från salighet till vit panik. Hans händer försökte pressa bort 
Igor. Kroppen slog an ett par dissonanser mot klaveret och från strupen hördes ett gurglande 
medan benen sträcktes i kramp. När Igor lät armarna sjunka så föll överste Gromov ned på 
papperstravarna, vars innehåll gled ut över golvet. Med tom blick och gapande mun tittade 
Stepanovitj för första gången åt Lajos håll. Från mörkret hördes en gong-gong och Horváth 
kom gående med Sándor i handen.  
”Bravo, fiam. Vi ser allting klarare nu.” 
Kammaren låg i mörker och Lajos försökte resa sig från sängen, men fjättrades av de 
svettfuktiga lakanen.  
”Nej, Igor! Det är mig du ska…” 
Stirrande ut i mörkret försökte han greppa drömmen och dess innebörd. Hans hjärta var inte 
kallt, således inte heller hans hjärna.  
 
”A föúr är på ovanligt gott humör ikväll. Vet någon varför?” frågade Gyuszi. Gazsi ryckte på 
axlarna och förberedde en bricka. Lajos kastade en blick bakåt köket.  
”Han har haft möte med överste Gromov. Det har uppenbarligen gett resultat.” 
”Vad då för resultat?” 
”Kan jag inte säga.” 
”Visst kan du.” 
”Litar du inte på oss?” 
”Troligen har Gromov accepterat att lägga ner ett åtal… i ett utbyte mot våra, mot Horváths 
fortsatta tjänster.” 
”Dina tjänster menar du?” Gazsi nöp Lajos i baken.  
”Tyst… någon kommer. Sándor, vad gör du här? Tillbaka till disken med dig!” 
”Översten är en mycket märklig man”, viskade Lajos. ”Så melankolisk.” 
”Skenet bedrar. Han är bara en korrupt ryss, en slaktare. Inbilla dig inget”, klippte Gyuszi av.  
	  
 
 
 
 



Kapitel X – Vinterglädje 
 
2 januari 1948 
 
Igor promenerade civil på Budakullens små kullerstensbelagda gator. Han bar en ganska stilig 
brun och tjockt fodrad överrock med pälskrage, på den blonda hjässan en djupt nedtryckt 
pälsmössa, han gick och slog med ett paraply mot stenläggningen, lät några tondöva 
visslingar passera över de nariga läpparna. Rocken var tillika med de tunna svarta 
skinnhandskarna en julgåva från översten, inte för att någon julhögtid firades i den 
Gromovska villan, men likväl. Gråtunga skyar drog förbi ovan Mattiaskatedralens 
nedsvärtade gotiska spira och utlovade regn. Framför kyrkans portal mötte Igors blickar 
Lajos. Denne kom springande framåtlutad mot honom med händerna nedkörda i rockfickorna. 
Lajos stannade framför ryssen och tittade under lugg upp mot honom med ett leende som inte 
gick att hålla tillbaka.  
”Мой любимый друг Лаёшка.” 
Igor lade händerna på Lajos axlar och kysste hans frusna kinder. 
”Har du väntat länge?” 
”Jag var inne i kyrkan och värmde mig litet.” 
”Så gudsfruktig du är. Gillar du den där kvalmiga rökelsen blir du aldrig en god kommunist.” 
Igor klappade till Lajos i magen.  
”Det gör dig väl inget? Kom vi går!” 
De båda vännerna lämnade torget och försvann in i en gränd mellan gamla barockhus där 
putsen såg ut att lida av en allvarlig hudsjukdom. Stilla började regnet falla. Igor fällde upp 
paraplyet och gav dem en förevändning att trycka sig närmare mot varandra.  
”Jag saknade dig nu i helgen”, sade Lajos. 
”Men du har väl arbetat hela tiden?” 
”Ja, men ändå…” 
Den sista månaden hade de lyckats träffa varandra någon gång i veckan, oftast ute på staden, 
enstaka gånger i Lajos kammare. Varje gång fyllde ganymeden med stor glädje och 
nervositet, däremellan längtan som enbart hårt arbete kunde förjaga. Men mötena var inte 
bara för nöje. De båda vännernas tjänstgjorde också i största hemlighet som gudarnas 
budbärare, från villan på Andrássy út till Horváths domäner och vice versa. Under senhösten 
hade en form av modus vivendi tagit form. Små godbitar portionerades omsorgsfullt ut från 
skrivbordet i Gromovs sovrum. Senast under gårdagens bakfylla hade översten och hans 
adjutant gått igenom de aktuella akterna. Gromov visste som människokännare naturligtvis att 
Horváths kypare och hans adjutant stod i någon form av förhållande till varandra. Han lät dem 
hållas av praktiska skäl och ställde inga frågor. Det var även i sin lilla skala ett högt spel 
Gromov hade nödgats ägna sig åt, men vem skulle komma på tanken att kontrollera en 
representant för sovjetmakten. Översten hade heller inga tankar på att ge upp de glädjeämnen 
som tillvaron i Budapest bjöd. Igor log för sig själv när han tänkte på vad översten hade fått 
honom att göra mot sin herre efter skrivbordsarbetet.  
”Har du något nytt?” 
”Din tjockis borde säga åt Kovács Imre att lämna landet innan det är för sent. Gromov 
kommer inte kunna skjuta upp hans arrestering länge till.”  
Regnet hade börjat falla allt kraftigare, de sönderbrutna gatubeläggningarna förvandlades till 
ett lapptäcke av växande pölar och små strömmar.  
”Det blir bara värre”, hostade Lajos. ”Jag vill värma mig mot dig. Vi tar spårvagnen hem till 
mig, jag arbetar inte i dag. Där finns några julgåvor till dig…” 
 



Även Lajos hade belönats rikligt under julhelgen. En ny cykel från Csepelverken var ett 
tecken på Horváths stora uppskattning av sin unge Mercurius. Nu stod den tryggt i Lajos 
kammare i väntan på vårens ankomst och sköna utflykter bort från storstadens smuts och 
larm. Det var inte utan viss avund som de övriga ganymederna betraktade Lajos position. Men 
ingen skulle ha vågat sätta den i fråga. Några detaljer kände de förstås inte till, ganymederna 
skulle alltid hålla tungan rätt i mun och Lajos hade aldrig känt något behov av att skryta. En 
skopa kol flammade gemytligt i det lilla rummets kamin.  
”Den är alldeles för fin för mig”, sade Igor medan han vred och vände på det försilvrade 
cigarettetuiet med IS graverat. ”Så dumt att jag inte har något till dig, men jag lovar att du 
skall få något riktigt fint.” 
”Du är allt jag behöver”, Lajos kramade om sin vän. ”Vänta, där finns en sak till!” 
Lajos satte sig på huk vid sängen och drog fram ett tungt paket.  
”Jösses, är det guldtackor?” 
”Öppna!” 
Igor rev med högröda kinder sakta av papperet. Han skämdes inte så litet över Lajos 
givmildhet. Ur paketet lyfte han upp den ena av två tiokiloshantlar.  
”Haha! Duger jag inte som jag är?” 
Lajos satte sig tyst i sängen och förbannade sig själv. Igor reste sig upp och gick bort mot 
spegeln med tyngderna. Han tog av sig tröja och linne, spände sina muskler i ett par poser, tog 
sedan upp den ena hanteln med högerhanden och lät bicepsmuskeln arbeta tills ådrorna 
började svälla. Ett brett leende kom Igors ansikte att lysa av belåtenhet. Han tyckte om sig 
själv, och han tyckte om att andra fann åtrå i honom. Men han visste ännu inte vad han kände 
för den mörkögde szeklerynglingen med den svarta luggen. Han höll förstås av honom, fann 
honom attraktiv, annars hade han aldrig närmat sig honom på tåget den gången. Men kände 
han sig inte alltid lite egendomlig när Lajos nämnde ordet ”kärlek”? Som ställd mot en vägg, 
som stod han i någon form av skuld. Vad var egentligen kärlek? Att vara älskad, ja. Men att 
älska? Aldrig tidigare hade han erfaret något ömsesidigt av det slaget. Bäst var att inte behöva 
tänka på sådana frågor. Bara vara nöjd med tillvaron. I spegeln såg han Lajos sittande på 
sängen, dennes ängsliga ögon hade förvandlats till djupa brunnar av begär.  
	  
Kapitel XI - Sommarskuggor 
 
Juni 1948 
 
Gundel Étterem befann sig i stormens lugna öga och Gundel Károlyné smakade ännu av 
maten. Gundel Károly själv hade på grund av sin tilltagande dåliga syn överlåtit allt mer av 
driften på sin hustru och i än högre grad på Horváth. Till del tack vare de täta kontakterna 
med överste Gromov kunde restaurangen undgå alla tankar på nationalisering. Annars hade 
1948 hittills inneburit än mer av likriktning inom det civila samhället. Den 14 juni hade 
socialdemokraterna anslutits till kommunisterna i det nya arbetarpartiet, Magyar Dolgozók 
Pártja. Det ryktades att generalsekreterare Rákosi hade beordrats till Moskva för hemliga 
överläggningar. Allt detta var dock något som för stunden kändes fjärran för 
söndagssolbadarna på Margitön. Nere vid flodstranden hade Lajos och Igor sträckt ut sina 
vinterbleknade kroppar på det ännu gröna gräset. Från Budastranden hördes kyrkklockorna 
ringa till mässa. 
”De ringer inte länge till”, mumlade Igor med ansiktet i Szabad nép, som han långsamt 
försökte läsa. 
”Hurså?” 
”Läser du inte tidningarna? Det har varit stora demonstrationer mot ’den svarta reaktionen’, 
mot katolska kyrkan.” 



”Tror du på det?” 
”Ärkebiskopen har satt sig emot förstatligandet av kyrkans skolor och vägrar erkänna den nya 
regeringen. Hans dagar är räknade och kyrkans också.” 
Lajos kände sig illa berörd, han var inte religiös, men barndomens katolska fostran gjorde att 
han såg med respekt på kyrkan.  
”Låt folk tro på vad de vill…” 
”Sschh. Säg inte sådant högt”, Igor klappade till Lajos på magen med bladet, ”du är en 
anarkist.” Lajos strök sig över det illröda märket, nu kändes det att han hade bränt sig.  
”Vad tror du på, Igor?” 
”Jag tror på mig själv.” 
”Och älskar bara dig själv.” 
Igor satte sig upp och drog till sig knäna medan han tittade ut över Donaus vattenmassor.  
”Du vet att jag håller av dig, Lajos.”  
”Varför är du så dyster? Är det Gromov…?” 
”Jag har sagt att vi inte talar om det!” fräste Igor.  
”Förlåt, men hur skall jag kunna förstå dig om vi inte pratar?” 
Igor tittade upp mot den molnfria himlen och blundade. Han mumlade något ohörbart på 
ryska. Skulle han berätta att han hade börjat ångra sitt beslut dagen då Gromov erbjöd honom 
att bli sin adjutant? Ett beslut han då aldrig hade reflekterat över, ja, kanske var det snarare en 
order. Det hade varit bekvämt och priviligierat, överstens nycker hade bara roat honom, fått 
honom att känna sig mäktig. Men den sista månaden hade översten befallt honom att närvara 
vid flera förhör på Andrássy út 60. Det fysiska och psykiska våld som utövades i den 
labyrintiska källaren hade chockat honom. Det var något som inte framgick av de papper som 
sedermera producerades. Gromov föreföll allt som oftast oberörd, alltid i kontroll av 
situationen. Vid ett tillfälle närvarade såväl Péter som inrikesminister Rajk, de tycktes trivas. 
En ung man i Igors egen ålder hade letts fram till vad han trodde skulle bli sin avrättning. En 
kvart hade han fått stå med snaran kring halsen och nerpissade byxor innan meddelandet kom 
att avrättningen var uppskjuten. Det blev uppenbart för Igor i vilken typ av maskineri han 
själv var en kugge. Och han var inte tillräckligt ”troende” eller samvetslös för att inte störas 
av det.   
”Jag skall berätta, men inte idag och inte här. Det är för vackert väder.” 
”Bassza meg. Jag har bränt mig.” 
”Du är rödare än Rákosi och Stalin tillsammans. Dopp?” 
 
Landsvägsgruset knastrade under hjulen på Csepelcykeln medan Lajos ensam trampade fram 
längs Donaustranden på sin fria sommarmåndag. Det var lika så gott att Igor inte var ledig 
denna dag, Lajos ville vara själv med sina tankar i fria luften, på väg någonstans, varthän 
spelade mindre roll. Han hade lämnat Budapests norra förstäder bakom sig och passerade fält 
av majs och solrosor med Donaukrökens kullar som fond. Mörka föraningar dämpade 
solgasset. Han kunde inte känna sig riktigt lycklig. Trots att Lajos kunde se tillbaka på åtta 
månader tillstulen samvaro med Igor så var det ännu som om det fanns en osynlig vägg 
emellan dem. Det var inte så enkelt att den var språklig – Igor talade nu förvisso en 
rudimentär ungerska –  sista tiden hade den unge ryssen tyckts mer fjärran. Hans faunaktiga 
grin kom mer sällan och försvann fort eller förbyttes ibland i en våldsam älskog som snabbt 
var över. Lajos antog att hans kärlek egentligen aldrig varit besvarad. Eller fanns där något 
annat? Någon annan? Som en sfinx såg han översten ruva på denna tillvaros gåtor. Levde vi 
inte alla på hans nåder? Ett tryck lägrade sig över Lajos bröst och han blev tvungen att gå av 
cykeln. Han satte sig i skuggan av en pil. Hjärtat bultade häftigt i bröstet. Kanske var det 
solen. Det kändes som stod han vid en avgrund. Lajos slöt de brännande ögonen, andades 
djupt och mindes hembyns dofter. Hade han stannat hemma hade han nu haft sin examen och 



kanske studerat i Kolozsvár eller Nagyszeben, läshuvud sades det att han hade. Som ett rö för 
tidens vindar hade Lajos låtit sig föras med sedan beslutet att lämna hemmet. Vilka beslut 
hade han sedan egentligen själv fattat? Det socialistiska Budapest framträdde mer och mer 
som en sugande malström, troligen var det redan för sent att ta sig upp. Allt föreföll Lajos 
utmätt och närmande sig sitt slut. Vad som sedan väntade, ja, om Gud det visste i dessa 
gudlösa tider. Lajos steg upp på cykeln och fortsatte till nästa by. Framför en tillbommad, 
vinranksomgärdad csárda fanns en brunn. En herre med grånade lockar och mustascher stod 
och fyllde stenkaret åt sitt magra sto. Han tuggade på sin pipa och betraktade Lajos när denne 
hukade sig ner och svalkade huvudet i vattnet.   
”Pesti?” 
”Nem, székely.” 
	  
Kapitel XII – Cirkusen kommer till staden 
 
Városliget, 10 oktober 1948  
 
Granne med zoologiska parken hade ett stort rött tält över en natt slagit ned sina bopålar. 
”Цирк Фантазия Cirkus Fantasia” kunde de nyfikna stadsparksbesökarna läsa på tältets tak 
denna lördagsmorgon. Från Moskva hade en cirkustrupp kommit för att gästa staden. Röda 
plakat prydde lyktstolparna och förkunnade: ”Цирк Фантазия представляет Клоун П! 
Cirkus Fantasia presenterar Clownen P!” Ett blekt ansikte stirrade allvarligt ned på 
betraktaren. En vag känsla av obehag infann sig som regel osökt. Lajos, Gazsi och Gyuszi 
hade fått fribiljetter av Horváth till kvällens premiärföreställning.  
 
För första gången sedan 1944 vankades det sålunda cirkus i huvudstaden. Exotiska djur hade 
lyst med sin frånvaro i Városliget sedan krigsslutet, då de flesta blev uppätna. Följaktligen var 
det rymliga tältet fyllt till sista ståplats av skådelystna stadsbor. De tre ganymederna satt i den 
främsta raden, Lajos hade dock föredragit den mörka fonden. Spektakel hade han aldrig gillat. 
Här kunde han inte smita iväg när han fått nog. En överenergisk konferencier domderade 
artister och publik på en rotvälska av ryska och tyska. Högröd i ansiktet såg han ut att kunna 
kollapsa redan efter de första djurnumren. Den cirkustörstande publiken var i extas och kunde 
inte sluta applådera de väldrillade akrobaterna som trotsade tyngdlag och all respekt för 
höjder högt över den sandade manegen. Det varma tältet ångade av svett, gödsel och de kokta 
majskolvar som salufördes med god åtgång. Lajos nöjde sig med att knapra på en näve 
solrosfrön, men undgick inte att fascineras av konsterna. Gazsi stack till honom en plunta 
pálinka för att skölja ner förtäringen.  
 
”Ruhe bitte! Дорогие товарищи! Damen und Herren! Elvtársak! Сейчас представляю наш 
Клоун П! P – der Klown! Und seine Affe Ada… Mannen i total kontroll av sina kroppsliga 
funktioner… Ich bitte um die höchste Aufmerksamkeit…”, cirkusdirektören kippade efter 
andan och slog teatraliskt med ridpiskan mot sina välpolerade stövlar. Bakom draperiet 
hördes hur någon kickade igång en motorcykel och började gasa. Ut kom i full fart en Ural 
med sidovagn som fick direktören att hoppa åt sidan. På motorcykeln satt en tunn gestalt med 
stor pipkrage, handskar och ”goggles”, i vagnen en skrikande schimpans med bysthållare och 
peruk. Clownen och hans apa gjorde flera varv längs manegens kanter så att sanden sprutade 
på publiken. En blåsarkvintett förstärkt med ett harmonium spelade Valkyrieritten. Ekipaget 
stannade och clownen klev av, sträckte ut sin kropp så att kotorna ljudligt knakade, en efter 
och en. Han var klädd i en åtsmitande grå kroppstrikå vars stora pipkrage inramade ett blekt 
ansikte med kal hjässa, röda hårtestar spretande kring tinningarna och stickande djupt 
liggande ögon under vilka en smal näsa växte ut till ett ilsket rött klot. De tunna läpparna 



smackade och de spindelliknande fingrarna smekte buken. Med en gest så beordrades apan ur 
vagnen. Ada plockade fram en matkorg och duk som hon omsorgsfullt bredde ut i sanden. 
Med väna blickar och plutande läppar bjöd apan clownen till marks. Med benen i kors tog P 
en oliv och tuggade den långsamt medan Ada hysteriskt frossade på lever och kyckling. Apan 
släppte plötsligt väder högt och ljudligt. Clownen spände ögonen i henne, satte ena handen i 
sidan och hötte med den andra. Så tog han demonstrativt ännu en oliv och förde den till 
munnen, tuggade, sträckte på sig och levererade ett musikaliskt motiv med sitt väder, 
komplett med en avslutande kadens som fick publiken att skratta och applådera våldsamt. 
Apan försökte förgäves göra efter bedriften med följd att clownen slog kycklinglåret ur 
handen på henne. Ur fickan tog han fram en pillerburk med ett stort P på locket. Han lade en 
mörkröd pastill på tungan, blundade och svalde. Clownen andades allt djupare och rök 
började tränga ut ur öronen. Snart levererades en serie kraftiga urladdningar som till allmän 
uppståndelse fick den lilla gestalten att lätta från marken. Apan ryckte åt sig asken och tömde 
kvickt innehållet i sin mun. P:s ansikte förvreds i en grimas av fasa, med ett skutt tog han 
skydd bakom motorcykeln. Det började ryka ur apans alla kroppsöppningar och med ett skrik 
så upplöstes hon i en öronbedövande smäll. Bysthållaren kom nedsinglande från tältets tak 
och fångades upp av clownen som förde den till näsan, gjorde en ful min och skakade på 
huvudet.  
”Apan! Apan! Var är apan?” ropades från flera håll i publiken medan clownen låtsades torka 
en tår. Från höjden hördes så schimpansens rop, i ett rep hissades hon till allas lättnad ned till 
sin mästare och de förenades i en väderduett. Under jubel försvann det märkliga paret på 
motorcykeln till sprittande toner.  
 
Samtidigt rådde skymningsstämning i Gundel Károlys kontor. En gatlykta kastade sitt matta 
ljus genom fönsterjalusiet men nådde inte fram till den fåtölj där den nu helt blinde 
restauratören satt och dikterade sin sista kokbok för hustrun vid skrivbordet.  
”… skivorna skall dra i citronsaft, sedan torkas av och pudras med paprika, söt sådan skall det 
vara, édesnémes…” 
Skrivmaskinens knatter avbröts av knackningar på dörren. Horváth trädde in och ursäktade 
sig.  
”Bocsánat, hölgyem, uram…” 
”Kom in, Horváth barátom, min vän. Vi arbetar med den nya kokboken, en nytolkning av det 
ungerska köket... Ni är tyst, ja, det kanske är bortkastat arbete i dessa tider. Men Gundel 
Étterem kommer förstås att bestå. Inte sant?” 
”Självfallet, Gundel úr.” 
”Jag känner mig svag, men så här på kvällarna kan jag uppamma lite energi. Det här blir 
kanske mitt testamente.” 
”Ez nem, drágam. Tala inte så, min skatt”, viskade fru Gundel, satte sig på fåtöljens armstöd 
och smekte sin man över hjässan.  
”Jag misstänker att det på nytt är något som är på väg att ske, som kan påverka oss. En ny 
NKVD-officer har anlänt från Moskva i dagarna. I morgon kväll är han gäst här tillsammans 
med överste Gromov, Péter och inrikesministern. Vi behöver överväga en speciell meny.” 
 
”Dr. Penzberger är en man av annan kaliber än överste Gromov, mina herrar.”  
Horváth vankade av och an framför Gazsi, Gyuszi och Lajos. ”Det sägs att Rákosi varit på 
överläggningar i Moskva, hos Berija själv. Högsta ort misstänker en partiintern konspiration. 
Mer vet jag inte. Men jag är övertygad om att Penzberger är en pusselbit i denna nya giv.” 
”Är det sant att han är en före detta SS-officer?” frågade Gazsi. 
”Om det inte är lögn så kan det bara betyda en sak, att Penzberger besitter värdefull kunskap 
eller eftertraktade egenskaper, förstås även att han är en skicklig opportunist.” 



”Har ni träffat honom ännu, uram?” dristade sig Lajos att fråga.  
”Nej, jag känner honom bara genom fotografier och andrahandsuppgifter. Inte ens Gromov 
har träffat honom”, Pál tog fram ett fotografi ur fracken och lät det cirkulera bland sina 
ganymeder. ”Här ser ni honom, ett oroväckande ansikte.” 
”Men, det är ju samme man…” 
”… samme man som på cirkusen!” 
”Clownen! P!” 
	  
Kapitel XIII – Bordssamtalet 
 
Gundel Étterem, 11 oktober 1948 
 
Hundratals porslinsskärvor i djupblått, benvitt och guld for ut över kakelgolvet när traven med 
Zsolnaytallrikar gick förlorad. Vem var att beskylla? Horváth Pál steg in genom 
balansdörrarna, satte långsamt händerna i sidorna och uppgav en djup suck.  
”Vem var det?” 
Ganymeder, springpojkar och kockar stod tysta och tittade på det stora porslinspussel som 
fräckt spritt ut sig över det hårda golvets strikta linjer.  
”Då får det bli ett generellt löneavdrag… vi har verkligen inte råd att slösa på vårt bästa 
porslin.” 
Lille Sándor darrade och började hulka. Med tårvätta kerubkinder vände han sig om och 
sprang ut genom bakdörren. Gazsi klarade strupen och sneglade upp mot a föúr med en 
menande blick. 
”Hmm. Nå. Sanyi… Vi får låta det bero denna gång. Spring efter gossen, Gyusza.” 
Pál tittade på sitt fickur och lät det försvinna ned i västfickan. På den kala hjässan pärlade sig 
små droppar av svett. 
”Gästerna är snart här. Städa upp och återgå till arbetet! Lajos, Gazsi, ni får hjälpa mig med 
serveringen av herrar kamrater. De superar i vår chambre séparée.” 
 
In genom entréns glasade pardörrar trädde tre män och en apa. Där var polischef Péter, 
välekiperad som vanligt och med ett skenbart förbindligt leende, överste Gromov i full 
uniform och så Dr. Julius Penzberger med en grimaserande schimpans i ena handen. Doktorn 
gav ett på samma gång asketiskt och excentriskt intryck – apan oräknad – vid sidan av de 
andra kamraterna. Hans gestalt var tunn, nära på gänglig, och höljd i en åtsittande, odekorerad 
uniform. Ur den trånga kragen reste sig ett blodfattigt och magert huvud med osedvanligt hög 
panna som övergick i en kal hjässa omgiven av rödlätta lockar. De djupt liggande ögonen 
hade något hårt och penetrerande över sig, en blick som fick hovmästaren att stålsätta sig. 
Apan var klädd i en specialsydd vit aftonklänning med små volanger, bakom ena örat en röd 
ros. 
”Jó estét, elvtársak, ett nöje att se er här.” 
”Tillåt mig att presentera kamrat Penzberger, direkt från Moskva”, sade Péter. ”Vi måste 
tyvärr meddela att kamrat Rajk uteblir, hans hälsa är inte så god för närvarande.” 
Horváth bugade sig formellt för Penzberger och lät sig inte bekommas av schimpansens 
provocerande närvaro.  
”Hon heter Ada”, kom det rappt från hennes husbonde. ”Hon är mycket intelligent och har 
länge varit i vår tjänst.” 
”Isten hozott a Gundelben”, slank det oväntat ur Horváth med följd att Péter och Gromov 
utbytte nervösa blickar. Penzberger höjde ena ögonbrynet i ett konstlat uttryck av förvåning 
och lät sedan ett litet maliciöst leende passera över de tunna läpparna. 
”Köszönöm, Horváth úr”, sade han långsamt. 



 
Väggkandelabrar kastade sitt svaga ljus över ett rum i sirlig nyrokoko med ett runt bord dukat 
för fyra. Doktorn granskade inredningen med kritisk blick och begärde en kudde till apan 
Ada, hon sattes på inrikesministerns tomma stol. Horváth fyllde kristallglasen med ett torrt 
vitvin från Mátra. Demonstrativt lade Penzberger sin handflata över apans glas, hon satte 
därvid upp en trumpen min.  
”Ingen alkohol för kamrat Ada.” 
Lajos och Gazsi trädde in med Palóc leves och serverade under en tystnad som bröts först av 
Penzberger när denne stack sin smala näsa ned i tallriken och andades in.  
”En stärkande grönsakssoppa med lammkött… och kummin. Det skall smaka, lämna oss nu 
ensamma.” 
”Kamrater, en skål för Penzberger elvtárs, en man med många talanger”, Péter höjde sitt glas 
medan hovmästaren och hans tvenne ganymeder lämnade rummet och tyst stängde den 
helfranska dörren.  
Horváth gjorde en gest åt Lajos och Gazsi, pekade sedan mot grannrummets dörr.  
”Där är tomt”, viskade han. ”Ni turas om att lyssna genom väggen. Ta ett glas och sätt emot 
så hör ni bättre vad som sägs.” 
Efter en stunds tystnad, avbruten endast av lågmälda korta yttranden, så hördes klirr och tjut, 
strax ringde serveringsklockan i korridoren. När Lajos trädde in så hade apan tömt soppan 
över sin vita aftonklänning, därtill hade hon lämnat ett visitkort på sidenkudden. Péter satt och 
fnittrade, Gromov såg äcklad ut medan doktorn oberörd beordrade: 
”Ada får bege sig till köksregionerna så länge, våra samtal kommer att tråka ut henne. Vill 
kamrat…” 
”Török.” 
”…elvtárs Török följa Ada härifrån?” 
 
Lajos förde apan vid handen nerför baktrappan till köket. Schimpansens handflata kändes 
sträv och kall. Hon gav av och till ifrån sig små missbelåtna ljud. I köket opponerade sig 
köksmästaren emot djurets närvaro. 
”Det går verkligen inte för sig, ens om det vore kamrat Stalins husdjur. Ta ut henne på 
bakgården.” 
”Men Pöcsi, hunden?” 
”Lille Sándor kan följa med och ta hand om henne.” 
Pojken klappade i händerna och ögonen strålade av fröjd när han fick följa med det exotiska 
djuret ut. Lajos tvättade omsorgsfullt av händerna i vasken.  
”Oxfilén är klar, snart redo att ta med upp.” 
”Du hinner ta en cigarett så länge”, Gyuszi stack fram ett paket. ”Kom, vi går ut på trappen.” 
Lutade mot varsitt räcke betraktade Lajos och Gyuszi den rörande scenen av en stum 
diskpojke som leker med en uppklädd schimpans. De föreföll komma väl överens. Pöcsi låg i 
sin koja och följde nyfiket vad som skedde.  
”Han är bisarr, doktorn, ta med sin cirkusapa hit. En ren provokation. Inte är den rumsren 
heller.” 
”Jag har snappat upp ett och annat om honom”, Gyuszi drog ett djupt bloss före han fortsatte. 
”Han inte bara uppträder med den där apan, de bor ihop också. Det ryktas att han legat med 
apan, och att den bet av hans kuk…” 
 
”Gyöngyörű a bélszín!” smackade Gromov. ”Den bästa oxfilén hittills, för att inte tala om 
gåslevern, riktigt fet.” 
”Jag skulle aldrig förvänta mig något annat i detta hus”, tillade Péter och skar för sig en stor 
bit som dränktes i vinsky medan Penzberger smuttade på sitt glas med tungt rödvin. Han hade 



knappt rört maten. Péter lade bekymrat ned sin munsbit och vände sig till doktorn med ett 
stråk av plötslig nervositet i rösten. 
”Kamrat är väl inte vegetarian? Vi kunde ha…” 
”Inget besvär för min del. Nej, jag är inte vegetarian, men jag förtär mestadels en vegetabilisk 
kost, den är bäst för en god perestaltik och därmed även för fysisk och psykisk jämvikt.” 
”Peresalt…?” 
”Perestaltik”, korrigerade Gromov. ”Det är det samma som tarmrörelser.” 
”Ursäkta, men vi äter nu.” 
”Har kamrat blivit finkänslig?” 
Dr. Penzberger knäppte sina kloliknande händer och lutade sig framåt. 
”Rött kött är döden för tarmarna, det får oss att ruttna inifrån. Än värre är ister, för att inte tala 
om lök…” 
”Men det är ju grunden i all ungersk kokkonst”, protesterade översten. Doktorn log och 
knaprade i sig en syrad gurka.  
”I det kommande idealsamhället kan vi inte tillåta oss socialrealism inom förtäringen. En 
socialistisk mathållning kan inte vara nationell till formen. En strikt diet är av största vikt för 
att skapa den nya sovjetmänniskan. Och dieten styr tarmfunktionerna. Kontroll över 
stolgången betyder makt.”  
”Gjorde ni inte rätt intressanta försök på soldater?” frågade Péter och fortsatte skära för sig.  
”Nutritionsexperiment! En soldat i kontroll av alla sina kroppsfunktioner är en överlägsen 
soldat.” 
Dr. Penzbergers ögon stirrade intensivt på Péter ur sina djupa hålor medan händerna 
organiserade om silverbesticken. Överste Gromovs ansikte såg frånvarande ut, den köttbit han 
långsamt tuggade på ville inte ta slut. 
”Ett nytt herrefolk”, skrattade Péter. ”Jag antar att vi skall tillämpa avhållsamhet också?” 
Doktorns blick fick polischefens skratt att dö bort.  
”Schlamperei!” väste Penzberger och kramade sin gaffel. ”Detta är just vad som håller på att 
äta upp systemet inifrån, en kräfta närd av gommens och underlivets otyglade skörlevnad. 
Borgarklassens lyxkonsumtion har endast fått nya utövare, klickar som främjat sig från folket. 
Sådant föder revolutioner.” 
Péter visste inte om han skulle känna sig anklagad och höll därför tyst medan hans 
käkmuskler spändes och fick en åder på tinningen att pulsera. Översten vaknade upp ur sin 
apati, svalde det sista av köttbiten, drog ovanligt jovialiskt på munnen och serverade sig själv 
mer vin.  
”Har kamrat doktor fötts under knappa förhållanden?” frågade Péter med en lätt darrning på 
rösten.   
”Det är en irrelevant fråga.” 
”Kamrat Rajk är skomakarson”, sköt Gromov in. ”Han vägrade till en början att flytta in i de 
fina villorna han erbjöds, men han accepterade till slut. Fick ju alla andra i partiledningen att 
framträda i dålig dager. Det gäller att leva upp till sin position även privat.” 
”Rajk är en bedragare”, klippte doktorn av. ”Lika gott att han inte är här. Då kan jag meddela 
er sanningen mellan sex ögon. Vad jag nu säger får förstås inte lämna detta rum. Kamrater 
Stalin, Rákosi och Berija misstänker en titoistisk sammansvärjning i Magyar Dolgozók 
Pártja, och i dess spets inrikesminister Rajk.” 
”Löjeväckande!” utbrast Gromov.  
”Vakta din tunga”, förmanade Penzberger och vände sig sedan mot den småleende Péter. ”Det 
är dags att rensa partiet från kättarna innan det är för sent.” 
Doktorn reste sig från bordet och borstade bort ett par brödsmulor från ärmen.  
”Vill kamrat inte stanna kvar för desserten?” 



”Nej tack. Sötsaker är det farligaste av allt. Men stanna för all del kvar, meine Herren. Njut så 
länge ni kan. Snart tar vi och nationaliserar denna bourgeoisierelik.” 
 
Dr. Penzberger trädde ut på kökstrappan där Sándor och apan Ada satt och tycktes leka 
charader. Han stängde dörren bakom sig, satte sig på steget ovanför dem och slöt sina 
långsmala fingrar om Sándors axel. Diskarkeruben vände sig leende om, men ryggade tillbaka 
inför anblicken av doktorns tärda ansikte.  
”Gillar du apor, fiam?” 
	  
Kapitel XIV – Förtroligheter 
 
November 1948 
 
Den lilla kaminen i Lajos rum förtärde höstens första skopa kol och klockan var efter midnatt. 
Lajos låg i sängen under den fumlande Igor. 
”Чёрт возми! … Не работает… Det går inte…” Igor gav med ett frustrerat stön upp sina 
försök att tränga in och dunkade istället sitt huvud mot sänggaveln.  
”Sluta Igor. Sluta. Det gör inget.” 
Igor sjönk ner med ryggen mot Lajos på den smala sängen, snyftade till och drog täcket över 
huvudet. Lajos tryckte sig mot honom och lade sin hand på hans kind. 
”Szeretlek… érted? Du vet att jag älskar dig. Vill du inte tala med mig?”  
Igor låg stel och tittade på lågorna som flammade innanför kaminens galler. Det kändes som 
hade han en klump i både magen och halsen. Var han så värdelös? Meningslös? Främmande 
inför sig själv. En het tår rann sakta ned för kinden och mötte Lajos hand.  
”Du är den ende som inte vill ha något av mig… Vad jag nu har att ge, jag är en dumbom.” 
Rösten var svag och det verkade som talade han för sig själv.  
”Var bara Igor Stepanovitj.” 
”… Jag vet inte om han finns längre…”  
Lajos greps av ångest för sin vän, han var tvungen att få veta mer och ruskade om Igors axel.  
”Är det Gromov? Vad gör han med dig?” 
”Gromov är inte det värsta. Länge njöt jag av det. Att vara hans herre, ja, privat förstås. Han 
är en märklig man, skrämmande på sitt sätt. När han började kräva att jag skulle följa med till 
förhörshäktet, Andrássy út 60, fick jag se en annan man, kall och beräknande. Vad de gör där 
kan jag inte beskriva, men det är hemskt, smutsigt. Efter ett par gånger vägrade jag att gå dit 
igen. Gromov sade ingenting, han bara nickade. Tror han var besviken på mig. Sedan dess är 
inget sig likt… Du vet, jag har aldrig dödat någon, aldrig varit tvungen. Klart att jag skulle 
klara det, om jag måste… inte för att jag skulle vilja. Du tror väl på mig, Lajos? Och att jag 
skulle kunna? Men de där, på ÁVO, de njuter av det. Kanske inte Gromov, hans ansikte var så 
uttryckslöst…” 
Igor hade lagt sig på rygg och tittade upp i det sotsvärtade taket. Avsmaken var blandad med 
en känsla av svaghet, att inte vara stark nog. Tvivel hade de senaste månaderna börjat fylla 
Igor, en nästan bortglömd känsla, särskilt när det gällde hans egen person. Han hade till slut 
tvingats inse att allt har en baksida och skämdes.  
”Men värst av allt är doktorn från Moskva…” 
”Penzberger?” 
”De där ögonen… onda… I förra veckan kom han till överstens villa för första gången, det 
var sent och översten var indisponibel. Han insisterade på att få tala med mig istället. Jag är 
fortfarande inte säker på vad han var ute efter. När han stod i trapphallen såg han sig omkring 
och sade ’Judisk pompa… Varför känner sig kamrat Gromov så hemma här? Säg ingenting, 
jag vet nog.’ Jag lät honom komma in på kontoret och han satte sig mittemot mig vid 



skrivbordet. ’Gromov väljer sina adjutanter med omsorg… Hur länge har du varit hos honom, 
Igor Stepanovitj?’ Han började fråga ut mig om min bakgrund och sedan gled frågorna mer 
och mer över på översten, rent privata frågor som han borde ha ställt honom själv. Jag 
försökte säga så lite som möjligt, men…” 
”Men?” 
”Men det var något så overkligt över hela situationen. Doktorns blick var hela tiden fäst vid 
mina ögon. Hans ögon var helt uppspärrade och rörde sig knappt, jag tror inte ens att han 
blinkade under hela samtalet. Och hela tiden lekte hans högerhand med en liten tablettask i 
silver. Det är konstigt, men jag minns faktiskt inte vad jag egentligen berättade för honom…” 
”Han vill sätta dit Gromov?” 
”Kanske, jag vet bara att Penzberger är farlig. Din Horváth måste ta sig i akt. Jag vet inte vad 
som är på väg att hända, Gromov säger ingenting. Men har var illa berörd över besöket”, Igor 
stönade och gömde ansiktet i händerna. ”Jag har sovit så dåligt, så hemska drömmar…” 
”Drágam! Jag drömde häromnatten att vi var långt härifrån, på var sin cykel, med var sin 
resväska. På väg västerut, på en liten väg genom solrosfälten… Sedan minns jag ett övergivet 
värdshus, en riktigt gammal csárda. Du grävde i trädgårdslandet under vårsolen, och jag gav 
dig vatten…” 
”Så synd att det bara är en dröm. Jag är så trött…” 
”Sov min vän, sov, och dröm min dröm istället”, Lajos strök ömsint handen över Igors hår. 
Kolet i kaminen hade brunnit ut och mot fönsterrutorna bakom luckorna hördes ett häftigt 
regn smattra som snart blandades med Igors snarkningar.  
 
Horváth Pál tittade ned på morgontrafiken på Múzeum körut och drog sedan för bibliotekets 
tjocka gardiner.  
”Budapest hälsar en ny dag. Det är frågan hur länge till jag får njuta förmånen av att göra 
samma…” 
Lajos satt tyst i en av fåtöljerna och följde sin mästare med blicken. På den turkiska mattan 
var Sándor i färd med ännu ett pussel, den här gången Lánchíd, kedjebron. Återuppförandet 
var för övrigt på god väg, det sades att den skulle bli klar för återinvigning till 
hundraårsjubileet i november året därpå.  
”Du har varit en ovärderlig hjälp för mig, Lajos drága. Dina uppgifter har alltid visat sig 
mycket värdefulla, för att inte säga avgörande. Men denne doktor Penzberger… Du 
misstänker att han försöker snärja Gromov… Det kan mycket väl vara så och han är därtill av 
den omutliga typen. Över hela mannen vilar ett förtäckt hot. Om Gromov faller så riskerar 
många att dras med. Vi måste vara mycket försiktiga, Andrássy út 60 ligger inte långt 
borta…” 
Hovmästaren vankade av och an i rummet med händerna i fickorna. Slutligen stannade han 
framför Lajos och lade handen på hans axel. Ur ena fickan tog han med andra handen fram en 
ring med tre nycklar.  
”Du är den jag litar mest på, fiam. Om något skulle hända mig så måste du snabbt hit. Förstår 
du? Omgående! Den ena nyckeln går till ett säkerhetsskåp gömt bakom tredje hyllan där”, 
Horváth pekade mot den ena bokhyllan. ”Där finns dokument som måste förstöras. Förstör 
allt du hittar där. Elda upp det! Där finns saker som kan ställa till stor skada om 
säkerhetspolisen eller någon annan får tag i dem. Där finns också pengar, tillräckligt för att du 
och mina andra ganymeder skall klara sig, ta dem! Och därefter försvinner du.” 
Lajos tog darrande emot knippan.  
”Jag vet inte hur jag skall kunna tacka er, uram…” 
”Gör bara som jag har sagt”, Pál torkade ögonen med sin alltid oklanderligt vita battistnäsduk. 
”Och nu är det hög tid att du beger dig iväg. Gundel serverar vidare.” 
	  



Kapitel XV – Ett paket med dåligt samvete 
 
21 december 1948 
 
Lajos tittade länge på det kantstötta och smutsiga paketet. På den halvt bortnötta 
papperslappen med avsändaren kunde han urskilja moderns sirliga handstil. På adresslappen 
däremot faderns kantiga bokstäver. På avstånd hördes marschmusik från Hjältarnas torg, det 
var Stalins födelsedag. Kanske skulle paketet ha kommit redan till Lajos födelsedag i oktober. 
Det var första gången på över ett år som något kom från hembyn i öster. Han hade för övrigt 
själv inte skrivit mycket sedan han togs under Horváths vingar. Anställningen som kypare på 
den välkända restaurangen hade väl för övrigt lugnat moderns bekymmer och faderns väl 
dolda dito. Med omsorgsfulla händer öppnade Lajos paketet och blottade under lager av 
tidningspapper en lång virkad halsduk av ull med svart szeklermönster. Inlindad i halsduken 
låg ett glasat nytaget fotografi av föräldrarna framför den snidade gårdsporten. De var i sina 
vardagskläder, modern med förkläde, sittande på en pall med händerna i skötet. Fadern i 
skjortärmarna och händerna bakom ryggen, snett stående bakom. Modern sorgset leende, 
fadern som alltid i officiella sammanhang med en något bister militärisk mask. Lajos tyckte 
att de såg ut att ha åldrats. För första gången kände han ett styng av dåligt samvete gentemot 
dem. Nu fick de ensamma sköta den lilla gården. Han var ju sedan kriget deras enda barn. 
Läget var knappast bättre i den nya folkrepubliken Rumänien än i Ungern. Och kungen hade 
de visst avsatt förra året. Lajos ställde fotografiet på nattygsbordet, virade halsduken två varv 
kring halsen och satte sig i sängen med det brev som låg i botten av paketet.  
 
G-falu den 2 oktober 1948 
 
Lajos drága, 
 
vi sänder dig de allrahjärtligaste lyckönskningar inför din stundande 20-årsdag. Inte en dag 
förgår utan att du är i våra tankar. Våra förhoppningar är att allt fortsatt är bra med ditt 
arbete och att du känner dig lycklig. Det var länge sedan vi fick något brev från dig, men 
förstår att tiden inte alltid räcker till. Inför vintern får du en nystickad halsduk som kanske 
kan komma till pass. Vi har hälsan och livet löper på som vanligt här på gården, men mycket 
händer här i landet och även i byn. Fecske István har blivit av med hela godset, den nya 
regeringen beslutade att alla större egendomar skulle konfiskeras, styckas upp och 
omfördelas. Det är blandade känslor här. Och den unge kungen har fått lämna landet. Varje 
gård skall också leverera sina kvoter till staten. Men vi har vi så vi klarar oss själva. Nu är 
det bara vi två, pigan och drängen är inte längre kvar. Vi sparar det vi kan av pengar och 
hoppas nästa år kunna besöka dig i Budapest. Skriv snart.  
 
Sók puszi 
 
Anyad és apad 
 
Lajos vek ihop brevet och begravde näsan i halsduken. Han inbillade sig att den doftade av 
hemmet. Inom honom blandades känslor av skuld, självömkan och oro. Så satt Lajos 
hopkurad i sängen tills en hostattack ryckte honom ur melankolin, kaminen lyckades föga 
driva ut fukten ur rummet. Han fick inte bli förkyld nu när så mycket arbete stundade. De 
kommande aftnarna på Gundel skulle i vanlig ordning bli fullbelagda. Han kom att tänka på 
sin mors julkarp. Han mindes sedan sin stupade storebroders vackra tenorstämma från 
midnattsmässan i bykyrkan. Men vad tjänade det till att tänka på slikt? Lajos suckade djupt 



och övervägde om han skulle lägga in några fler kol i kaminen eller hellre spara på dem. 
Vintern hade knappt ens börjat. Han valde istället att ta på sig rocken och gå ut. Rummet 
kändes tryckande. Ovanför gatan bredde blygrå skyar ut sig. Lajos styrde stegen mot 
Városligets fria rymd, men hörde snart skanderande talkörer på avstånd, han svepte halsduken 
tätare, vände och gick åt motsatt håll. Efter att ha korsat Rakoczi út följde han en hög mur och 
stod snart framför grindarna till Kerepesi-kyrkogården, Ungerns vidsträckta och lummiga 
Panteon. Han gick in och vandrade nedför de av självförhävande mausoleer kantade alléerna. 
Murgröna svepte år för år in familjernas i sten huggna namn i glömska. I mitten av ett öppet 
fält reste sig ett vitt jättetempel som hyste hans namne Kossuths sarkofag, frihetshjälten från 
1848, vars stoft sedermera hade hämtats hem från exilen i Amerika för att upphöjas i ett av de 
största gravmonument någonsin rest åt en man i modern tid. Överst sträckte en atletisk gestalt 
sin fackla mot den tunga himlen, bronslockarna fladdrade i ärans imaginära vind, från den 
muskulösa handloven hängde ena hälften av de brustna bojorna. Lajos tog skydd från ett 
begynnande duggregn under en platan som börjat släppa sina torra löv. En träbänk bjöd 
honom sitta ned. Ynglingen kände sig föga heroisk, tvärtom, han kurade ihop sig med 
händerna instuckna under armarna och blicken förlorade sig i det vildvuxna gräset. Varför 
skulle han alltid förlora allting? Han hade förlorat sitt hem och sin familj, sin heder. Han hade 
förlorat sin första kärlek. Och var inte allting egentligen självförvållat? Skulle han också 
förlora sitt nya hem? Skulle han även förlora Igor? Avguden som visat sig vara ett lika 
bräckligt kärl som han själv. Kanske var allt detta bara Lajos rättmätiga straff. Var inte 
smärtan hans lott? Borta var hans trotsiga optimism. Med knäppta händer började Lajos 
läppar trevande forma en bön:  
”Nåderika Guds moder, se ned på mig, arme syndare. Förlåt mig min själviskhet, mina begär, 
dåliga gärningar och svek. Jag skall utan att klaga uthärda min botgöring…” 
   
Det prasslade stilla i löven och Lajos såg ett par nötta skor med damasker och en käpp.  
”Szabad, fiatalember? Får jag slå mig ned en stund, unge man?” 
Lajos tittade upp på en kutryggig tunn gubbe i utnött svart bonjour och med grå hårtestar 
framstickande under en homburghatt. De stora ögonen hade en skarp blick som han tyckte sig 
känna igen. Ynglingen nickade stilla. Åldringen satte sig och tände med långsamma rörelser 
en cigarett, drog sedan ett behagfullt bloss.  
”Jag hoppas att det inte stör, men mina nöjen är få nu för tiden. Det var bättre förr, när alla 
fortfarande levde… Nu gläds jag mest åt att livet närmar sig sitt slut. Tiden har sedan länge 
sprungit ifrån mig, lika gott är det när man nu firar sin nye frälsare istället för den gamle. Eller 
kanske är det Fader Vinter… Ni tar kanske illa vid er av vad jag säger?” 
Lajos skakade tyst på huvudet och sneglade på åldringen som frimodigt rökte vidare.  
”Det är värre för er unga, men ni är formbara. Själv kommer jag ihåg när den siste kungen 
kröntes på slottskullen under förra kriget. Det var ståtligt, men han var så liten Karl, jag var 
rädd att Stefanskronan skulle trilla av honom när han red upp på högen med jord från rikets 
alla hörn. Hmm… var kronan är nu vet ingen. Intressant har det ändå varit för en gammal 
historielärare att själv få uppleva historiens växlingar. Men de får någon annan berätta om. 
Det blir förstås ändå deras version. Vi straffas än en gång hårt för våra gamla synder. För vårt 
Storungern. Kanske var det ödesbestämt…”, gubbens cigarett gick mot sitt slut. ”Allt skall en 
gång vissna ner. Tur det. Jag är trött på tomheten. Låt kulturerna födas, blomstra och dö.”  
Lajos snörvlade.  
”Ni är inte kall? Jag skulle kunna erbjuda lite té i min enkla kammare…” 
”Det var vänligt, men nej tack”, mumlade Lajos. ”Jag måste snart arbeta.” 
En besvikelse skymtade i det åldrade ansiktet, den gamle läraren log resignerat. 



”Jag förstår. Ni är bekymrad och det är inte min sak att lägga mig i en ung mans problem. Låt 
mig ändå ge er ett råd, lämna den här staden och det här landet. Västerut. Nyugatba… Där är 
himlen klarare.” 
När Lajos tittade upp var den gamle mannen borta.  
	  
	  
Kapitel XVI – Gudavinter 
 
Nyårsafton 1948 
 
Julaftonens glättighet hade för en kort stund förmått skingra den spända stämningen bland 
ganymederna på Gundel. Framåt midnatt hade de sista gästerna dävna lämnat lokalen. Då 
hade Gundel Károly vid sin frus starka arm förts in i köket. Med slutna ögon och rörd stämma 
hade han bjudit alla sina anställda att följa med till en av de bakre salarna där Horváth Pál och 
kökschefen låtit ombesörja en så ståtlig vickning som kunnat förmås.  
”I stället för midnattsmässa får vi hålla till godo med en lekamlig spis. Jag och min hustru vill 
från djupet av våra hjärtan tacka er alla för året som går mot sitt slut. Med Guds hjälp hoppas 
vi fortsatt få arbeta tillsammans med er i detta vårt gastronomiska tempel. Ta för er nu kära 
barn.” 
Direktörens enkla anförande hade följts av en andäktig tystnad då månget öga fuktats. Lajos 
hade rentav förnummit något ödesmättat i ögonblicket. Horváth hade så låtit en sektkork gå 
och därmed brutit andakten till förmån för ett muntert litet gästabud. Gazsi och Gyuszi hade i 
vanlig ordning roat med sina upptåg. Lajos hade snabbt svept några glas Törley för att bli 
kvitt den oro som gnagt honom de senaste veckorna. Det hade hjälpt. Småtimmarna hade 
förgått i ett behagligt töcken där gårdag och morgondag inte längre existerade. Han hade ett 
vagt minne av att stödd på de storskrattande Gazsi och Gyuszi ha tagit sig hem genom de 
mörka gatorna i ett strilande kallt regn. Naturligtvis hade han framåt middagen vaknat i sin 
utkylda kammare med såväl illamående som förkylning. Igor hade sedermera dykt upp och 
förbarmat sig över honom med överbliven mat från överstens bord och en flaska pálinka. 
Dagen därpå hade julfriden i landet brutits av den uppseendeväckande nyheten att 
säkerhetspolisen arresterat ärkebiskop Mindszenty. Pressen hade skrivit om 
spionagemisstankar, ja rentav en planerad kupp för att återupprätta kungadömet och sätta den 
döde kungens son, Otto von Habsburg, på tronen. Rättegången skulle stå om en månad. Allt 
föreföll Lajos vansinnigt. Igor hade inga upplysningar. Det var högst oklart om Gromov 
överhuvudtaget hade varit delaktig i tillslaget mot kyrkans överhuvud, kanske den sista 
offentligt avvikande rösten i folkrepubliken. I Lajos huvud hade den gamle mannens ord dykt 
upp. Västerut. Västerut? Var det inte bättre där? Skulle han försöka ta sig till Österrike, till 
västmakternas ockupationszon? Men ensam? Det måste vara med Igor. Men skulle det inte 
vara förenat med livsfara, inte minst för Igor att fly? Och vad skulle Lajos göra där? Återigen 
behöva skapa sig en tillvaro. Han skulle å andra sidan inte kunna svika Horváths förtroende. 
Och föräldrarna sedan. En stor trötthet hade bemäktigat sig den förkylde Lajos som därpå 
fattat beslutet att inte ta något beslut alls utan låta frågan bero tillsvidare, åtminstone tills far 
och mor tog sig till Budapest. Vid tillfälle skulle han dock ta reda på Igors uppfattning.   
 
Dr. Penzberger hade i mellandagarna dagligen hemsökt den Gromovska villan. Likt en 
olycksbådande mörk ängel hade han sedan skridit nedför den stora trappan efter långa samtal i 
enrum med översten. Uppenbarligen såg doktorn även ett sant men dolt nöje i att plåga Igor 
med sina monologer och inskjutna försåtliga frågor. Igor kunde i efterhand aldrig erinra sig 
vad det entoniga ordflödet egentligen handlade om, än mindre vad han möjligen svarat. Kvar 



var alltid bara en känsla av tomhet eller ångest och minnet av doktorns beniga vita fingrar 
som föreföll leva ett liv för sig själva.     
 
Nyårsaftonen hade Lajos ånyo ansvar för en storslagen supé i villan på Andrássy út. Kalla 
vindar från nordost svepte ned längs den breda avenyn och fick de få minusgraderna att 
förefalla arktiska. Inne i den varma salongen hade det vanliga intima sällskapet samlats, men 
stämningen var till en början mer tryckt än vid födelsedagsbackanalen. Insmugglad hummer 
och champagne lättade dock sinnena, slutligen också hos den sedan veckor allt mer betryckte 
översten. Nogsamt undveks alla ämnen med politiska konnotationer. Trots att Igor hade sökt 
igenom hela rummet efter dolda mikrofoner kände sig översten inte säker. Kanske doktor 
Penzberger befann sig bakom en dörr? Likväl var det Gromov själv som slutligen inte kunde 
undvika ämnet.  
”Revolutionen äter sina egna barn, vem var det som sade det? Var det inte Danton?” 
”Som representant för broderlandet i öster måste ni väl ändå stå över alla misstankar?” Den 
tjocke kamraten kunde inte låta bli att snegla över axeln.  
”Ingen är någonsin säker, tro mig, allt upprepar sig, som en naturlag”, Gromov log snett och 
fick syn på Lajos som förberedde desserten. ”Pojke, du kan gå, vi förser oss själva.” 
Lajos gick sakta ned för trappan, nickade åt de båda vakterna och gick in på Igors kontor. 
Denne hade tidigt avvikit från bjudningen. På kontoret rådde halvmörker, bara lampan på 
skrivbordet brann. Igor satt framåtlutad i stolen med ryggen mot dörren. Lajos fotsteg fick 
honom att rycka till, han vände sig om och greppade efter den pistol som låg bland pappren.  
”Lugn, Igor, det är bara jag”, sade Lajos med dämpad röst och stängde stilla dörren. ”Är du 
rädd?” 
Igor grinade, men de gråblå ögonen talade ett annat språk. Han var rädd. Lajos gick fram till 
honom, satte sig på skrivbordet, sköt undan pistolen och lade handen på Igors axel. Denne 
suckade.  
”Vore jag långt härifrån…”, han greppade Lajos hand. ”Vore vi långt härifrån…” Igors hand 
kändes kall. 
”Jag tänker samma sak”, Lajos tryckte ansiktet mot hans hår. ”Kom hem till mig vid två i natt. 
Jag har en tanke…”  
 
Strax efter tolvslaget lämnade Lajos villan. I skenet av de få tända gatlyktorna syntes yrande 
små snöflingor. Moderns halsduk skulle komma väl till pass denna vinter. På Gundel röjdes 
de sista resterna efter nyårsgästerna undan. Lajos avgav rapport åt Pál och tog sedan åter på 
sig de fuktiga ytterkläderna för att skynda hemåt. När han stod i baksidans ytterdörr kom 
Gazsi springande.  
”Lajos, vänta! Det är telefon till dig. Inne hos a föúr.”  
Med en obehaglig känsla i magen återvände Lajos in till värmen och skyndade sig uppför 
trappan till kontoret. Horváth stod med telefonen i handen och ett bekymrat ansiktsuttryck. 
”Han är här nu”, han vände sig till Lajos. ”Det är din adjutant. Ta reda på vad som hänt, han 
sade inget till mig, men något måste ha hänt.” 
Lajos greppade den svettiga svarta bakelitluren och förde den till sitt öra.  
”Igor? Igor? Är du där?” 
I andra änden hördes Igors tunga andhämtning och sväljningar.  
”Он мерть… Han är död.” 
”Vad? Vem?” 
”Jag har dödat honom. Я убивал его…” 
”Vad har du gjort?” Lajos hörde bara Igors hulkanden, sedan lades luren på.  
”Igor!” 
”Vad har hänt?” 



”Han säger att han har dödat någon. Jag måste tillbaka dit!” 
”Är du säker på att det är klokt, fiam? Det kan vara en fälla…” 
Lajos darrade i benen och halsen kändes torr. ”Jag måste, uram…” 
Horváth öppnade en skrivbordslåda och tog därur fram en liten pistol med 
elfenbensinläggning. Med viss tvekan tog han Lajos hand och lade vapnet i den.  
”Tag med den här, bara utifall. Men var försiktig, den är laddad. Du osäkrar den så här. Jag 
kommer att vara kvar här. Gazsi får följa Sándor hem… Ring mig om du behöver hjälp, 
fiam.” 
Pál strök Lajos över kinden, ganymeden kände att mästaren var nervös.  
 
 
Kapitel XVII – Natt och snö 
 
Nyårsdagen 1949 
 
När Lajos sprang över Hjältarnas torg hade snöflingorna förvandlats till stora luddiga vantar 
som fastnade i hans ansikte. Avenyn låg öde. Utanför villans grindar möttes han av den 
barhuvade och skakande Igor, insvept i en stor päls som redan var täckt med snö. Smältande 
snö kamouflerade också tårarna på hans blåfrusna kinder. Lajos ruskade om honom.  
”Igor! Vad har hänt?” 
Igor svarade inte, han skakade bara sammanbitet på huvudet och ledde tyst Lajos genom 
trädgården fram till betjäntsingången. Marken var redan vit av snö som något lättade upp 
mörkret. Allt var tyst. Med bultande hjärta följde Lajos efter genom överstens sovrum och den 
hemliga gången till salongen. Han fingrade på pistolens kalla stål i fickan och frågade sig om 
han borde frukta Igor. Nej, och om så vore… låt honom döda mig också. Långsamt öppnades 
tapetdörren och uppenbarade den mörka salongen. En kullfallen liten lampa med virkad 
skärm låg på flygeln bland glas och papper, den kastade ett svagt ljust ned mot golvet där två 
stövelklädda ben stack fram bakom pallen.  
”Igor, vad har hänt?” Lajos röst lät hes och svag. ”Vad har du gjort?” 
Igor stod tyst vid dörren och darrade. Lajos tog fram pistolen och osäkrade den. 
”Är någon annan här?” 
Igor skakade på huvudet och Lajos korsade försiktigt den knarrande ekparketten. Han 
svettades ymnigt under den tjocka rocken och lossade på halsduken. Salongens mörka hörn 
föreföll hysa en spänd ondska som väntade på att kasta sig över honom. Snart stod han vid 
flygeln och tittade ned på överste Gromovs livlösa kropp. Han låg på rygg i bara 
skjortärmarna, den gapande munnen visade de fläckfria tänderna, de brustna ögonen tittade 
tomt på Lajos, en mörk fläck syntes på byxornas skrev och ena handen var hårt knuten kring 
ett partitur. Det var första gången Lajos stod öga mot öga med döden. Försiktigt slöt han 
överste Nikolaj Alexandrovitj Gromovs ögonlock. Därmed fick den döde ett förvånande 
fridfullt ansiktsuttryck. Igor hasade upp bakom Lajos som skrämt vände sig om.  
”Jag är ingen mördare”, mumlade Igor. ”Han bad mig om det… att gripa om hans hals. Han 
ville… jag ville släppa, men jag kunde inte… något… någon fick mig att fortsätta trycka…” 
Hans ord avbröts av hulkanden och tårar. ”Jag är ingen mördare!” 
”Tyst, Igor. Tyst.” Lajos kramade om Igor och strök över hans snöblöta hår. ”Jag tror dig.” 
Igor tryckte sina armar om Lajos liv och började småningom andas lugnare.  
”Det var han… hans ögon, hans händer… doktorn…” 
”Penzberger? Var han här?” 
”Inte i kväll.” 
”Vet någon om vad som hänt?” 



”Nej, jag ringde dig direkt efteråt. Jag visste inte vad jag skulle göra… Jag tror att vakterna 
sover. Vad skall jag göra?” 
”Vi måste ringa Horváth…” 
 
”Se till att liket försvinner, det blir minst problem,” Horváths röst lät lugn och logisk i andra 
änden av luren. ”Jag skickar iväg Gazsi och Gyuszi med en bil, se till att de kan komma in 
obemärkt. Handla snabbt.”   
Lajos lade på luren till telefonen i överstens sovrum, tittade med en ofrivillig rysning på 
skulpturen av den grinande faunen och skyndade tillbaka till salongen där Igor satt sig på 
golvet invid översten.  
”Jag tror inte att han var en ond människa. Han var en olycklig människa, som oss alla.” 
”Vi får hjälp med att göra oss av med honom. Få det att se ut som att han sjappat. Vänta här.” 
Igor tog loss partituret ur överstens hand och strök det slätt. ”Liebestod” stod det högst upp. 
Han ställde tillbaka det på notstället och reste upp lampan.  
Med viss möda pressade Lajos upp bakdörren. Vinden var hård och det var svårt att se något 
för den yrande snön. Vintern var på väg med besked. Två mörka gestalter kämpade sig fram 
genom trädgården.  
”Gazsi! Gyuszi! Här!” 
”Büdös Isten fasza! Vad i helvete har du ställt till med Lajos?” frustade Gyuszi och strök snön 
ur mustaschen.  
”Kunde inte din sängkamrat ha valt en lite varmare natt för ett sexualmord?” skrattade Gazsi 
som inte tycktes bekommas av något.  
 
Gazsi och Gyuszi rullade in överstens avklädda smärta kropp i en anatolisk matta med ett 
intrikat rödbrokigt mönster.  
”Hämta rep”, viskade den ene. 
”Och något tungt, vi sänker honom i Donau”, viskade den andre.  
Lajos kom tillbaka med den tunga bronsfaunen från överstens skrivbord. 
”Utmärkt gosse. Vi bär ner honom till bilen.” 
”Jag kommer snart”, sade Lajos. När de båda ganymederna burit iväg med sitt paket satte han 
sig vid Igor.  
”Du måste härifrån… vi måste båda härifrån, innan det är för sent. Förstår du mig?” Igor 
nickade och tittade ned i golvet. Lajos plockade fram en nyckel till sitt rum.  
”Plocka ihop det du behöver, gå sedan direkt till min lägenhet och vänta på mig där. Sedan 
ger vi oss av. Västerut.” 
”Västerut…”, upprepade Igor långsamt och tittade Lajos i ögonen med en sökande blick. 
Lajos tryckte nyckeln i handen på honom och kysste hans mun, reste sig sedan, knöt 
halsduken hårt och stängde rocken. I dörröppningen vände han sig om mot Igor som lagt sig 
ned på golvet och tittade upp på nyckeln han höll mellan händerna.  
”Skynda dig…” 
 
Gundels skåpbil tog sig sakta nedåt den övergivna och mörka Andrássy út genom blöta 
snödrivor. Lajos satt hopträngd mellan Gyuszi bakom ratten och Gazsi på passagerarsätet.  
”Kurva! Bassza meg! Jag ser ingenting!” utbrast Gyuszi och förbannade den överansträngda 
vindrutetorkaren.  
”Stanna inte, då fastnar vi”, sade Gazsi.  
Det var redan för sent. Gazsi fick hoppa ut och torka av vindrutan. 
”Lajos, kom, vi får skjuta på.”  
De stod framför operans tunga fasad. I ljuset av trappans kandelabrar skymtade genom 
snöbyarna stora porträtt med generalsekreterare Rákosis klotrunda ansikte och Stalin hängda 



från balkongen, mörknade av fuktfläckar. En reva hade delat Stalinporträttet i tu så att hjässan 
fladdrade i vinden. Med genomblöta skor och byxor fick Lajos och Gazsi bilen att rulla 
vidare, de sprang ikapp och hoppade in. Lajos satte sig på sina genomfrusna händer.  
”Jävla snögubbar, just som det börjat bli skönt här inne. Stäng dörren!” 
  
En halvtimme senare stannade skåpbilen ute på Margit híd, mitt emellan ön och Pestsidan. 
Där ovanför Donaus mörka vatten var vinden än mer bitande kall. Samtidigt betydde det att 
de tre ganymederna var ensamma och de få tända gatlyktorna förmådde inte avslöja dem. Det 
var knappt de tre männen hörde ljudet av när överstens väl förpackade kvarlevor penetrerade 
flodens vågor. Gyuszi och Gazsi hoppade snabbt in i bilen och värmde sig med en plunta 
pálinka. Lajos stod kvar vid räcket och spanade ned mot vattnet, han tog av sin mössa och 
mumlade för sig själv: 
”Ruhe sanft товарищ полковник. Måtte Donau tvätta bort dina synder.” 
	  
Kapitel XVIII – En ny dag randas 
 
Klockan hade gott och väl passerat fyra när de tre ganymederna i skåpbilen rundade den 
monolitiska kolonnen på Hjältarnas torg. Gyuszi sladdade runt ett extra varv så att snön 
sprutade kring dem.  
”Du är galen Gyuszi”, skrek Gazsi ”är du inte trött?” 
”För sent för att lägga sig”, konstaterade han torrt.  
Strax var de åter vid Gundel, en vit krokan i mörkret. Utanför entrén kunde de genom 
snöfallet skymta en svart Mercedes-Benz med lyktorna tända.  
”Stanna och stäng av bilen, det är något skumt”, väste Gazsi. ”Det där är ingen taxi… Tror ni 
de kan ha sett oss?” 
”NKVD eller ÁVO…”, muttrade Gyuszi sammanbitet. ”Vad gör apclownen här vid denna 
timme?” 
”Kan inte den här förbannade natten ta slut någon gång…” 
”De har tagit Pál!” 
Horváth Páls massiva gestalt kom utstapplande i bara skjortan mellan två kraftiga män i civil 
mundering. De höll hans armar i ett fast grepp. Bakom honom följde en tredje man med djupt 
nedtryckt hatt och uppfälld pälskrage, det var svårt att se vem det var. När denne kort tittade 
upp mot snöfallet tyckte sig Lajos känna igen polischef Péter. Från hovmästarens romerska 
näsa hade blodet flödat ymnigt och sedan bildat strimmiga fläckar på det utspända 
skjortbröstet, munnen höll han hoppressad, ögonen sken av en stolt trotsighet. Han hade 
uppenbart gjort motstånd. Lajos kom att tänka på pistolen. Horváth hade behövt den bättre. 
Han skulle inte ha låtit sig tagas levande om han hade haft den. Ganymeden tog fram den ur 
fickan och började veva ned rutan. 
”Vad gör du Lajos? Låt bli det där, vi blir avslöjade!” 
Med möda pressade männen in först Horváth och sedan sig själva i baksätet. Polischefen steg 
eftertänksamt in och satte sig vid chauffören, tände en cigarill.  
”Att det skulle behöva sluta så här, elvtárs Horváth…”, Péter vände sig med en ledsam min 
bak mot arrestanten. ”Det gör mig mycket ont. Jag hoppas ni förstår. Ödet är ogint.” 
”Naturligtvis, elvtárs Eisenberger”, Horváth spottade ut en blodig loska som rann ned för 
hakan. ”Vi har alla våra bevekelsegrunder. Kör!”  
Ganymederna hukade i kupén när Mercedesen i hög fart körde förbi ned mot avenyn.  
”Föúrank! Vår Pál…” Lajos begravde ansiktet i händerna. 
”Ja, nu är det verkligen slut”, suckade Gyuszi. 
”Det är över och ajöss”, konstaterade Gazsi och tog sig en sup ur bröstfickans lilla 
silverplunta, räckte den sedan till sina kamrater. Hans mörka ögon gav för första gången Lajos 



kunde minnas ett intryck av trötthet, rentav uppgivenhet. Snön hade täckt vindrutan helt. De 
satt tysta och stirrade framför sig. Förmådde de överhuvudtaget tänka något? De visste förstås 
alla tre att inte bara Gundel Étterems återstående dagar var lätträknade, själva kunde de också 
sväva i fara. Kunde Horváth hålla tand för tunga?  
Visst hade även Gazsi och Gyuszi i hemlighet övervägt en annan framtid. Det blev Lajos som 
bröt tystnaden: 
”Fort, barátokam! Vänner, vi måste till Horváths våning!” 
Han hade kommit att tänka på löftet och nyckeln.  
 
Skåpbilen stannade på en sidogata till Nationalmuseets park. Det var smått overkligt att se 
dess grekiska arkitektur i så mycket snö, ovädret hade långsamt börjat ge vika, bara hårda 
byar kom dragande ned längs köruten.  
”Vänta på mig här, jag vet inte hur lång tid det tar…”  
Lajos steg ur bilen och tryckte ned mössan över öronen. Han strök långsamt utmed parkens 
höga smidesstaket fram till gatukorsningen. Nattens konstanta upphetsning gjorde att benen 
rörde sig framåt på eget bevåg. En ed kom över Lajos läppar när han såg ännu en svart 
Mercedes utanför uppgången till det palatsliknande hus där Horváths våning låg. Han 
stannade och vred sina händer. Vad skulle han nu göra? Efter ett par minuter öppnades den 
tunga ekporten och ut kom doktor Penzbergers magra figur, insvept i en lång uniformsrock. I 
ena handen höll han en stor portfölj och i den andra lille Sándors hand. En soldat steg ur bilen 
och öppnade dörren för dem. Lajos såg hur doktorns tunna vita läppar sade något i ynglingens 
öra, denne log, sedan försvann de in i baksätet och bilen körde iväg. En ensam gul spårvagn 
kom förbiskramlande. Det gnistrade från kontaktledningarna. Lajos lät den passera och sprang 
sedan över boulevarden och in i trappuppgången. Han andades ut. Där var tyst och mörkt, det 
luktade svagt av djurträck. Han tog sig sakta uppför stentrappan till paradvåningen. De höga 
pardörrarna hade förseglats med snöre och två ilsket röda lacksigill. Lajos greps av vrede, slet 
bort inseglet och låste upp dörren. När han steg in i biblioteket kunde han konstatera att allt 
verkligen var för sent. Det hemliga kassaskåpet stod öppet och tomt. På golvets tjocka matta 
låg ännu ett av Sándors oräkneliga pussel. Endast ett par bitar fattades så hade Benczúrs 
målning ”Återtagandet av slottet i Buda 1686” varit komplett, just ansiktet på den store 
turkbesegraren Eugene av Savoyen saknades. Den lille förrädaren, tänkte Lajos och sparkade 
sönder pusslet. Snärjd av clownen. Nu var det alltså slut. De gångna två och ett halvt åren 
kändes som en evighet, ändå mindes han samtidigt varje detalj av den första 
ganymedutbildningen i denna våning som hade det varit under gårdagen. Horváth var hans 
mästare. Han hade gjort en man av honom. Lajos tog några viljelösa steg runt i rummet. På ett 
av borden låg en trave papper vid en halvtömd konjakskupa. Lajos drack ur glaset och 
bläddrade i pappren. En maskinskriven receptsamling med Horváths prydliga kommentarer i 
marginalen, tydligen korrektur på den nya bok som Gundel Károly aldrig skulle få se utgiven. 
Lajos vek ihop bunten och stoppade den i fickan som ett minne innan han vände om mot 
vestibulen. Med handen på dörrtrycket överraskades Lajos av något tungt som hoppade upp 
på honom bakifrån. Två kalla och fuktiga händer med långa håriga fingrar slöt sig hårt kring 
hans hals, ett par lår pressade sig mot hans midja. Chockad försökte Lajos skrika och kastade 
sig bakåt. Han ramlade i golvet och fann sig i handgemäng med doktorns otäcka apa. Han 
måste ha lämnat henne kvar som vakt. Apan slet i Lajos hår, tjöt, spottade och sparkade med 
sina ben. Det var omöjligt att göra sig fri från henne. Lajos fumlade i fickan efter Páls pistol, 
lyckades till slut osäkra den och sköt apan rakt i bröstet. Apan satte sig på baken, kved och 
petade oförstående med fingrarna i kulhålet innan hon rullade ihop sig till en hårig boll på det 
kalla golvet.  
 



”För sent…”, stönade Lajos när han åter satt i bilen. ”De har tagit allt. Vi måste bort, bort 
härifrån, bort från allt.” 
”Vi har redan en plan”, sade Gyuszi. 
”Vi skall västerut”, sade Gazsi.  
”Till Wien.” 
”Den franska sektorn.” 
”Där har vi kontakter. Följ med oss!”  
”Vi drar innan solen går upp.” 
”Jag måste hem först.” 
 
”Vi kommer om en timme”, sade Gazsi. 
”Ha allt redo då”, sade Gyuszi när Lajos hoppade ur bilen. Medan vännerna försvann nedför 
den tomma gatan så tittade Lajos nervöst upp mot sitt fönster, det såg mörkt ut. Med snabba 
steg sprang han uppför den skumma trappan, var vid flera tillfällen nära att ramla. Framför sin 
dörr stannade Lajos och hämtade andan, knackade sedan försiktigt. Där hördes inget innanför. 
Med darrande hand tog han sin extranyckel och låste upp. Rummet låg i mörker. 
”Igor?” 
Lajos tände taklampan och fann rummet precis som han hade lämnat det mer än tolv timmar 
tidigare. Igor var inte där. En kall hand grep om Lajos hjärta. Han ville skrika men besinnade 
sig, satte sig på huk och bet i ena knogen. Så förblev han sittande medan tankarna stormade i 
hjärnan. Varför hade inte Igor kommit? Var han sen? Hade något hänt honom? Skulle han 
cykla bort till villan på Andrássy út? Rädslan som alltmer bemäktigat sig Lajos gjorde att han 
inte lyckades fatta något annat beslut än att vänta. Han måste ju ändå komma. För varje 
pulsslag smärtade det i tinningarna och andedräkten steg som rök från munnen. Lajos reste sig 
mödosamt, tog ett glas isande kall szodavíz som bara gjorde huvudvärken värre, tände en 
fotogenlampa och släckte i taket. Det var onödigt att skylta med sin närvaro. Med frusna 
händer plockade Lajos fram sin nötta resväska och började långsamt packa ned sina kläder 
och det nödvändigaste. Sist lade han ner Gundels manuskript och Horváths lilla pistol 
omsorgsfullt invikt i en handduk. Genom fönsterluckorna vek mörkret långsamt för ett grått 
gryningsljus. Lajos satte sig på sängen och väntade. Vad skulle han göra om Igor inte kom? 
Efter några långdragna minuter hördes en bil stanna på gatan. Lajos reste sig och skrapade 
bort litet av fönstrets frostrosor. Det var skåpbilen. Han visste inte vad han skulle ta sig till. 
Panikslagen genomkorsade han det lilla rummet fram och åter. Nej, det här gick inte. Han var 
tvungen att vänta på Igor en stund till. Lajos smög sig nerför trappan och ut till bilen. 
”Var har du din väska?” frågade Gyuszi. 
”Skynda dig in! Vi måste ut ur staden.” 
Lajos stod och kände sig gråtfärdig. 
”Jag, jag kan inte följa med… jag måste vänta…” 
”På vad då? Att ÁVO kommer?” fräste Gyuszi nervöst. ”Hämta din väska!” 
”Lajos väntar på Igor Stepanovitj”, sade Gazsi. 
Lajos nickade och torkade sin snorande näsa.  
”Jag måste vänta på honom.” 
”Skyll dig själv”, klippte Gyuszi av. ”Vi åker nu!” 
Gazsi tittade på sin kumpan och gav sedan Lajos en bekymrad och öm blick, steg ur bilen, 
rufsade till hans hår och kysste honom efter en hård omfamning på kinderna.  
”Se till så att ni kommer över gränsen oskadda. I Wien skall ni leta reda på Zum alten Fassl. 
Viszlát, Lajos drága.” 
Gazsi steg åter in i bilen medan Gyuszi vevade upp rutan och startade motorn. Lajos stod 
modfälld kvar och tittade efter bilen tills den vek om gatuhörnet. Han kände sig övergiven och 
mycket trött. Med tunga steg gick han åter upp till sin kammare och lade sig fullt påklädd på 



den kalla sängen. Lajos slöt sina brännande ögon och hoppades kunna sova, bara en liten 
stund. När han skulle vakna så skulle det vara av att Igor försiktigt kom in genom dörren. Han 
ville inte förlora Igor också. Han ville inte vara ensam igen. Lajos knäppte sina händer över 
bröstet som till bön och låg orörlig. Det var så här han skulle ligga inför sin begravning, 
tänkte han. Med tårvätta kinder somnade Lajos slutligen. 
 
Det skarpa ljuset från vintermorgonens sol fick Lajos att vakna med ett ryck och vännens 
namn på tungan. Han var fortfarande lika ensam som när han hade somnat. Med ett sorgset 
skrik begravde Lajos ansiktet i kudden och grät hejdlöst. När han besinnat sig tittade han på 
uret. Hon var halv tio och all fortsatt väntan var meningslös. Igor skulle aldrig komma och 
Lajos fick finna sig i att antingen fly och leva vidare i ovisshet om hans öde eller dö för egen 
hand, eller något värre. Han torkade sina ögon, tog ryggsäck, väska och cykel. Nyckeln lät 
han sitta kvar i dörren. Budapests gator hade förvandlats till en gnistrande solig vinterdröm 
med hög och bitande kall luft. Det bet i kinderna och vit rök steg upp från näsan. Lajos gömde 
halva ansiktet i moderns halsduk och påbörjade långsamt vandringen mot Nyugati 
pályaudvar, Västra stationen, på snöknirrande trottoarer. Nattens ångest och rädsla gav vika 
för en inre tomhet och avtrubbning. Egentligen var det Lajos nu likgiltigt vad som skedde 
honom. Han hade åter förlorat hem och de människor som betytt något för honom. Lajos höll 
sina halvslutna kastanjebruna ögon riktade mot marken och såg inte den nya dagens skönhet.   
	  
	  
Kapitel XIX – En epilog eller bara en början 
 
Kecskemét, 1 maj 1958 
 
Var det hennes mun eller hennes ögon? Lajos låg sömnlös och reflekterade över dagens 
händelser. Han tände en Fecske och slöt ögonen. För sin inre blick målade han upp det 
festsmyckade torget i Kecskemét, staden där han i snart ett års tid hade arbetat som lärare på 
hushållningsskolan. Zsolnaykaklet på det fantasifulla rådhuset glimmade muntert i vårsolen, 
röda fanor och banderoller vajade lojt från träd och stolpar i en svag bris över folkskarorna 
som samlats på ömse sidor om paradgatan med dess tribun. Under porträtten av de nya 
gudarna, generalsekreterarna Nikita Chrusjtjov och Kádár János, satt ortens medaljbehängda 
dignitärer och betraktade intresserat den slående uppvisning som levererades av 
hushållningsskolans gymnastiktrupp. Ett tjugotal morska flickor i övre tonåren med röda 
kortbyxor och åtsmitande vita linnen visade sina perfekt koordinerade gymnastiska övningar 
med drag av akrobatik. Stadens ungdomsorkester spelade Rákóczimarschen. Lajos stod 
nedanför tribunen tillsammans med sina tämligen torra kollegor. I mitten av första ledet av 
gymnastiktruppen stod hon och hoppade, böjde sig, svängde sig, krängde sig, gruppens klarast 
lysande stjärna och Lajos bästa elev, den nittonåriga Kolonics Margit. Hennes breda leende 
och blixtrande gråblå ögon förrådde att hon var i sitt rätta element. Lajos kunde inte låta bli att 
känna sig entusiasmerad, trots att han för sig själv höll dessa påbjudna firanden i ett visst 
förakt.  
 
Lajos hade aldrig kommit till Wien den där januarimånaden 1949, han tog sig aldrig över 
gränsen utan blev sittande i den lilla staden H-város några få kilometer bort. Var det av rädsla, 
hemlängtan eller håglöshet som han inte hade vågat försöket? Eller hade han närt någon form 
av fåfäng förhoppning att någonstans återse Igor? Själv var han inte klar över det. I snart tio år 
hade han nu vegeterat. När Lajos såg sig i spegeln var han inte längre den smärte ynglingen 
med det lite veka ansiktet. Han hade blivit kraftigare, men det var mer muskler än fett. 
Ganymedhållningen satt kvar, men ansiktet hade blivit skarpare, ögonen tycktes sömniga och 



kring munnen syntes början till ett par bittra streck. Nog kunde Lajos ögon till och från 
glänsa, men det var sällan det hade skett under dessa år. Drömmarna, ömsom melankoliska 
ömsom utopiskt lyckliga, var hans verklighetsflykt i väntan på det som gått förlorat. Det var 
det förlorade som upptog honom, nuet och dess invånare fyllde honom med äckel. Utåt 
uppvisade han en mask, inte så fjärran från hans faders med tiden allt stelare ansikte. Han var 
själv dystert medveten om detta. Självmordet hade stundom föresvävat honom. Några gånger 
hade han i skymningsljuset tagit fram Horváths lilla pistol, tillsammans med Gundels 
manuskript en av hans få klenoder. Den var fortfarande laddad. Han brukade först föra 
mynningen mot bröstet, sedan mot tinningen, slutligen med allt mer darrande hand in i 
munnen. Hjärnan hade dock aldrig förmått pekfingret att krama om avtryckaren. Det var å 
andra sidan aldrig för sent att ta livet av sig. Kanske ville Lajos innerst inne helt enkelt inte 
dö. Det tragiska i ödet höll honom vid liv. Men han förstod heller inte att leva.  
 
Driven av penganöd och rådvillhet hade Lajos våren 1949 låtit värva sig i Győr som menig till 
den nya ungerska folkarmé som var under uppbyggnad. Samma år hade Mindszenty dömts till 
livstids fängelse och Rajk till döden efter spektakulärt iscensatta rättegångar. Men Lajos hade 
inte ägnat det mycket intresse. Det militära livet hade besparat honom mycket tänkande, men 
det var en hård tillvaro som slet på Lajos. Större delen av tiden hade de meniga varit 
beordrade till mer eller mindre realistiska byggnadsprojekt, däribland den nya stålverksstad 
vid Donau som döptes till Sztálinváros. Myggorna från den sumpiga stranden hade varit en 
plåga och den ständiga politiska undervisningen till slut fått Lajos att höra utan att lyssna. År 
1953 hade Stalin gått ur tiden och Lajos av hälsoskäl lämnat armén för att påbörja en ny bana 
som lärare i matlagning och servering på olika skolor. Arbetet blev Lajos verklighetsflykt, i 
övrigt levde han ett spartanskt och tillbakadraget ungkarlsliv med sparsamt återkommande 
små äventyr på offentliga toaletter eller något av baden i Budapest. Sistnämnda brukade dock 
alltid ha en bitter eftersmak som fick honom att känna sig sorgsen och än mer ensam. 1956 års 
händelser hade Lajos bara följt på avstånd, utan någon vilja att ta del i det historiska skeendet. 
Den sovjetiska inmarschen såg han lakoniskt eller resignerat som ett utslag av den känslolösa 
ödesgudinnans hand. Samma år hade han i tidningarna med stor rörelse läst dödsannonsen 
över Gundel Károly, någon utförlig dödsruna fanns där inte och Gundel Ettérem existerade 
inte längre. Gundels skapelse hade 1949 nationaliserats och inlemmats i den statliga kedjan 
Hungar Hotels. Lajos hade gråtit hejdlöst över alla minnen.  
 
Tjänsten vid Kecskeméts hushållningsskola hade dock fått Lajos att börja vakna till liv igen. 
Entusiasmen hos eleverna, som kom från stora delar av Alföld, smittade av sig och blev 
sedermera ömsesidig. Lajos kände sig åter behövd och uppskattad. Han var som en av de få 
manliga lärarna, och därtill förhållandevis ung, självklart populär bland de till stor del 
kvinnliga eleverna. Säkert bidrog hans sympatiska men något distanserade hållning till 
intresset. Lajos förblev dock oberörd av flickornas erotiska utstrålning. Men Kolonics Margit 
intresserade honom på något plan. Hon hade alltid betraktat honom med ett skyggt leende, 
förstulna blickar under lugg, men med ett drag av självsäkerhet på samma gång. Hon var en 
naturlig ledargestalt och mönsterelev. Vad var det som fångade honom hos henne, dottern till 
en f.d. krögare i byn C-háza? Det var en kraftfull jänta med smidig kropp, inte tanig, inte fet. 
Det pojkaktiga ansiktet med fräknar, sensuell mun och hårda ljusa ögon inramades av 
halvlångt blont hår. Lajos tyckte sig känna igen drag av Igor, vars minne långt ifrån 
förbleknat, men däremot idealiserats. Hade hon inte också något av ryssens en gång så 
oskuldsfulla fräckhet? Och fanns där inte en självklar värdighet, precis som hos Horváth Pál? 
Var inte Margit rentav som de robusta bondflickorna i Szekelyföld?  
 



Det var med en känsla av något som liknade stolthet som han betraktade Margit när hon som 
gymnastiktruppens ledare stegade fram under publikens applådåskor och mottog bukett och 
utmärkelse av stadsrådets ordförande. När hon återvände ned från podiet strök hon förbi Lajos 
och gav honom med strålande ansikte en spontan kyss på kinden. Han rodnade och tittade 
förbryllat efter henne när hon marscherade iväg med kamraterna. Skulle han inte vara förtjänt 
av henne? Lajos hade allt oftare drömt om att få bygga upp något eget, en riktig csárda, men 
för det behövde han någon vid sin sida. Tveklöst skulle Margit kunna fylla den uppgiften, 
kanske till och med en dag bli mor till hans barn. När examen väl var överstökad skulle han 
bjuda ut henne. I förvissningen om att Margit skulle svara ja så somnade Lajos.   
 
SLUT  


