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Forord

.tin kvinna halkar omkull pci isen, ett annalkande fordon hinner
inte stanna. Nar fangvaktarna rusar fram till den forolyckade, upptacker Egon och Georg en oppning mot vagen. De flyr och raddar
sig till friheten. Genom kvinnans plotsliga dod kan de fortsatta sin
30-milafard fran Budapest till Szeged - till intensivt efterlangtade
medicinstudier.
I den jamforelsevis fridsamma universitetsstaden far lastbilar forbi med hogar av lik. Det besvarar knappast de bada vannerna, det
hor vardagen till och de far ju lasa rnedicin, det ar underbart. De
svalter och fryser forst&s. Den som pluggar behover fler filtar an den
som sover, Sci de turas om med plugg och somn.
Peter, en kamrat fran skoltiden i Budapest, ar olik dem. Han ar
overtygad kommunist, med tiden en elitsoldat i det kalla kriget. Peter
ar alltid redo att offra sig for Partiet. Partiet ar ofelbart, a'ven nar det
avrattar sina mest hangivna medlemmar.
Andra varldskriget, kalla kriget. Om dessa nyss forflutna tider, halva
1900-talet, har s^ mycket berattats att orden och namnen later som
formler. Vi laser dem eller hor dem, valbekanta men knappast verkliga langre: Chamberlain, Churchill, Roosevelt och de Gaulle; Hitler,
Stalin, Molotov och Mussolini; Stalingrad, Karelen, el-Alamein, Vichy
och Normandie; Auschwitz, Berlinmuren och jarnridan. Det ar var
tids grymma gudasagor som alia massmedier standigt aterkommer
till. Langt mindre har vi hort om hur vardagslivet tedde sig for manniskorna som levde mitt i allt detta, och for alia som dog.
Georg Klein och Egon Fenyo traffades som skolkamrater i Budapest
1941, dS de bada var 16 ar. Tillsammans genomlevde de nazismens

skrackvalde, Georg miste sin alskade farmer i Forintelsen, Egons far
deporterades 1944 for att aldrig aterkomma.
Sedan 1947 bor Georg i Stockholm med Eva, hustrun och kollegan vid Karolinska Institutet, dar de bada blev professorer i 30cirscildern. De gjorde sig internationellt kanda som mikrobiologer
och cancerforskare och ar nu aktiva 80-ariga ledare for varsin forskningsgrupp.
Egon stannade i Ungern efter den kommunistiska "befrielsen"
och blev lakare 1950. Forgaves stravade han efter att f orsta - utan att
hcilla med - sin nara van, den overtygade kommunisten Peter Erdos,
som med tiden blev journalist och slutligen inflytelserik forlaggare
av ungersk popmusik. Geogran'skt skildes deras va'gar 1965, da
Egon flyttade till Stockholm. Har har han tjanstgjort vid Karolinska
sjukhusets kliniskt neurofysiologiska laboratorium och vid Beckomberga sjukhus och ar sedan 1978 privatpraktiserande psykoanalytiker. Hans fru fiva Maria ar professor i virologi.
1984 debuterade professor Georg Klein som forfattare med essasamlingen "... i stallet for hemland", en eftergift a"t, som han sjalv sager,
"gladjen att beratta historier och det nastan fysiska nojet att tanka".
Bockerna har sedan kommit i tat foljd, alia med det granslost blandade innehall av biologi, musik, poesi, filosofi och flygande fantasi
som for lasarna kommit att bli ett kart kleinskt forfattarsignum.
For Georgs vanner blev skrivandet Icingt tidigare en gladjekalla
genom hans brev och omsorgsfulla brevsvar. Jorden runt har Georg
Klein spunnit sitt na't av korrespondens, ibland vidarebefordrar han
den ena vannens brev till den andra, kanske till flera; varje mottagare
fa"r na"got att fundera over, nya tradar binds samman och monstret
kan andra sig pci overraskande satt.
Med den aran att tillhora brev vanner na foljde att jag en vardag
fick ta emot en maktig bunt av korrespondens mellan Georg Klein
och Egon Fenyo, oversatt till svenska och utskriven pa dator. Georg
foreslog att jag skulle gora ett urval: plocka f ram det som mest kunde
intressera en svensk lasekrets, sammanstalla det med bitar ur brevvaxlingen mellan Georg och mig sjalv, skriva nytt och stalla fragor
dar Sci behovdes. Sci fick de ungerskfodda vannernas erfarenhet en
bakgrund av motsvarande tid i Sverige och nagra andra lander som
kommit att betyda mycket for mig, en svensk journalist.

I vannernas brev f ramtradde strax Peter Erdos, skildrad med Egon
Fenyos buttra humor, hans envisa sokande efter Peters drivkraft och
motiv, hans vemod, nodtorftigt dolt under ett mycket skort flor av
cynism. Detta utvecklas till ett gripande och betagande vanportratt
av en reslig gestalt i 1900-talets Europa. Peters Europa.
Eva Dickson

Georg Klein
arfjarde
skolpojken
frdn vdnster
i oversta
raden. Ndgra
ar innan
klassen slogs
ihop med
Egon Fenyos.
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Dell

Georg:
Det maste ha varit 1941 som Egon och jag traffades forsta gangen,
vi var 16 ar och placerades bredvid varandra da klasserna slogs
ihop. Sedan satt vi dar i tva ar, fram till studenten, varpa vi inte
atersags annat an sporadiskt forran efter Budapests befrielse.
Da foretog vi den strapatsfyllda men anda lyckliga fotvandringen till Szeged for att studera medicin och det blev ett intensivt anatomiplugg for att ta igen vad vi hade forlorat under krigsaren. Fast
det var redan en annan epok.
Egon:
Ja, lat oss aterga till den dar ba'nken dar vi satt som 16-aringar.
Vilken fin plats det var, langst bak i klassrummet. Man kunde la'sa
bocker i lugn och ro, eller dagdromma, eller viska med varandra
utan att det marktes. Men hur i all varlden kunde jag fa sitta dar!
Trodde de att elever med bra betyg var garanterat ordentliga och
inte onskade nagot hogre an att fa hanga vid lararens lappar? Jag
hade sjalv valt platsen for att fa vara i fred och gav mig inte forran
jag fick sitta dar. Redan det kandes bra eftersom det var sa ovanligt. Det mesta blev man ju bara tvingad till.
Var stora skolsal liknade en lagerlokal. Forut hade den varit
skolans kapell, en gammal trasig orgel stod fortfarande kvar vid
ena vaggen. Vi var inte mindre an 65 grabbar i klassen, en svensk
larare skulle val tro att han hade hamnat i en mardrom.
Georg:
Som paminnelse om det gamla kapellet fanns en avskarmad del
med altare och alia tillbehor. Jag associerar den till pojkarna som
rokte - bland dem du sjalv - standigt pa jakt efter gomstallen.
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Trots att jag sjalv aldrig rokte sag jag med intresse pa er uppfinningsrikedom. Alia forsok att hitta en plats for den forbjudna lasten framstod for mig som ett lovvart inslag i kampen mot skolans
fortryck.
Egon:
Skoldirektor Fogel var na'ra att relegera mig och en annan elev,
nar han kom pa oss med att smygroka direkt efter det hogtidliga
terminsuppropet. Langre fram fick vi veta att denne insnoade och
skenhelige rektor brukade inspektera samtliga lokaler strax efter
skolstarten. Han formligen sniffade sig igenom vartenda skrymsle,
inklusive toaletterna. Och for att haffa dem som vagade visa sig
offentligt utan skolmossa besokte han emellanat Margaretaon, dar
manga av oss holl till pa lediga eftermiddagar. Eftersom vi kande
till risken hade vi alltid mossan i fickan, klar att sattas pa vid annalkande fara. Man hade ju god fjarrsyn i den aldern.
Tobaksrokningens farlighet var knappast kand annu, sa inte
var det var halsa som rektorn och andra overvakare ville skydda.
Att havda sin auktoritet genom forbud var ett led i deras nit att
fostra oss till goda medborgare. Egentligen misstanker jag att de
dessutom missunnade oss allt vi tyckte om. Rokning var forbjuden
for gymnasister, inte for andra. Eftersom det var forbjudet var det
brottsligt, och det forbjods for att vi skulle kunna ertappas som
brottslingar. Jag reagerade med att bygga upp en mur mot alia
slags rokforbud, den har jag emellanat anvandning for an i dag.
Georg:
Vi ska kanske inte ga in pa en diskussion om rokningens skadeverkningar, fast det n'nns mycket att saga om den saken. Jag haller
i varje fall med dig om att var rektor och andra disciplinsinnade
larare inte agerade med hansyn till halsoaspekter eller tillvanjningsrisk, det var darfor som er tappra kamp vackte sympati aven
hos icke-rokare. Forst rokte ni pa toaletten, men dar forraddes ni
snart av roklukten. Direktionen skickade vakter och slog ner med
plotsliga razzior. Sedan hittade ni ett stalle pa vinden, men det
upptacktes av brandskyddet. Kapellets avbalkade del blev salunda
ert sakraste tillhall, att nagon kunde profanera en sa helig plats lag
tydligen utanfor skolledningens forestallningsvarld.
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Vid narmare eftertanke slar det mig att ert problem och dess
losningar fick en viss betydelse for mig. Jag deltog inte i de standigt pagaende storpolitiska diskussionerna, eftersom jag fann
dem meningslosa. Framtiden var Kelt oviss, ingen sannolikhetsbedomning kunde leda till nagon rationell atgard. Medan andra
ventilerade sina gissningar drog jag mig alltsa undan och forsokte
bygga min egen varld. Det var spannande och gav mig intressanta
utmaningar.
Jag sympatiserade med andra som pa liknande satt sokte en
egen vag. Det kunde vara en vag pa langt avstand fran min, det
viktiga var att man inte accepterade det utifran patvingade. Manga
av oss hade ett starkt behov av att hysa en mening som avvek fran
den av samhallet vedertagna. Det var ungdomar som ville observera, tanka och forsta. Eller som hade sa mycket sjalvfortroende att
de vdgade tanka och forsta. Det ar nog en viktig distinktion.
Eva:
For att uppna hyfsad jamnarighet med er vill jag hoppa tva ar
framat, till 1943. Det var femte aret i Ostermalms kommunala
flickskola, sista aret fore gymnasiet i Lyceum for flickor. De tva
skolorna lag i samma skinande nya hus, det star forresten kvar
som skolhus vid Banergatan i Stockholm.
Jag var 15 ar och flera ar barnsligare an ni som 16-aringar. Det
berodde bara delvis pa att jag levde i en demokrati med bade Saltsjobadsanda och yttre fred. Mina narmaste vuxna var mamma och
hennes vanner och personalen pa hennes lilla restaurang, Malmgarden vid Karlavagen. Allihop litade nog pa att samlingsregeringen med Per Albin Hansson ville folkets val och skulle ordna allt
till det ba'sta. Trots beredskap, morklaggning och civilforsvarsovningar trodde de val innerst inne att Sverige var immunt mot krig.
Det stora bekymret var ransoneringarna. Cellull i kladerna och
konstgradde pa semlorna, agg konserverade i nagot geleartat som
hette vattenglas, saltsill till leda, kaffesurrogat och brist pa tobak.
Dessutom alia kuponger att halla reda pa och for restaurangens del
redovisa till Kristidsnamnden. Du, Georg, skulle ha funnit manga
tillfallen att utbrista, med ditt eget ord: "Fredsskadade!"
Till raga pa inflytandet fran mina narmaste vuxna var jag naiv
inifran. De fiesta av mina klasskamrater var betydligt mognare,
13

Eva Hallberg, numera Dickson, fardig att lasafor prasten i Stockholm och bli
konfirmand.
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det har jag forstatt nar vi senare har pratat skolminnen. For mig
var det sjalvklart att lararna i skolan "egentligen" var snalla, aven
nar jag tyckte de var onodigt stranga mot nagon som hade glomt
laxboken hemma. Jamfort med min mamma var de anda rorande
milda, och nastan aldrig ironiska sa vitt jag minns.
Vid 96 ars aider forandrades mamma och under hennes foljande sex ar kunde jag knappt fatta att den lilla rara gumman var hon
vars vassaste vapen hade varit en pricksaker retsamhet. Sallan
tvivlade jag anda pa att alia hanfulla ord i min barndom var avsedda att fostra mig for livet. Obegripligheten hade sitt egenvarde.
"Det da'r forstcir du inte forran du blir stor" var ett lika bjudande
hokuspokus som nattvardens forvandlingsnummer. (Det blev en
oavsiktlig vits, men jag later den sta. Hoc est corpus, "Detta ar min
lekamen", lar ju vara cirkus-trollformelns ursprung.) Jag konfirmerades pa varen -43 och ville Sci garna tro pa saval moderskarlek
som transsubstantiation och treenighet.
Min lasprast i Hedvig Eleonora, Simon Skoglund, forklarade:
"Fadern ar Gud over oss, att dyrka och tillbedja. Sonen ar Gud mitt
ibland oss, var nasta. Den helige ande ar Gud inom oss, var sjal
och vart samvete. Alltid samma Gud men tre vagar att na Honom".
Det gjorde djupt intryck pa mig och pastorn var sympatisk, honom ville jag lita pa. Anda kom jag mot slutet av vcirterminen att
snudda vid det du talar om, Georg: att vaga tanka sjalv. Men det ar
en annan historia.
Ar det overraskande for dig, Egon, att rokning inte bara var
forbjuden i min svenska skola, det var lika otankbart att roka som
att komma till morgonbonen i pyjamas. Jag tror faktiskt det var pa
samma satt i vart narmaste pojklaroverk, Ostra Real. Jag kan tanka
mig att smygrokning forekom dar bland 17-18-aringarna men
knappast bland mina jamnariga pa 15. Sjalv delade jag cigarett
med en klasskamrat en gang hemma hos mig, med foraldrarna pa
tryggt avstand. Det var ett fantastiskt aventyr som gav yrsel.
Jag tankte att rokning liksom en snaps till maten och kaffe med
konjak var naturligt och i stort sett oskadligt for vuxna - fran 20
ar ungefar - men farligt for oss unga. Detta var nog en allman
installning. Att de vuxna bara missunnade oss cigaretterna kunde
vi ju inte tro, eftersom vi faktiskt fick kopa godis, fast det inte fick
inforas i skolan utan m^ste avnjutas pa gatan. Augusta Janssons
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karamellbutik vid Styrmansgatan var ett kart promenadmal pa
frukostrasten, den som nu kallas lunchrast.
Framsta skillnaden mellan er som vaxte upp i en diktatur och
oss i det trygga Sverige tror jag inte var att ni levde under fler eller
strangare forbud, nej, det som mest skilde oss at var nog var olika
syn pa fbrbuden. Ni var tranade att urskilja missunnsamhet och
fortryck (aven dar det inte fanns?), medan vi litade pa overhetens
goda vilja.
En sak jag kommer att tanka pa forst nu, ar att skolan inte uttryckligen larde oss vardera olika slags statsskick. Fran amnet
"Historia med samhallskunskap" minns jag satsen om tre olika
men principiellt likvardiga styrelsesatt, namligen diktatur, aristokrati och demokrati. Alia tre kunde urarta och overgick da till
respektive tyranni, oligarki och pobelvalde. Allt enligt Aristoteles
men med hans "monarki" ersatt av "diktatur", vart eget lilla kungarike var ju inte envaldigt.
Egon:
Enligt min mening var inte heller Ungern en uttalad diktatur pa
den tiden. Vi hade trots allt riksdag, flera partier och fria val. Men
valuppfostrade skolflickor som tror att verkligheten ar som foraldrar och larare pastar, det ar for mig en totalt frammande varld.
Dessutom var vi i Budapest inte sa radda for vardagens sjalvpatagna risker, eftersom vi hade sa mycket storre faror att vara radda for.
Generellt tror jag att den skillnaden mellan svenskar och centraleuropeer galler an i dag.
Georg:
Nar du, Eva, talar om din mammas retsamhet tror jag du beskriver en traditionell svensk uppvaxtmiljo, som lever kvar hos manga
familjer an i dag. Det ar inte alls som i Centraleuropa. Delvis tror
jag det ar en skillnad mellan luthersk och katolsk fostran, men har
ingar ocksa andra element. Politiken tror jag inte har nagot namnvart inflytande pa fundamentala olikheter som denna, eftersom
den i motsats till religionen verkar over korta tidsavsnitt.
Den "aningslosa" svenska tilliten till overhetens goda vilja, som
du beskriver, visst finns den! Det kanske beror pa att befolkningen
ar ganska homogen, sa att overheten trots allt ar palitlig nar det
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galler vissa gemensamma grundprinciper. Sa var det inte i Ungern.
Trots de demokratiska attiraljer Egon namner kunde vi aldrig lita
pa att myndigheterna arbetade med folkets basta for ogonen.
Eva:
Du ser en skillnad mellan luthersk och katolsk fostran, Georg, men
du na'mner inte den judiska, som jag tycker a'r sarskilt intressant,
atminstone for pojkarnas del. Om jag har forstatt ra'tt blir judiska
pojkar alltifran smabarnsaldern uppmuntrade att stalla fragor, och
man forsoker pa allvar ge dem riktiga svar, anpassade for deras
alder.
Tillsammans med min da 13-arige son Kalle var jag pa varen
1977 bjuden till en familj i Jerusalem att fira seder. Fastan ni inte
a'r troende judar minns ni va'l att seder a'r den hogtidligt glada
judiska paskmaltiden till minne av uttaget ur Egypten. Det var en
oforglomlig upplevelse att fa vara med vid bordet!
Du maste va'l sjalv en gang ha varit den lille sonen, den yngste,
som for var och en av de symboliska matratterna skulle fraga
husfadern vad den betydde. Din far var ju dod, men nagon sta'llforetradande husfader maste ha svarat dig: de bittra orterna symboliserar folkets lidande under den egyptiska fangenskapen, det
osyrade brodet syftar pa att brodet inte hann ja'sa under okenvandringen osv.
Min va'rdfamilj i Jerusalem hade varit sa omtanksam att de
hade skaffat hela texten pa svenska at Kalle, hur de nu hade burit
sig at. Det var min van Cordelia som tog oss med till maltiden och
jag tror det var hon som sedan forklarade att fragorna och svaren
ocksa var ett slags fostran i just fragande och svarande, aven for
vardagsbruk. Men jag vet inte hur det a'r med judiska flicker, om
de ocksa far seriosa svar pa sina fragor? For pojkar maste seder i
varje fall vara en god fostran for livet - sasom skolan borde vara.
Men ni har va'l mer att saga om skolan i Budapest, jag a'r nyfiken!

Egon:
Da vill jag tillbaka till den dar sista ba'nken i var skolsal, denna underbara plats. For mig var den en symbol for sjalvstandigheten.
Under en del lektioner fick vi besok fran nagon av de framsta
bankarna. Var mest regelbundna ga'st var Georg L., som brukade
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komma strax fore tolvslaget. Han var den rikaste i hela skolan,
pappan a'gde fabriker i flera europeiska stader, men sjalv var han
klassens kommunist. En gang blev han hamtad av civila poliser.
Nasta dag kom han tillbaka, antagligen hade pappan pungat ut
med en bra slant for att fa honom fri. Jag fragade inte och fick inte
veta varfor han hade akt fast, men det hade sakert att gora med
hans politiska installning, eftersom kommunismen var illegal i
Ungern da. Hur som heist var jag stolt att kunna rakna en sa betydande person till mina vanner.
De har tva sista gymnasiearen fick vi be en sarskild bon klockan tolv. Efter vad jag minns borjade bonen med "Kyrkklockorna
ringer i hela landet klockan tolv till minne av segern vid Nandorfehervar". Det syftade pa den ungerske generalen Hunyadis seger
over turkarna vid nuvarande Belgrad 1456. Den segern befriade
for nagra decennier Ungern och hela Vasteuropa fran turkarnas
invasion.
Sedan skulle vi nedkalla Herrens valsignelse over de ungerska
trupperna, som kampade sida vid sida med "den segerrika tyska
armen" mot ondskefulla bolsjeviker i Ukraina pa ostfronten. Vid
det laget visste vi redan att de tyska och ungerska trupperna hade
lidit svara forluster nagonstans vid Donkroken. Bonen uttryckte
ocksa en forhoppning att Gud skulle forgora den bolsjevikiska
horden som var i pakt med djavulen, och sa bad vi att Gud skulle
hjalpa ungrarna pa samma satt som nar han skickade Sankt Janos
fran Kapistran till Nandorfehervar.
Detta "helgon" hade kommit till Ungern som inkvisitor och
agiterade med hatisk fanatism mot turkarna och alia andra som
kunde misstankas motarbeta katolska kyrkan. Mot turkarna proklamerade han korstag nar de gjorde stora erovringar pa Balkan
och hotade den kristna tron genom att ockupera Ungern.
Parallellen med var tid var helt befangd. Turkarna pa 1400-1500talet ville inta Ungern, men sadan var inte Sovjetledningens avsikt
nu pa 40-talet. Det var tvartom tyskarna som genom erovringskrig
ville na fram till Kaspiska havet och oljefalten i Baku. Vid deras sida
kampade ungrarna mer eller mindre motvilligt, kriget var impopulart i Ungern. For att fa befolkningen med sig forsokte darfor den
"kristna" regeringen att framstalla det som ett heligt krig genom att
liera sig med de mest reaktionara kretsarna inom katolska kyrkan.
18
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Nagra minuter fore den lognaktiga middagsbonen brukade
Georg L. komma och satta sig strax bakom oss. Nar vi stallde oss
upp och laste bonen, laste han med ljudlig stamma sin egen motbon. Han vande pa bonens innehall, bad om Sovjetarmens seger
och gjorde tyskarna till den barbariska horden som skulle forgoras. Han stod ta'tt bakom mig och jag forsokte tysta honom for att
han inte skulle aka fast, men det hjalpte inte manga sekunder. De
ganger han inte stod dar och bad sin hogljudda bon, brukade jag
sjalv halla tyst. Men for det mesta blev jag tvungen att forsoka
overrosta honom med den foreskrivna texten.
Georg:
Jag minns endast vagt Georg L. och hans besok vid var bank. Bast
kommer jag ihag den minnesvarda dagen i november 1942, da
han overtalade oss att folja med till en overklassbordell. Han hade
redan gastat den flera ganger, men for oss blev det forsta bordellbesoket. Din beskrivning av hans sociala bakgrund forklarar
kanske hur han hade kommit i kontakt med inrattningen.
Det ar markligt hur minnet kan fungera. Jag kommer varken
ihag hans politiska engagemang eller hans antibon, men jag minns
mycket val hur jag imponerades av hans avspanda sa'tt att tala med
bordellmamman och flickorna. Att jag helt har glomt middagsbonen sager nagot om min troligen avsiktliga blindhet for det politiska
skeende som inom kort skulle storta oss alia i fordarvet.
Av dina vanner i skolan ar det en annan som jag minns alldeles
sarskilt, jag tror han hette Peter Erdos. Var han inte den du umgicks mest med utom mig? Jag traffade honom ett par ganger
hemma hos dig, men jag blev knappt bekant med honom. Han var
lang, ljus och mager, med massor av fraknar och ett sareget leende
som tycktes dolja ett rikt inre liv. Vad blev det av honom?
Egon:
Han fick ett handelserikt liv.
Du kanske har glomt att han sprack i flera amnen i forsta ring
och hoppade av skolan. Ett tag jobbade han som skraddarlarling
och skrev ganska lovande dikter. Han umgicks i litterara och
socialistiska kretsar men holl samtidigt kontakt med sina tidigare
vanner.
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1944, som blev Forintelsens ar for Ungerns judar, togs Peter till
det 6'kanda tvangsarbetslagret Bor i Jugoslavien. Han var en av
de fa som overlevde tvangsmarschen fran Bor till Sachsenhausen.
Darifran fordes han till forintelselagret Buchenwald na'ra Weimar.
Nar amerikanarna intog lagret vagde han omkring 30 kilo.
Roda Korset placerade honom pa ett sjukhus i Schweiz. Dar
traffade han ungerska kommunister, som forberedde sin hemresa
efter manga ar i exil. Med dem atervande han till Ungern och
fick arbete som kommunistisk journalist. Han blev kand for sina
drastiska avslojanden av kapitalister och "reaktionara statsfientliga
element". Bland kommunisterna uppskattades han som skicklig
journalist.
Fastan han sjalv inte hade gatt ut skolan borjade han undervisa
i amnet marxism-leninism pa partihogskolan. Bland studenterna
fanns kanda professorer som ville skola om sig politiskt. Han undervisade ocksa i samma amne pa Dramatiska institutet. Dar blev
han makta popular och eleverna dopte honom till "den marxistiska angeln".
1949 arresterades Peter i en av Rajkprocessens efterdyningar
- Georg vet vad jag talar om, men kanske inte du, Eva. Inrikesministern Laszlo Rajk stalldes infor ratta 1948, falskt anklagad for
att ha konspirerat mot den stalinistiska Rakosiregimen, som han
sjalv var medlem av. Rajk domdes till doden och avrattades. Lika
ilia gick det for hans medarbetare Tibor Szonyi, som erkande en
rad brott som han aldrig hade begatt.
Peter hade rakat ut for en svar tuberkulos i Buchenwald och fick
behandling for den i Schweiz. Dar traffade han Szonyi, som ledde
en grupp ungerska kommunister. Enligt partilogiken var Peter
darfor medlem av vad de ungerska myndigheterna kallade "den
Schweizbaserade spionligan".
I tre ar fick han sitta i ensamcell men slapptes 1953 i samband
med det overgaende tovadret efter Stalins dod. Efter frigivningen
kom han att spela en viktig politisk roll fram till revolten 1956.
Han deltog aktivt i den antistalinistiska oppositionsrorelsen som
var riktad mot Rakosi. Peter var kand for sin frisprakighet och arresterades i februari 1956 for "fortal av kamrat Rakosi". I samband
med den snabba handelseutvecklingen slapptes han snart igen
och under folkresningen 1956 ingick han i den narmaste kretsen
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kring den nye premiarministern, Imre Nagy. Efter den sovjetiska
inmarschen, da revolten slogs ner, arresterades Peter annu en gang.
Efter en relativt kortvarig fangelsevistelse och olika forvecklingar borjade Peter en helt ny verksamhet. Han ledde avdelningen
for popmusik vid skivbolaget Hungaroton, dar ban blev kvar i
flera ar. Hans inflytande gick langt utover bans formella stallning,
ban blev en sorts gra eminens som avgjorde valet av musik och
artister och darmed ocksa foretagets konstnarliga och idemassiga
framtoning.
Georg:
Denna levnadsbeskrivning ger mig en kuslig kansla, som en yrsel.
Kommer du ihag var underbara larare, Tibor Kardos? Han fick oss
tonaringar att lasa Den gudomliga komedin med stor iver. "Helvetet"
laste vi med verklig studio e amove, pa samma satt som Dante sja'lv
studerade Vergilius. Peter Erdos varierande oden for mina tankar
till Helvetets femte sang, dar Dante och Vergilius ser de syndiga
och evigt fortappade alskarna drivas runt av virvelvinden. Vid
asynen av Paolo och Francesca tanker Dante pa deras karlek och
utbrister:
Oh lasso,
Quanti dold pensier, quanta disio
Mend costoro al doloroso passo!

I Ingvar Bjorkesons oversattning: "Ack ... vad langtan, vad omma
tankar maste ej ha drivit dem fram till det besinningslosa steget!"
Visst ar det ett stort avstand mellan den tidiga renassansens
alskande par och Peter Erdos hopplosa karlek till partiet, men bada
ger mig samma svindelkansla. Trots sina djupa besvikelser kunde
Peter tydligen aterga till en positiv tillvaro. Vad gor ban nu?
Egon:
Han dog pa hosten 1989. Vi traffades nagra manader dessforinnan.
Med ratt eller oratt ser jag ett samband mellan bans och nagra andra klasskamraters dod pa 80-talet. En av dem dog natten innan vi
skulle fira 40-arsjubileum av studentexamen.
En stor del av denna ungerska generation slets ut av fascism,
varldskrig, Stalinism, revolten 1956, Kadar-perioden, "den nya eko22

nomiska mekanismen" och slutligen perestrojka och glasnost. Alia
dessa stora omvalvningar slukade deras krafter. Dartill kom att de
s& ofta tvingades ka'mpa for att bara overleva. Nar deras livsvillkor
plotsligt blev battre, var de redan forbrukade. De orkade inte an en
gang anpassa sig till n^got nytt.
Georg:
Det ligger sakert nagot i vad du sager, men jag har en kansla av att
nagot fattas. Hur man reagerar kanske har att gora med personliga
relationer. Ungern har val sedan lange varldens hogsta eller nast
hogsta sjalvmordsfrekvens? Och det har inte blivit battre under
liberaliseringsperioden, tvartom, eller hur? Fortryck kan bryta ner
manniskor, sarskilt om de under lang tid befinner sig i en hjalplos
situation. Men pa somliga har det motsatt verkan.
Den som kanner sig ha en viss, begransad handlingsfrihet kan
bygga upp ett inre motstand. Oavsett om detta har n^gon objektiv
eller endast subjektiv effekt, kan det oka livslusten. Jag tanker p£
nagra stora sovjetiska dissidenter, som jag har traffat efter deras
befrielse.
Nathan Sharansky, som dci bar fornamnet Anatolij, tillbringade
13 ar i sovjetiskt fangelse varav tre i ensamcell. Med undantag for
de alltid plagsamma forhoren hade han ingen annan sysselsattning an fingerat schackspel och att losa matematiska problem i huvudet. Nar jag senare traffade honom i Israel var han helt obruten
och full av vitalitet. Numera ar han ledare for det ryska partiet och
minister i Israels regering.
Min kollega Lev Zilber stamplades som folkets fiende och fick
vistas sju ar i Gulag. Under hela den tiden visste han ingenting
om sin fru och sina tva1 soner. Senast han hade varit i kontakt
med dem befann de sig i ett krigsomr^de. Sjalv blev han torterad, bland annat fick han samtliga revben insparkade. Jag traffade
honom nagra ar efter rehabiliteringen, dci han antligen hade fa"tt
sin cancerteori publicerad. Den hade han skrivit pa cigarettpapper
i Gulag och lyckats smuggla ut. Nar vi sa*gs var han sprudlande
vital och hade m^nga planer... Jag skulle kunna namna en rad
andra.
Foljande slar mig: Har nagon av er sett en panda?
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Egon:
Det var ett plotsligt skutt! Nej, jag har aldrig haft formanen av en
sadan bekantskap.
Eva:
Ja, faktiskt, pa zoo i Peking och pa kungens kavajslag. Men fast
jag alltid ar nyfiken pa Georgs hisnande associationer - som ofta
kanns omojliga tills han tydligt och prydligt lagger ut sitt monster
- vill jag sticka emellan och saga att jag traffade ra'tt manga refuseniks, medan de fortfarande var kvar i Sovjetunionen pa 70- och
80-talen. Det var hapnadsvackande hur starka de var redan da,
medan snaran dinglade over dem.
Skojigt ord forresten, refuseniks, en amerikansk-rysk sandwich.
Den sprakliga forebilden lar vara beatniks, som betecknade en rot16s ungdomskultur efter andra varldskriget.
Hur som heist, den som sokte utresevisum men inte fick det
utan i stallet miste sin anstallning som straff for frackheten att vilja
utvandra, den blev refusenik. Manga tog risken, eftersom det anda
fanns hopp om ett visum sa lange de inte framtradde som oliktankande - officiellt ville de bara aterforenas med sina narmaste, vanligen i Israel eller USA. Sharanskij, som vi da stavade hans namn,
horde liksom Ida Nudel till de mest kanda undantagen, de var refuseniks som oppet kritiserade regimen. Man kunde aldrig pa forhand
gissa vilka av de utat regimtrogna som verkligen skulle fa visum,
da sjalva osakerhetsmomentet ingick i KGB:s lek med mossen.
Den refuserade stackarn levde i standig fara att deporteras eller hamna i fangelse. KGBtare kunde exempelvis komma hem till
vederborande och i smyg "plantera" nagot forbjudet, det kunde
vara en statsfientlig bok, som sedan pastods tillhora refuseniken.
Darmed var hon eller han fast.
Om en refusenik inte snabbt nog lyckades hitta nytt jobb som
exempelvis portvakt eller sopakare, vad som heist, kunde han
ocksa anklagas for parasitism. Gifta kvinnor var faktiskt "priviligierade" harvidlag: barn och hushall var deras ansvarsomrade, sa de
var inte parasiter. De fiesta refuseniks jag traffade var gifta - med
en annan refusenik forstas - och deras refusenikbarn kunde rakna
med avancerad mobbning i skolan. Och anda, lat mig valja ett exempel bara...
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Nagra matematiker i Moskva samlades en kvall hemma hos
den aven i USA beromde matematikprofessorn Alexander Lerner.
En och en smog sig gasterna in genom ytterdorren, tyst sa att inga
grannar i hyreskasernen skulle marka nagot. Och sa kom de in i
det lilla vardagsrummet, andfadda av forvantan som barn innan
de far 6'ppna sina paket pa fodelsedagen. Pa en sliten soffa och
nagra stolar trangde de ihop sig for att lyssna till tva svenska kolleger: har skulle i hemlighet hallas seminarium.
Deltagarna var judiska refuseniks, aven den stiligt silverharige
Lerner sjalv. De hade darfor ingen kontakt med nagon matematisk
institution, allra minst nagon utlandsk. Ett par hade varit utestangda fran allt akademiskt liv i sju-atta ar och dragit sig fram
med tillfalliga pahugg som bussforare, rormokare, hantlangare pa
byggen. Flera hade vistats langa perioder i fangelse eller pa forvisningsorten Gorki]. Nu skulle de fa ta del av matematiska varldsnyheter!
Jag begrep ingenting av alia symboler som svenskarna ritade
upp pa den lilla svarta tavlan eller av deras forsiktigt dampade forklaringar pa engelska, men det var himmelskt att se hur refusenikarna sog i sig. Fattigdomen och den standiga faran existerade inte
langre. Inte en tanke pa att sjalva detta seminarium var riskabelt.
Luften kunde ha varit kvav i det noga tillstangda lilla rummet,
men nej, den skimrade som en sommarnatt. En sa fortrollad stamning har sakert aldrig upplevts pa nagot seminarium i vast.
Men pandan, Georg! Vad i hela friden vill du med pandan?
Georg:
Jo, den h'nns livs levande pa narmare hall an Peking, jag har sett
tva praktexemplar i Berlins zoo.
Pandan ar ett tjockt, slott djur som gommer sig i bambuvassen
i Kina. Den kan inte ata nagot annat an bambu. Den ater och skiter
hela dagen for att fa tillrackligt mycket naring, det upptar dess liv.
Ursprungligen var den kottatare, men for att overleva tvingades
den att dra sig tillbaka till bambuvassen, som erbjod ett betryggande skydd mot fiender. Pandans tarmkanal ar alltsa inte skapt
for vaxter, den ar kort som de kottatande djurens. Men eftersom
en nutida panda inte ater kott, maste den i stallet lata en enorm
mangd bambu passera genom den bristfalligt anpassade tarmen.
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Ungrarnas och sarskilt de ungerska judarnas relation till det
stalinistiska systemet tycker jag kan liknas vid pandans pseudoanpassning till vegetarisk kost. Jamfor ungrarna med de ryska
dissidenterna:
Ryssarnas hallning har uppvisat stora variationer under de harda sovjetregimerna. Man kan skonja en skala, alltifran de envisa
hjaltarna av samma typ som de stora poeterna -1 ex Mandelstam,
Achmatova och Tsvetajeva med sin gemensamma "naktergalsfeber" - over de mer passiva inre emigranterna som Boris Pasternak,
till de alltmer konformistiska, anda till rena opportunisterna. Mot
alia dessa icke regimtrogna star de troendes lilla skara, som inte
bara bojer sig for systemet utan entusiastiskt anammar det.
Ryssarna har alltid levt under fortryck. Stalin tog over det
tsaristiska arvet, det var bara vokabularen och flaggans fa'rg som
andrades. Tillfalligt, kan vi nu konstatera. Undersatarna var inte
pandor utan riktiga bjornar, skapta for den tillgangliga fodan.
Ungrarna och sarskilt de ungerska judarna har en annan historisk bakgrund. De harstammar fran en mangfacetterad, liberal
och kosmopolitisk kultur, som visserligen inte utvecklades till
demokrati men anda sag demokratin som ett ideal att strava efter.
Landet hade omfattande internationella kontakter vasterut och
manniskorna kande sig som europeer. Detta har selekterat fram
helt andra attityder och forvantningar an de manga arhundradena
av orientaliskt fargad tyranni i Ryssland.
Nar Ungern fran den ena dagen till den andra understalldes ett
totalitart ryskt styre i dess mest extrema form, befann sig folket
plotsligt i pandans belagenhet, utan minsta tillvanjningsperiod.
Kan man i den situationen gora annat an gomma sig i vassen, ata
vad som finns och skita? Nej. Men man mar inte bra av det.
Mar inte bra, pa vad satt da? Enligt min begransade erfarenhet
har de personliga relationerna stor betydelse. Vid de fa tillfallen da
vi kunde tala nagorlunda oppet med ryska kolleger under sovjettiden slogs jag av tva saker, egentligen tva sidor av samma mynt.
Den ena var att de ofta hade en val sammansvetsad vankrets, vars
medlemmar brydde sig mycket mer om varandra an vad som ar
vanligt i vastvarlden. Jag tror att sjalva samvaron var en betydelsefull ingrediens i den dar fortatade stamningen som Eva beskriver.
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I var egen sociologiska situation, som vi anser vara mycket mer
avancerad, blir vanskapen latt urholkad. Den kan spricka av sma
triviala orsaker eller langsamt mattas till en ytlig kontakt - eller
ingen kontakt alls. Manga av oss tror att vi har manga vanner, men
i nodsituation ringer vi hellre till jourhavande la'kare eller nagon
annan institution som har till uppgift att ta hand om vart problem.
Det ryska myntets andra sida var praglad med exakta bedomningar av kolleger och befattningshavare som inte horde till den
intima vankretsen. Man visste precis vad olika personer gick
for, vem som var "god" eller "dalig". Det var som i de stora ryska
romanerna. Framfor allt visste man vem som var eller inte var att
lita pa, den kunskapen kunde utgora skillnaden mellan liv och
dod.
I Ungern hade man ingen liknande tradition. De liberala stromningarna gav upphov till tendenser som "leva och lata leva" i stallet for konfrontationer. Extremister forekom naturligtvis, men det
var sma fraktioner som man skrattade at pa kabareerna i Budapest.
Aven den roda och den vita terrorn efter andra varldskriget var
overgaende episoder som i en tragisk opera.
Eva:
Vilken elegant dissektion av en panda! Jag vill bara lagga mer vikt
vid det du namnde, Georg, om betydelsen av en viss handlingsfrihet. Det tror jag utgor en vasentlig del av skillnaden mellan era
livstrotta ungerska kamrater och de vitala ryska dissidenterna
eller refuseniks. Ett valt risktagande, om an aldrig sa forfarligt,
maste vara mer halsosamt for sjalen an det grastenstunga fortryck
som bara plattar till en manniska. Sjalvfallet blir det annu varre
nar fortryckarna ideligen vaxlar som i Ungern, sa att man aldrig
vet var det kommer att gora mest ont nasta gang. Och darmed ar
vi val tillbaka hos Peter Erdos? Han sag ju verkligen till att skaffa
sig andningshal under stenmassorna.
Egon:
Forst en kommentar till jamforelsen mellan ryssar och ungrare,
som jag finner halt emedan den ar "otidsenlig". Man kan inte utan
vidare jamfora det ena landets 40-tal med det andras 70-tal etc. Pa
den tiden da ungrare, tjecker, polacker med flera inte kunde skilja
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mellan onda och goda, da kunde inte ryssarna det heller. Och nar
ryssarna hade lart sig, sa hade de andra hunnit lika langt.
Betraffande refuseniks och regimkritiker vill jag paminna om
att redan deras forekomst innebar en liberalisering. Tidigare var
den sortens manniskor antingen likviderade - eller annu ej likviderade. Att lamna Sovjetunionen var inte att tanka pa. Att kritisera regimen var en ren sjalvmordshandling, i manga fall a'ven om
kritiken framfordes enbart inom den egna familjen. Naturligtvis
hade ingen opposition mojlighet att na ut, allra minst till utlandet,
mojligtvis med undantag for nagot tillfalle da ledningen ville demonstrera sin "utomordentliga tolerans".
Darmed vill jag aterga till Peter. Ett par manader efter hans dod
publicerade journalisten Judit Acsay en bok om honom med en
serie intervjuer som hade gjorts aret innan.
Jag laste boken under ett besok i Budapest sommaren 1990. Det
var en skakande upplevelse att mota Peters ord efter hans dod.
Hela tiden horde jag hans rost inom mig, han talade direkt till mig
och jag nickade instammande emellanat. Han rorde sig pa det satt
som jag kande sa val, och jag kunde folja hans minspel. Ibland log
han mot mig.
Det var som att prata med honom, nastan. Bara nastan, for han
svarade mig inte. Jag stod framfor en vagg, forsokte forgaves hitta
dorren. Men Peters stamma bara fortsatte att rulla pa som en ofortrottlig radiorost. Fastan jag kande honom alldeles intill mig, reste
sig vaggen allt hogre och stummare mellan oss. Sjalva narheten
fylldes med en smartsam, ohjalplig franvaro.
Georg:
Nagon, jag minns inte vem, har sagt att det svaraste ar inte att
skiljas at genom doden, an varre ar att skiljas genom livet. Det kan
gora oerhort ont att plotsligt inte na en levande manniska som man
trodde sig kanna och forsta. Med doda vanner kan man enligt min
erfarenhet sa smaningom aterta dialogen.
Jag hade tva mycket nara vanner, broderna Feri och Gabi Izsak
i Israel. De ar doda sedan mer an ett decennium, men jag har dem
inom glas och ram pa vaggen, de tittar pa mig nu. Jag hor ofta deras roster och vet vad de sager till mig. Pa typiskt judiskt satt har
de tagit ansvar for mig, de ger mig rad och varningar. Aven om jag
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inte foljer raden kanns det betryggande att ha Feri och Gabi som
vittnen, nara inpa mig. Medan de levde forde jag manga dialoger
med dem, mycket olika dialoger beroende pa deras personligheter,
men riktiga dialoger, ett omsesidigt givande och tagande som fortsatter an i dag inuti mitt huvud.
Merparten av de levande kan man aldrig samtala med. Hur ofta
har man inte forsokt fora en dialog bara for att upptacka att det i
stallet blir tva monologer, en konversation mellan tva dova.
Egons vanskap med Erdos ar intressant eftersom ni var sa olika.
Var det kanske sa att Erdos var handlingsmanniskan och du den
till synes kyliga observatoren? Till saken hor att det gick manga
ar utan att ni traffades, eftersom ni inte bodde i samma land. Du
kunde inte direkt bevittna hans senare metamorfoser. Stod det nagot i intervjuboken som du blev forvanad over?
Egon:
Nej, med undantag for nagra handelser de allra sista aren kande
jag till det mesta. Men aven det valbekanta blev nytt och intressant
medan jag laste. Vissa handelser fick skarpare belysning. Vardagsscener som for langesen hade forlorat sin betydelse fick nu en djupare mening.
Vara gemensamma upplevelser dominerades av spanning och
faror. Under lasningen blandades minnena med bade nostalgi och
den utanforstaendes mer analytiska synsatt. Framfor allt blev det
en virvlande tidsomvalvning, en pendling mellan nuet och forgangen tid, dar starka svangningar vaxlade med allt svagare, tills
tidpunkterna smalte samman. Fran det oaterkalleliga slutet fordes
jag bakat till ungdomstiden med dess djarva blickar in i en framtid, som nu ar over sedan lange. Jag aterupplevde nyarsaftonen
1943, den tanker jag fortfarande pa ratt ofta.
Medan mor holl pa att forbereda en stor festmaltid, ringde Peter
pa dorrklockan till var lagenhet. Man kunde aldrig veta nar han
skulle uppenbara sig och det berodde bara delvis pa hans krangliga, jagade tillvaro. Till hans personlighet horde ocksa ett konstlat
sjalvsvald, en lust att utmarka sig som okonventionell och borgarfientlig. Jag visste av erfarenhet att om han nagon gang hade lovat
att komma vid en viss tid, sa skulle jag inte vanta mig att fa se
honom. Annars kunde han dyka upp nar som heist.
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Georg:
Den sortens beteende har jag ofta mott. Ambitiosa men inte sarskilt originella vetenskapsman upptrader ibland som konventionsfientliga salongsrevolutionarer. De kan demonstrera sin rebelliska
laggning genom att komma for sent till moten, tala hur la'nge som
heist eller opponera sig mot att ett informellt symposium over huvud taget har ett program. "Det hammar spontaniteten."
Det kraver erfarenhet att se nackdelarna med deras efterstravade formloshet. Spontaniteten ar kanske rolig i borjan men brukar
snart leda till struntprat, foljt av trotthet och leda. Franvaron av
struktur gynnar de snacksaliga och diskriminerar dem som verkligen har nagot att saga. Med en viss mognad inser man att vetenskaplig kommunikation kraver bade avspandhet och planering.
Men nog om detta. Vad hande denna minnesvarda nyarsafton?
Egon:
Trots att jag kande Peters vanor blev jag overraskad av hans plotsliga uppdykande just den har kvallen, det gick langre an vanligt.
Men glad blev jag, for nyarsfirandet tillsammans med bara de bekymrade vuxna hade jag inte sett fram emot. Mor gjorde daremot
sura miner och nar jag bad henne bjuda Peter att sitta med vid
middagen, blev hon stum av ilska. Hon gav inte med sig forran
hon forstod att har gallde det antingen bade Peter och mig - eller
ingen av oss. Da dukade hon upp for en person till.
Vi hade sallan stora middagar hemma, foraldrarna brukade i
stallet traffa sina vanner pa nagot av stans kafeer. Sa vitt jag minns
var nyarskalaset 1943 det enda vi nagonsin hade. Det blev en kvall
att minnas, mest for att det var sista gangen min far och hans vanner fick traffas. Fast det visste vi inte da.
Aven om det inte fanns nagon anledning till optimism, kunde
vi inte helt forestalla oss det nya arets katastrofer. Ett ar senare
satt de mest lyckosamma av oss och tryckte i ett skyddsrum i det
belagrade Budapest. Vi hoppades att ryssarna skulle lyckas erovra
staden innan pilkorsarna hann skjuta oss pa Donaukajen, ner i det
strommande vattnet. De ovriga festdeltagarna var antingen doda
nasta nyar eller holl pa att frysa ihjal vid den ryska fronten, om de
inte kampade for livet i nagot koncentrationslager. Min far horde
till dem som hade fatt respass till dodsriket.
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Ett halvsekel senare verkar detta sista gastabud som ett fortvivlat forsok att hcilla fast resterna av en borgerlig varld infor sammanbrottet. Man gladde sig trots allt at maltiden bland kara vanner.
En av gasterna hade fatt permission fran ett tvangsarbetslager i
Ukraina, dit han maste atervanda under forsta veckan pa det nya
aret. En sadan permission var en raritet som kunde erovras bara
med en ansenlig muta. Vannen hade betalat en liten formogenhet
och hans ovantade besok i stan var nog det framsta skalet till vart
ny£rskalas.
Eva:
"Man ar mans gamman", star det i vikingarnas Havamal och
jag uppfattar det inte som en yttring av manschauvinism eller
fornnordisk gaykultur. Det ar en enkel hyllning till vanskapen
mellan manniskor. Flockdjuret manniska. Gasten som betalade
dyrt for att fira nyaret med sina vanner ar en traffande illustration.
I absolut brist pa mansklig samvaro kan den som ar mycket
stark spela schack i huvudet som Sharanskij. Jag horde talas om
en mindre intellektuell men religios person som laste bibelord och
psalmverser for sig sjalv. Men det finns ocksa de som ovillkorligen
behover tala med nagon och se den de talar med, och jag tanker pa
Panagoulis. Aleko Panagoulis, "den grekiska motstandsrorelsens
hjalte" under juntatiden pa 1960- och 70-talen. Han var anklagad
for forsok att morda diktatorn Georgios Papadopoulos och jag tror
inte han fornekade brottet. Den framstaende italienska krigskorrespondenten Oriana Fallaci, som alskade honom, skildrar hans liv
och dod i boken Un uomo ("En man" 1981).
I sin ensamcell med bara en hink som moblemang satt Panagoulis pa cementgolvet vid vaggen, hjalplos i handbojornas grepp.
Hans handleder var sariga och variga. En soldat kom med mat
och tomde hinken, det var fangens enda kontakt med den ovriga
manskligheten. Men han var inte ensam pa golvet - dar fanns en
kackerlacka. Till sin forvaning hade han upptackt att insekten
hade vingar, vackra silvervingar under harda blanka tackvingar.
Den kunde flyga, den agde en stallforetradande frihet! Kackerlackan fick heta Dali for att den hade antenner som liknade Salvador
Dalis mustasch.
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Fallacis bok ar skriven till Panagoulis efter hans dod i en troligen arrangerad bilolycka forsta maj 1976. Men har i cellen tillsammans med Dali har han annu atta ar kvar att leva: "Vilken lycka att
ha nagon som du kunde leka med, tala med utan att bli domd eller
klandrad, gudomligt!", skriver hon.
Men en dag trampade hinksoldaten ihjal Dali. Tackvingarna
krasade under stoveln och fangen fick i fortvivlan sin energi tillbaka. "Mordare!" skrek han och kastade sig over soldaten, slog honom i ansiktet med handbojorna. Fler soldater rusade till, och han
slog och sparkade dem av all sin nyvunna kraft.
Nar Panagoulis till sist borjade repa sig efter den oundvikliga
bestraffningen, var hans varsta upplevelse den att finna sig ensam
igen. Fallaci vet: "En man som inte har nagon att tala med och
ingen som talar med honom ar som en back som inte har nagon
kalla att fa naring fran. Lite i taget forsumpas vattnet och ruttnar,
angar bort."
Ja, visst ar det sant att en manniska behover nagon att tala med
ibland. Och om den andra aldrig ger svar ar det battre med en
kackerlacka eller en gron vaxt, sa att man kan forestalla sig en 6msesidighet, an med den tigande medmanniskan. En sadan vet man
aldrig var man har och osakerheten kanns kvavande till sist.
Georg:
Vilken underbar och gripande berattelse, denna om fangen och
hans kackerlacka!
Fran arsskiftet 1943-44 i Ungern har jag, liksom Egon, mycket
intensiva minnen, och det har sakert manga av oss som finns kvar
i livet. Det foljande aret skulle galla liv eller dod for oss alia, men
vid nyaret varken horde eller markte jag nagot av den domedagsstamning som Egon beskriver. Tvartom. De vuxna talade om det
annalkande krigsslutet. De forsakrade att jag snart skulle fa studera medicin som jag onskade och att varlden skulle ligga oppen
for mig.
Min flickvans pappa var storkapitalist men lyrisk over utbildningsmojligheterna i Sovjetunionen. Han radde mig att lasa ryska
for att genast efter kriget kunna borja studera vid nagot av de
manga elituniversitet, som enligt hans informatorer fanns i Sovjet.
Det dekadenta vasterlandet skulle inte i langden ha nagon chans
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att konkurrera med dem. Jag misstankte intuitivt att resonemanget
byggde pa onsketankande, men jag kunde aldrig forestalla mig
hur langt fran verkligheten det lag.
Nu skulle jag vilja veta mer om Peter Erdos. Jag har en kansla av
att Egon vill tala om honom snarare an om nyarsaftonen.
Egon:
Jag vill beratta om bada. Sedan jag fick veta att Peter var dod, har
mitt inre samtal med honom fortsatt med korta mellanrum. Jag
behover tala med honom om saker som inte blev sagda medan han
var i livet. Forst vill jag att han skall veta hur det var med mor,
som inte ville ha honom med vid bordet pa nyarsafton. Hon tyckte
verkligen mycket om honom, men fastan hon inte var sarskilt formell av sig, stordes hon av hans ovantade besok just den kvallen.
Hon tyckte inte att den slarvigt kladde poeten och skraddarlarlingen passade in bland festkladda bankirer och deras eleganta fruar.
Far la'ste garna poesi, sarskilt de stora poeterna, men i Peters
sallskap kunde han aldrig motsta en nagot vanvordig ordlek, som
nastan gav sig sjalv pa ungerska, eftersom samma verb kan betyda
"dikta" och "ge ut pengar" "Vad diktar du nu for tiden?" brukade
han fraga - eller "Vad kastar du nu bort dina pengar pa?" Det var
naturligtvis ett fanigt skamt och knappast traffande, eftersom han
mycket val visste att Peter inte hade nagot att slosa med. Antagligen tankte han inte pa det just da och dessutom ville han kanske
uppratta en viss kontakt mellan Peters poesi och sin egen finansvarld, om ocksa med hjalp av en banal vits.
Pappas sinne for poesi gick hand i hand med ett lekfullt forhallande till pengar, alltfor lekfullt for en man med hans yrke, tyckte
somliga. Han alskade namligen hasardspel i alia tankbara former.
Mor hade en mera praktisk laggning, for henne var Peter forst
och framst skraddarlarling och hennes bekymrade fraga till honom var: "Kan du verkligen sy i en knapp?" Peters enda svar blev
ett gatfullt leende, och jag misstankte att knappisyning nog var
ungefar sa langt han hade natt i skraddaryrket.
I dag forstar jag mor, jag vet att hon var en storsint manniska,
men den dar nyarskvallen gjorde hon mig rasande. Peter markte
nog ingenting av gralet mellan oss, for vi holl oss bakom stangda
dorrar. Senare har han tvartom talat om hur gastfria mina forald34

rar var, han kande att de tyckte om honom. Sjalva nyarsaftonen
kommenterade han flera decennier efterat med varm tillgivenhet, sa jag vet inte riktigt varfor jag bekymrar mig ibland och vill
forklara min haftiga diskussion med mor. I sitt eget foraldrahem
levde Peter Kelt utan tillsyn. Ofta sokte han sig tillfallig bostad hos
bekanta, som en vandrande trubadur.
Georg:
Kommer du ihag nagot av sjalva nyarsfirandet?
Egon:
Javisst, m^ltiden var harlig, fast jag minns inte vad den bestod av.
Vid tolvslaget drack vi champagne. De vuxna hojde sina glas for
de allierades seger och ett uthardligt nytt ar. Peter och jag skalade
for Stalin och Roda armen. Det tycker ni nog later egendomligt,
men vi gjorde det mest for att provocera de vuxna och fa dem att
forsta vilken framtid vi troligen hade att vanta. Anda ville vi inte
forstora feststamningen, vi ville faktiskt vara lite roliga ocksa.
Vi var sa'kra pa att Sovjetarmen skulle ockupera Ungern, men
de vuxna tycktes inte ha en tanke at det hallet. Hur pessimistiskt
de an sag pa framtiden, hade de lamnat Sovjetunionen utanfor
sina prognoser. Var nyarsskal tog de inte pa allvar. De blev inte ens
arga utan tyckte bara vi var barnsliga.
Georg:
Jag kommer ihag samma attityd hos andra, aven hos mig sjalv.
Sovjet var en abstraktion for de fiesta, min flickvans "framsynta"
pappa var ett undantag. Efter artionden av desinformation fran
bade hoger och vanster och utan direkta kommunikationer uppfattade vi Sovjet som mycket avlagset, lika frammande som manens
baksida var pa den tiden.
De sovjetiska frontsoldaterna, de som kampade i forsta linjen
under Budapests belagring, sags av oss judar som befriare. De
raddade faktiskt vara liv, aven om det knappast var deras primara
uppsat. Soldaterna i andra linjen betedde sig pa ett helt annat sa'tt,
de var ute efter klockor och andra dyrgripar, sarskilt jagade de
kvinnor. Men for oss var de anda befriare, eller hur?
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Egon:
Jo, forst kandes det verkligen som om Den Stora Befrielsen hade
kommit. Sa fort ryssarna hade intagit var stadsdel kilade en kompis och jag till ryska armen ett par kvarter bort. Vi hade fatt for
oss att vi skulle hjalpa de kampande soldaterna! De tog vanligt
emot oss och gav oss brod. Aven om de inte behovde var assistans,
tyckte vi att vi kunde hjalpa till att dra kanonerna till frontlinjen,
som lag tva eller tre tvargator langre bort.
Nar jag bojde mig ner for att ta tag i en kanon, upptackte en av
soldaterna mitt armbandsur. I nasta ogonblick hade klockan bytt
agare, och kvar stod jag, forstummad. Det var borjan av min "befrielse" och det snopliga slutet pa min kamp mot fascisterna.
Ett ar tidigare - var nyarsafton 1943 - horde naturligtvis den
sovjetiska ockupationens alia detaljer till en oforutsebar framtid,
som vi knappast hade funderat pa. Vi hade nog med kriget och de
pagaende forfoljelserna. Men fastan vi varken kunde eller tordes
forestalla oss hur kriget skulle sluta, hade bade Peter och jag vissa
ideer om hur det skulle bli efterat. For att inte forstora festen for de
vuxna avstod vi fran att tala om den saken, men den "roliga" skalen for Stalin ville fastna i halsen, atminstone pa mig. Trots Stalin
ville vi i alia fall se positivt pa Sovjetunionen. Peter hade redan
kontakt med den forbjudna kommunistrorelsen men hade a'nnu
inte blivit kommunist sjalv.
Eva:
Innan ni fortsatter att beratta om Peter Erdos och handelserna i
Ungern skulle jag vilja veta lite mer om er sjalva. Hur sag ni pa
varandra vid den har tiden?

Egon:
Jag tror inte jag tankte pa det da, men en gang flera ar tidigare blev
jag forvanad da mor sa:
- Vilken trevlig och valuppfostrad pojke Georg ar! Han har alltid ett leende pa lapparna, varfor kan du inte vara som han?"
- Ar han verkligen sa trevlig och valuppfostrad, det har jag inte
markt, svarade jag forvanat.
- Det skulle inte skada om du markte det, sa mor. Du ar alltid sa
tjurskallig, du borde la'ra dig av Georg.
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Dar slutade meningsutbytet, antagligen pa grund av min tjurskallighet, men det fastnade i minnet eftersom formaningar sallan
forekom i var familj. I andra familjer hade jag markt att just den
dar sortens fragor och formaningar var vanliga: "Varfor kan du
inte gora si eller sa?" och "Titta pa den och den, varfor kan inte du
nar han kan?"
Nar jag hade natt tonaren forsokte inte mina foraldrar styra
mig namnvart och jag levde ganska fritt. De forsokte inte heller
paverka mina framtidsplaner. Antingen insag de att det var lonlost
och litade pa mitt eget omdome eller ocksa - mest troligt - var de
upptagna av sina egna bekymmer. Pa troskeln till andra varldskriget var det forresten bedragligt att planera for framtiden.
Det var ovanan vid anmarkningar som gjorde att jag forst blev
valdigt overraskad av mors uppmaning. Darefter blev jag arg. Jag
hade aldrig velat visa ett alskvart ansikte mot omvarlden, allra
minst mot de vuxna. Sa vad hade du, Georg, for ratt att gora det?
Det var inte bara illojal konkurrens, det var forraderi!
Jag tyckte mig ocksa veta att du inte var snallare an jag och inte
alls vanligare installd till var omgivning. Varfor gjorde du da sa
gott intryck? Vilka eftergifter hade du gjort? Hade du kapitulerat
for de vuxna omkring oss? Jag grubblade pa om det var fraga om
medvetet dubbelspel och bedragliga kompromisser, eller kanske
ett omedvetet rollspel. Det kunde ocksa vara en bekvam attityd
hos den valuppfostrade men likgiltige, en person som egentligen
struntade i medmanniskorna.
Efter mors formaning blev jag mer uppmarksam och sag att
du a'ven i skolan betedde dig som hon hade sagt. Sa smaningom
tappade jag intresset for fragan, din artighet blev som en standigt
narvarande men ovasentlig mobleringsdetalj i min omgivning.
Vad spelade det for roll att du log och gjorde dig alskvard, om det
inte storde dig sjalv och dessutom var behagligt for andra? Att det
ocksa kunde ge dig fordelar brydde jag mig inte om la'ngre.
Eva:
For nagra ar sedan skrev jag i en intervju med Georg att hans leende var som en vitsippsbacke - jag strok det visst fore publiceringen, for jag kom pa att det la't larvigt. Hur som heist var det fel. Det
borde ha statt "en vitsippsbacke nar solen lyser fram". Bildsprak
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kraver exakthet, har maste framga att Georg inte ler oavbrutet.
I flera olika kulturer har jag stott pa talesatt som sa'ger ungefar:
"Den som alltid ler ar inte att lita pa". Man skulle ocksa kunna
saga: "Talesatt ar inte att lita pa", men visst ligger det nagot i det
dar om det standiga leendets forsatlighet?
Georgs leende, som jag uppfattade det vid intervjutillfallet, brot
fram spontant emellanat och varmde gott. Det kan va'l handa att
jag hade fel betraffande spontaniteten, kanske lag det en avsikt
bakom, men i sa fall inget varre an en vilja till uppmuntran: "Det
har ska nog ga bra". Mojligen skulle leendet till sist ocksa dolja
den enastaende flitige mannens otalighet, nar intervjun drog ut pa
tiden, det tror jag foresvavade mig. Da bad jag att fa intervjua Eva
Klein, som satt i ett rum vid samma korridor. Hon log ocksa. Jag
kande mig valkommen.
Var pojken Georgs leende annorlunda an professorns? Troligen
inte, eftersom du, Egon, sag att aven pojkleendet var behagligt for
andra, inte bara for din mor.
For mig sjalv rader en tydlig vaxelverkan mellan ansiktsuttryck
och humor. Om jag inte ar riktigt ledsen utan bara irriterad pa en
busig dator eller en posig granne, blir jag genast gladare nar jag
vinklar mungiporna uppat. Ungefar som fysisk traning kan aterverka pa hjarnan, sa att den ger rorligheten tillbaka till en kroppsdel som forlamats genom slaganfall.
Vad vet du sjalv, Georg, om ditt behagliga leende?
Georg:
Jag har ofta hort kommentarer liknande Egons om mitt beteende,
och det upphor inte att forvana mig. Antagligen ar det samma
slags forvaning som nar man upptacker att ens eget modersmal
har en grammatik. Det egna spraket ar ju sjalvklart, ratt ar ratt och
fel ar fel, var for skulle man behova nagra regler? Vad jag menar ar
att det som andra kallar artigt hos mig maste ha blivit invant redan i smabarnsaldern, lika omedvetet for mig sjalv som spraket.
Det slags problematik du tar upp, Egon, blev jag medveten om
nar jag forsta gangen kom till Israel. Din reaktion liknar de unga
israelernas syn pa sina invandrade foraldrar fran Europa. Denna
aldre generation betedde sig ofta hovligt pa ett satt som for de
yngre verkade falskt eller tillgjort.
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Nyligen insag jag att skillnaden i upptradande mellan infodda
och invandrade israeler ocksa hade en politisk aspekt. Fran 1920
och fram till varldskrigets slut var engelsmannen Palestinas
mandatarer, och de var artiga. Darfor kunde man tillkannage sin
opposition genom att upptrada ohovligt, bryskt och impulsivt.
Detta kom till uttryck ocksa i spraket. Slangen fick ett eget liv som
overlevde engelsmannens narvaro, senare har den berikats av nya
kategorier invandrare.
Pa motsvarande sa'tt fortlever min barndoms artighet an i dag.
Den ligger kvar under alia senare utvidgningar och pabyggnader.
Den som lever i vetenskapens varld konfronteras standigt med
kolleger fran olika kulturer. Kommunikationer maste utvarderas
mot en kulturell bakgrund. Jag har la'rt mig att uppskatta bade
artighet och brysk uppriktighet, liksom jag kan reagera negativt
pa badadera. Det beror pa sammanhanget. Artigheten har sina
kommunikationstekniska fordelar, den ar oljan i maskineriet.
Problemet ar att man maste kunna skilja pa tomma artigheter och
verkliga signaler.
Den som fastnar i det har natverket kan bli paranoid. Man tar
la'tt en korrekt information for artighet och vice versa. Brysk uppriktighet har fordelen att man vet var man har den andra, men den
kan ocksa forstora en kontakt eller ens humor, av triviala ska'l.

Eva:
Men inte behover uppriktigheten vara brysk. Ridentem dicere verum,
quid vetat? Vad hindrar oss att saga sanningen med ett leende? Det
ar Horatius, alldeles i borjan av forsta satiren, jag har just tittat efter.
Egon:
Visst forekommer akta, vanlig uppriktighet, men det ar ett ideal
som bara fa kan forverkliga annat an undantagsvis. Sjalv klarar jag
oppenhet mycket battre an den vanemassiga artigheten.
Ett leende uttrycker att man inte hyser onda avsikter - vare sig
man gor det eller ej. Ett leende ansikte ar oftast skont att skcida,
men ett stereotypt leende beror mig ilia, jag vet inte vad jag ska
halla mig till.
En sort for sig ar ostasiaternas standiga leende. Ibland tycker
jag det ar heroiskt, men for det mesta gor det mig bara generad.
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Formodligen forstar de varandra anda, de kan sakert uppfatta
nyanser som jag inte marker. Kulturerna i Fjarran Ostern har nog
en annan installning till kommunikation an vi. Snarare an att
uttrycka en egen asikt vill de kanske bekrafta sin plats inom den
etablerade hierarkin. Om detta vet Georg mer an jag, genom alia
japaner och kineser vid institutionen.

Eva:
Det mest beundrade av alia leenden ar nog anda det mest bestandiga, det vi moter i konsten. Mona Lisas leende, eller Buddhas.
Jag har en bok med ett foto av en granitskulptur. Det forestaller
Ramses II i konungslig skrud med dubbelkronan, som visar att
han harskar over bade Ovre och Nedre Egypten. Men varken
maktsymbolerna eller stenens hardhet fortar hans hjartevarma
smil. Det ska ha varit cirka 3 250 ar sen han levde, och anda ler han
just nu nar jag ser pa honom. Man skulle kunna smaprata med
Ramses om vad som heist: "Jag sag manga smaprinsar i fikongarden, hoppas de inte far magknip av alia kart de stoppar i sig"
(denne farao lar ha haft 52 soner plus okant antal dottrar).
"Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa, or is this your way to
hide a broken heart?" fragade Bing Crosby i en schlager for cirka
50 ar sen. Andra hade fragat ungefar likadant i hundratals ar
- nagon mindre romantisk betraktare lar ha undrat om la signora
Gioconda, som hon hette till vardags, kanske hade tappat en
framtand och ville dolja gluggen med denna antydan till leende.
Men alia vet ju, om de tanker pa saken, att Leonardo da Vinci
liksom Buddhas och Ramses portrattorer har forevigat ett kort
ogonblick hos sitt motiv. En ruta i en film med 24 bilder per
sekund. Sju rutor framat kanske den beromda outgrundligheten
mynnar ut i ett gapskratt.
Just Leonardo var osannolikt skicklig att fanga minspel. Det
finns ett portratt av en krullharig man med grinande mun och
hopknipta ogon. "Corpo di Bacco, nu glomde jag kopa biljett till
matchen mot Milano!" Nagot i den stilen ropar han ut, det kan
man inte ta fel pa. Nu har han grinat och ropat i 500 ar, och ingen
har sa vitt jag vet kallat honom outgrundlig.
Men apropa "annan installning till kommunikation" i Fjarran
Ostern, som Egon talar om, vill jag aterge min nu bortgangna van
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Karins berattelse, sasom jag minns den. Det var pa 50-talet och
hennes man, Torsten Brandel, var generalkonsul i Hongkong. Paret
hade representationsplikter och holl en liten tjanarstab, som leddes
av en husfru.
En dag oppnade och laste Karin ett brev "pa allma'n plats" i
huset, i hallen eller i trappan till overvciningen. Brevet var fran
Sverige och inneholl en nyhet som gjorde henne ledsen. Och Karin,
som var en kvinna med temperament, brast i grat medan husfrun
och nagon mer ur staben sag pa. Varpa husfrun gick fram till sin
tarogda arbetsgivare och sa upp sig: hon kunde inte arbeta i ett
hus, dar vardinnan brast i vardighet infor tjanstefolket. Att brevet
kunde ha innehallit nagot mycket sorgligt, kanske ett dodsbud, var
tydligen ovidkommande.
Egon:
Fragan om Georgs leende som pojke och som professor paminner
mig om ett "konspirativt" mote i Zakopane, det var 20 ar efter den
minnesvarda nyarsaftonen och forsta gangen vi sags sedan Georg
lamnade Ungern.
Den har gangen mottes jag av en alskvard och varldsvan svensk
professor, en synnerligen angenam person. Jag kom att ta'nka pa
vad min mamma hade sagt for langesen och som da hade forvanat
mig. Nu kande jag igen pojken i professorn. Du var dig lik trots
allt, Georg. Du var en svensk upplaga av skolpojken och studentkamraten fran forr.
Vi hade lange levt pa varsin sida om jarnridan, och den artighet som i min varld kunde forefalla overdriven var uppenbarligen
alldeles sjalvklar for dig. Stort intryck gjorde allt ditt tackande, jag
tror till och med du sa "tack tack", vilket later valdigt konstigt pa
ungerska. Langt senare har jag uppfattat att detta dubbeltack ar
en egendomlig svensk vana, men redan vid det aktuella tillfallet
insag jag att ditt artiga beteende inte innebar nagon kapitulation,
inte heller kompromiss eller bedrageri. Det var helt enkelt ett uttryck av vanlig likgiltighet, en bekvam mask, en olja i maskineriet
for att uppna snabba och effektiva resultat i samspelet med andra
manniskor.
Nagot liknande forekom naturligtvis inte i min davarade varld,
da'r det inte fanns en tanke pa att ordna saker snabbt och effektivt.
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En pafallande hovlighet kunde dessutom vara riskabel, den skulle
namligen kunna stamplas som en rest av borgerlig dekadans och
i varsta fall som ett uttryck for klassfientlighet. Att le mycket var
suspekt, det kunde uttrycka sjalvgodhet eller ironi. Tackade gjorde
man inte ofta, det fanns inte mycket att tacka for. Bara gentemot
Partiet - med stort P - och "den segerrika Sovjetunionen" skulle
man visa tacksamhet. De som inte ingick i partieliten forsokte bara
smalta in i en gra anonymitet. Att inte synas var mitt och manga
andras satt att soka en relativ trygghet.
Georg:
Tror du att mitt beteende skulle ha varit annorlunda, om jag hade
stannat kvar i Ungern? Sjalv vet jag inte sakert, jag har alltfor svart
att forestalla mig det dagliga livet under stalinismen. Som jag nu
ser det, skulle min "artighet" knappast ha paverkats vasentligt av
det vuxna jagets relationer till omvarlden. Den har djupare rotter,
langt ner i barndomens blyghet och karleksbehov. Jag ville inte
riskera att framkalla ovanliga ord, eftersom jag angslades for hur
de kunde paverka mitt eget psyke. Samma angslan sitter i an i dag,
trots att jag ofta aterfaller i onsketankande om en bark som omsluter mig, jag forsoker inbilla mig att denna bark ar lika tjock och
skyddande som de tusenariga sequoiatradens i Kalifornien. Men
forr eller senare aterfors jag alltid till verkligheten, dar skyddet ar
tunnare an aggskal och brister for minsta stot.
Andci bottnar inte min vardagliga artighet helt i angslan, snarare i en standig och i krissituationer desperat onskan att skapa en
glad och avspand stamning bland manniskorna omkring mig.
Som en utifran stimulerad forstarkning av en redan befintlig
egenskap har artigheten fatt sin sprakliga utveckling, ungefar som
skolningen av en sangrost hos nagon som sjunger vackert av naturen. En sangrost kan kultiveras i olika stilar och en del sangare blir
tvasprakiga: de kan sjunga bade opera och pop. Pa liknande satt
kan man vid behov ta till sig de ibland mycket olika hovlighetsuttrycken fran flera kulturer, och man upptacker snart att de inte ar
likvardiga.
En spontan och avspand vanlighet, framvuxen ur en populistisk kultur - som den amerikanska nar den ar som bast - kan
la'tt konkurrera ut de gamla feodalsamhallenas konstlade rokoko42

krumbukter, som kanske kan vara charmerande i borjan men blir
trottsamma i langden. I mitt eget fall har ungdomens centraleuropeiska artighetsfasoner med sin sterila sprakliga komplexitet
fatt vika for den mer ordkarga men mycket effektivare stil som
karakteriserar vasterlandskt umgange, atminstone i vetenskapens
varld. Vem har tid for nagot annat? Vem har rad att inte anvanda
en sa"dan teknik?
Nar jag var i 30-arsaldern traffade jag har i Stockholm min morbror, som var bosatt i Mexiko sedan 30-talet och inte hade sett mig
sedan jag var spadbarn. Efter nagra timmars bekantskap utbrast
han fortjust: "George, you have that multi-million dollar smile".
Jag blev granslost forvanad, eftersom jag da inte var medveten
om mitt leende, allra minst om dess eventuella praktiska anva'ndbarhet, som min morbror vardesatte pa typiskt amerikanskt vis.
Senare har jag inte funderat over detta, men jag tror inte att jag
medvetet har gjort bruk av "charmen", vilket forresten genast
skulle ha berovat mig all eventuell sadan. Nu far jag helt enkelt
vara tacksam, om det ar sant att jag ler pa ett trevligt sa'tt. For att
finna orsaken skulle jag nog behova ga langt tillbaka i tiden, anda
till och bortom stenaldersmanniskans sociala anpassningshistoria.
Eva:
Jag laste nanstans om en by - det maste ha varit i Varmland! - dar
alia man haltade, men inte kvinnorna. En forskare, kanske en lakare eller socialantropolog, forsokte ta reda pa anledningen. Efter
att ha uteslutit en del gissade orsaker fann han svaret i ett samtal
med byns aldsta invanare: Nagra generationer tillbaka fanns dar
en man som alia beundrade, och han haltade. En bra karl skulle
foljaktligen halta, sa alia sma pojkar la sig omedvetet till med det
sattet att ga. Nu var den aktade mannen glomd sen la'nge, men
byns karlar gick fortfarande som om det ena benet var langre an
det andra.
Troligen ar historien en skrona, kanske en vandringssagen, men
utan att jamfora Georgs goda leende med ett lyte vill jag med detta
saga att stenaldern nog inte behover ligga sa langt tillbaka.
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Egon:
Da kanske vi kan halla oss till var egen speciella stenalder, som
narmade sig Budapest med stora steg. Nar Georg och jag satt bredvid varandra i gymnasiets tva sista klasser, lag praktiskt taget hela
Europa under tyskt herravalde. Hitler hade redan angripit Sovjetunionen och Rommel hade vunnit betydande segrar i Nordafrika.
Raslagarna var sedan flera ar i kraft i Tyskland, och a'ven Ungern
hade infort judelagar. Beroende pa harstamning skildes forsta och
andra klassens medborgare at, och det fick avsevarda konsekvenser for bade det offentliga och det privata livet.
Minst tolv miljoner slavarbetare pinades i koncentrationslagren.
Den organiserade, industrialiserade utrotningen av judar var i full
gang. Men strax innan vi tog studenten 1943 hade tyskarna lagt
ner sina vapen i Nordafrika och nagra veckor senare borjade ett av
krigets avgorande slag, pansarslaget vid Kursk.
Jag var faktiskt tvungen att sla upp dessa handelser for att vara
saker pa kronologin. Visst var jag redan under den aktuella tiden
nagorlunda underrattad om skeendet, i de fiesta hem laste man tidningar och lyssnade pa BBC. Nu har jag svart att forsta hur vi anda
kunde delta i skolarbetet, la'sa bocker, avguda poeter och njuta av
musik. Aven om jag inte tittade pa kartan sarskilt ofta, fattade jag
inneborden av till exempel den pagaende kampen om Stalingrad.
Anda, nar jag tanker tillbaka minns jag inte nagon period da
mina tankar dominerades av krigshandelserna. Mest kommer jag
ihag vanner, flickor, samtal om bocker och banken pa Margaretaon
dar jag satt och pluggade till studenten. Pa en annan bank satt en
pluggande flicka och storde min koncentration. Vara tva sommarveckor tillsammans vid Balatonsjon efter studenten lever ocksa i
minnet. Men kriget? Det var bara ett fjarran bakgrundsmuller!
Georg:
Ja, vi levde i en verklighetsframmande idyll. Var blindhet ar nastan ofattbar, nar man nu tanker pa katastrofen som skulle drabba
oss nagra manader senare och som bara en brakdel av var generation med sa kallad judisk harkomst overlevde. Men framtiden ar
ju alltid osaker. Man kan bara hoppas pa det basta, det varsta ar
i varje fall inte verkligt forran det intraffar. Man kan inte angslas
standigt.
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Fran cykelsemestern vid Balaton sommaren 1943 har jag ocksa
manga klara minnen. Som en dag nar vi befann oss pa landsvagen
na'ra Siofok, dar vi bodde. Vagen kantades av hoga trad pa bada sidor, min hyrda cykel rorde sig mjukt och smidigt, det kandes harligt
att leva. Kroppen minns annu den J-formade svangen, nar en grupp
bekanta pojkar kom cyklande fran motsatt hall och vi stannade.
En av dem hade hort om den allierade landstigningen pa Sicilien.
Jag tog emot nyheten med en viss tillfredsstallelse men utan
storre intresse. Jaha, det var ju bra. Ka'mpa pa bara, pojkar, det ordnar sig sa smaningom! Ungefar sa. Jag gjorde ingenting for att folja
upp nyheten, kopte ingen tidning, forsokte inte komma at nagon
radioapparat som kunde ta in BBC. Allra minst tankte jag pa de
faror som hotade oss sjalva. Att vi redan var dodsdomda av en stor
militarmakt, som snart skulle ockupera Ungern.
Jag vistades i en privat tankevarld, som jag inte i detalj kan
rekonstruera. Ibland var jag glad at sommaren och kamraternas
sallskap, men oftast langtade jag till min ensamhet, mina bocker
och mitt piano. Om jag tankte pa framtiden, gallde det nog mest
vad jag skulle gora pa hostterminen. Fakulteterna for juridik och
ekonomi vid universitetet stod fortfarande en aning pa giant aven
for judiska studenter. Trots att jag inte var ett dugg intresserad av
dem, vagade jag hoppas lite pa att de skulle ta emot mig sa att jag
for en tid skulle slippa det militara tvangsarbetslagret. Langre an
sa strackte sig inte mina tankar eller farhagor. Jag undrar vad vi
egentligen talade om under vara langa promenader.
Egon:
Sakert inte om krig och politik. Mojligen talade jag med andra om
kriget, men inte mycket. Du och jag kom inte in pa amnet forran
ett ar senare, under "sista akten". Konstigt nog ar jag fortfarande
benagen att rakna krigsutbrottet fran 1944, da var egen situation
blev livshotande. Anda hade ju Budapest bombats redan under
vara tva sista gymnasiear, och vi rick ga i jourtjanst hos brandkaren eller raddningstjansten. Sa trott och somnig man var i skolan
dagen efter nattjanstgoring.
Inter arma silent musae, har det sagts. "Bland vapen tiger muserna." Kanske ar det sant for frontsoldaterna, fast jag tror inte det.
Sjalv laste jag bocker i skumrasket under natterna pa brandkaren.
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Och senare, nar jag jobbade pa flygplatsen Ferihegy, laste jag mitt
under de ganska vanliga "mattbombningarna" dar. Laste trots kriget - eller just darfor?
Savitt jag minns var du mest intresserad av musik. Du ovade
mycket pa ditt piano och gav till och med en konsert, det var va'l
pa Musikaliska akademin? Du talade ofta om din pianolarare, med
stor beundran.
Georg:
Du overdriver mina framgangar. Den konsert du minns maste ha
varit en elevkonsert pci Fodors, den privata musikskolan dar jag
studerade. Musikaliska akademin tog inte emot judiska elever.
Men du har ra'tt om min beundran for lararen, det var ingen mindre an kompositoren Pal Kadosa.
Egon:
Jag kommer ocksci ihag dina favoritpoeter, desamma som du
fortfarande alskar. Nar jag skulle se Ragnarok pa Operan, lanade
du mig en textbok med ledmotiven. Det fick mig att lyssna pa ett
nytt satt. Ett par andra handelser minns jag sa tydligt att jag skulle
kunna peka ut precis var de agde rum, om inte platserna har forandrats.
En gang vid tretiden pa natten stod vi pa Donaustranden, nara
parlamentet, och jag citerade Kant: Zwei Dinge erfullen das Gemut
mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je after
und anhaltender sich das Nachdenken damit beschaftigt: der bestirnte
Himmel tiber mir und das moralische Gezetz in mir. "Tva ting fyller sinnet med nyare och alltmer tilltagande beundran och vordnad, ju
oftare tanken sysselsatter sig med dem: stjarnhimlen over mig och
den moraliska lagen inom mig". Ett annat minne ar fran Balatonsjon, dar vi badade mitt i natten tillsammans med studentkamraterna. Da deklamerade vi Horatius: Odi profanum vulgus et arceo...
"Jag hatar den simpla hopen och haller den ifran mig; hall andaktigt tyst; aldrig forr horda sanger sjunger nu musernas prast for
jungfrur och gossar." Vi citerade hela forsta versen.
Jag vet inte varfor jag minns just de har tva tillfallena och dessa
citat s£ tydligt. Men jag tror att om nagon pa endera stranden hade
lyssnat, skulle vederborande ha onskat oss dit pepparn vaxer.
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Det har hande alltsa samtidigt som det avgorande pansarslaget
vid Kursk rasade. Den tyska stoveln klampade nastan overallt fran
Medelhavet till Norra ishavet och fran Atlanten till Svarta havet.
Miljoner motstandsman, krigsfangar, judar, zigenare och homosexuella pinades, svaltes eller gasades ihjal i koncentrationslagren.
Tanken pa detta kanske gor oss ungdomar mer begripliga med
vara pomposa och pretentiosa citat. Ragnarok var nara, vi behovde
bade stjarnhimlen och de aldrig forr horda sangerna. Profanum
vulgus var forstas det fascistiska barbariets hantlangare.
Georg:
Du ser i vart filosoferande och diktlasande ett slags eskapism,
som agde samband med kriget, nazismen och judeutrotningen.
Jag tvivlar inte pa att det i viss man var sa for dig, eftersom du var
mycket mer politiskt medveten an jag. Du levde narmare realiteterna, du laste tidningar och lyssnade pa radio. Jag forsokte daremot skarma av mig fran nyheterna, det hade jag borjat med redan
innan vi satt bredvid varandra i skolan.
Ett ar innan vara klasser slogs ihop blev jag utskalld for mitt
bristande intresse av Salzberger, min davarande bankkamrat, som
papekade: "Det galler ju livet!" Varpa jag svarade att jag gav fan i
det anda. I efterhand ar det inte svart att se vem som hade ratt.
Jag var sakert mer inbunden och enstorig an de fiesta, men jag
tror inte att jag var helt och hallet olik min omgivning och jag talar
inte bara om den narmaste kretsen utan om hela var generation.
Var atmosfar, som praglades av intresset for litteratur, musik och
viss filosofi, var knappast i namnvard grad en produkt av pagaende eller vantade politiska katastrofer. Jag tror tvartom att vara
varderingar bottnade i det forflutna, sa aven elittankandet som vi
med fortjusning tog till oss ur den citerade strofen av Horatius.
Var livsstil hade sina rotter i 1800-talets och forra sekelskiftets
Wien och Budapest med deras sociala och etniska struktur, dubbelmonarkins kosmopolitism, kampen mellan reaktionara och
liberala, mellan konservativa och progressiva, mellan nationalistiska och vasterlandskt urbaniserade attityder. De aktuella handelserna vid den har tiden, ar 1943, hade knappast storre betydelse for
vart beteende an vaxlande molnighet for ett landskap eller nagra
sparvars besok for ett gammalt trad. Det stora hotet, Forintelsen,
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var vi fortfarande lika omedvetna om som resten av varlden. Ett ar
senare skulle allt vara forandrat, men det ar en annan historia.
Egon:
Jag fornekar inte den bakgrund du talar om, men jag ar overtygad
om att vart intellektuella engagemang och den enorma kulturhungern ocksa tjanade som ett skydd mot varldshandelsernas
profanation och brutalitet. Skillnaden ar att du lagger storst vikt
vid rotterna medan jag skadar askmolnen. Stormcentrum hade visserligen inte natt oss a'nnu, men molnen kom rullande, morka och
hotfulla. Din beskrivning kan tankas bottna i din egen avskarmning fran de aktuella handelserna, sasom du sjalv beskriver det.
Du tittade bort.
De fiesta av oss pastod forstas att molnen inte var sa svarta.
Foredrar man att lyssna till Wagner med slutna ogon kan man latt
undga askvadret utanfor. En annan mojlighet ar att saga sig, att
nar vadret ar sa hemskt finns det ingen anledning att foreta sig
nagonting alls. Har man vant sig att tolka den svarta horisonten
som en rosafargad solnedgang, missar man alia chanser att handla
andamalsenligt.
Georg:
Jag har sjalv svart att forsta mitt davarande jag. Den totala fortrangningen maste ha berott pa farans storlek och omojligheten att
paverka den. Jag fann det nog meningsfullt att vara pa min vakt
mot sma faror men inte mot oundvikliga katastrofer. Dessutom
kan mitt beteende ha haft nagot att gora med min bristfalliga sociala anpassning. Jag ville varna om min integritet, lyssna till mina
inre roster. Jag var sa radd att storas av yttervarldens ovalkomna
signaler att jag slog dovorat till - anda tills det inte langre var mojligt, dagen efter den tyska ockupationen.
Egon:
Oberoende av molnens farg tog vi i alia fall var semester strax
efter studentexamen, det var du och jag och tva klasskamrater till.
Vi tog oss till Siofok vid Balatonsjon, dar fyra-fem andra grabbar
stotte till. Vi cyklade, promenerade, simmade, pratade mycket och
hade ett par jatteroliga veckor .

Vi visste att vi pa grund av judelagarna inte skulle kunna komma in pa nagot universitet, i varje fall inte vid nagon fakultet som
intresserade oss. De som var nagot aldre an vi lag redan inkallade.
Manga av icke-judarna var soldater och judarna befann sig i militara arbetslager.
Olyckan ar inte likformig, den har komplicerade fickor och
bukter. Var situation var relativt sett mycket priviligierad. Vi visste
inte att detta skulle bli livets sista sommar for flera av oss, men vi
anade att det var var ungdoms sista sommarutflykt.
Georg:
Hur kunde vi da vara sa relativt obekymrade? Hur kunde vi ha
lika roligt som vara jamnariga, som levde under fredliga forhallanden? Svenska vanner, som ser var situation fran mycket langt
hall, brukar bli hogst forvanade nar vi berattar hur det var. Men
vid narmare eftertanke blir det uppenbart att var hallning var den
enda mojliga.
Jamfor med den sjalvklara anpassningen i en langsamt doende
persons narmaste omgivning, den hopplosa men nodvandiga,
rutinmassiga varden. De anhoriga sitter inte och grater oavbrutet.
Aven om de ar djupt sorgsna stravar de efter att halla ihop sin egen
och andras personlighet genom att bevara den sociala strukturen
och leva som vanligt. Ibland forsoker de dessutom hjalpa sig sjalva
genom att begagna varje tillfalle att forneka det oundvikliga.
Det var nog det vi gjorde, fastan jag nu inte forstar hur jag var
kapabel till det. Jag ar som regel ytterst framtidsfixerad, jag vill
planera och ha kontroll over det kommande. En verklig eller inbillad fara, om an aldrig sa liten, lagger jag ner stor moda for att
undvika. Sa hur kunde jag sa lange bortse fran de hotande ovadersmolnen?
Eva:
Kara vanner, det var en lattnad att ta del av era tankar om solen
som tillats skina over er, medan svarta moln tornade upp sig vid
horisonten. Sommaren 1943 da ni saltade insjobrisen med lyrik och
prat om flicker - visst? - blev for mig sjalva sinnebilden av begreppet sommar, sasom vi svenskar drommer att det ska vara. Ni har
val hort hur lyckligt vi sjunger: "Den blomstertid nu kommer
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med lust och fagring stor..." och "ljusa bjorkar, sommarhimmel fri
hagna den jublande farden".
Forut har jag knappast vagat inse hur mycket jag alskade just
denna krigssommar, da sa manga manniskor befann sig i helvetet
och jag visste om det. Nej, forintelselagren kande jag inte till, men
jag visste vagt att judar plagades och forfoljdes fastan de inte hade
gjort nagot ont, det hade pappa sagt.
Jag tankte pa juden Jesus, "Guds rena lamm oskyldig, pa korset
for oss slaktad", som det hette i en valkand psalm, ursprungligen
en koral i Matteuspassionen. Ville Gud fader fortfarande offra judar for var fralsning, sasom han hade offrat sin enfodde son? (Jag
var ju nyligen konfirmerad och hade begatt nattvarden med djupt
allvar.) Nej, allt maste vara manniskornas fel, de hade fatt en fri
vilja. Men varfor? Nar de var sa fruktansvart orattvisa! Man fick
faktiskt tarar i ogonen. Markvardigt var det ocksa att ingen hade
funderat over detta forut - att Gud som var allsmaktig kunde tilllata sa mycket ondska. Antagligen var det en dodssynd att tanka
sa hadiskt.
Nej, teodice hade jag aldrig hort talas om. Med forvaning minns
jag ocksa: det hade inte gatt upp for mig att judar inte var kristna.
Tvartom, jungfru Maria var judinna och mer kristen an nagon annan. Och apostlarna, det var ju de som hade la'rt oss allt om kristendomen. Alia judar hade inte latit sig overtygas med detsamma
forstas, men det hade inte alia romare eller vikingar heller.
Judar var helt enkelt manniskor som horde hemma i Palestina,
men en del av dem bodde i lander dar nazister och andra var elaka
mot dem, sa att de ville flytta tillbaka. Men det fick de inte, for
England hade makten. Fastan engelsmannen annars var ett valdigt
hyggligt folk, ville de inte ge Indien fritt och inte heller slappa in
judarna i deras land. Det var precis som om tyskarna eller ryssarna skulle ockupera Sverige och forbjuda alia utlandssvenskar att
komma hit och bosatta sig.
Eller hur, pappa? Nej, eftersom pappa for det mesta var i Finland under kriget, sa fanns det ingen att ga till nar fragorna borjade rinna over.
Vuxna svenskar som inte blundade hade mojlighet att veta en
hel del om vad som skedde i Europa. Redan nar Hitler blev rikskansler 1933 hade Handelstidningens chefredaktor i Goteborg,
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Torgny Segerstedt, forstatt mycket. Revykungen Karl Gerhard beundrade Segerstedt och skrev 1934 "I skuggan av en stovel":
Klaga mdnde Israel —
Mork ar himlens stjarnepall,
Ingen vanlig stjarna visar
Vagen till Jerusalem.
Jehova, Ditt egetfolk
Var i sekler smartans tolk.
If ran sinafaders marker
Fordrivas de pa nytt.
Den tunga skuggan av en stovel
Formorkar dock ej Helikon.
Einstein, din kultur
Star med skarp kontur
I relief mot Babylon.
Europa mistat sitt for stand.
Steget mot kultur
Tas nar vi gar ur
Skuggan if ran Babylon.

Det var en kuplett som fick huden att knottras. Fran slutet av 30-talet fick jag, nar pappa var hemma, folja med foraldrarna och se Karl
Gerhards revyer pa Folkan vid Ostermalmstorg. Det var flotta,
pakostade tillstallningar med balett som en penserabatt, tyckte jag,
och elegant publik. Den stora briljanten i Karl Gerhards ring gnistrade i stralkastarljuset, ja, det var fortrollande kvallar, men jag tror
aldrig jag sag nagot annat barn bland publiken. Under promenaden hem langs Sibyllegatan fick jag betala for det sagolika aventyr jag hade varit med om, men det var det va'rt: medan mamma
gnolade smatrevligt och falskt pa nagon av revyns medryckande
melodier och alia tre gick i takt, ville pappa tala med mig om det
skickligt invavda allvar som festpubliken hade tvangsmatats med.
1940 ars revy hette Gullregn och inneholl en kuplett som anspelade pa de tyska transporterna genom Sverige, den sa kallade permittenttrafiken, som hade rullat igang i juni samma ar och pagick
till hosten 1943. Kupletten forbjods av polisen efter patryckningar
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fran tyska legationen, men praktiskt taget alia stockholmare kande
till den, med ilska eller fortjusning. Manga gnolade pa den, om
inte annat sa for att den var "karlgeriskt" kvick och hade en lattsjungen melodi:
Det d'r den okanda hasten frdn Troja
Som moderniserats tillfemte kolonn.
Vi svenskar umgds med kraken i samja,
Han gar numera i reguljdr trafik.

Femte kolonnen var ett vanligt begrepp pa den tiden. Det anvandes om tyska invandrare (fast det ordet hade vi annu inte fatt, sa
vitt jag minns) och om samarbetsman och andra nazister, som
var bosatta framfor allt i de tyskockuperade landerna men ocksa
i Sverige. Nu har jag tagit reda pa att uttrycket foddes i Spanien i
oktober 1936, da en general Emilio Mola hordes meddela i radio att
fyra kolonner var pa vag till Madrid, medan en quinta columna av
anhangare stod stridsberedd inne i staden. Karl Gerhard maste val
ha menat att de tyskar vi slappte in tjanade till att forstarka den
redan befintliga kolonnen. De kvicka kupletterna fick i alia fall folk
att tanka (for eller emot).
1943 kunde man hora i radionyheterna om de allierade inflygningarna, som pagick dygnet runt over Hamburg och Berlin, men
jag tror det marktes redan pa upplasarens tonfall att det var bara
bra, eftersom det var tyska stader som odelades. Manniskor dog
och lemlastades i massor, foraldralosa smabarn sokte skydd och
kanske en brodkant i ruinhogarna - det hade jag sett pa forspel
pa bio - men det var visst som det skulle vara, eftersom tyskarna
(aven dessa hjalplosa stackare) var skyldiga till Londonblitzen och
till Coventrys utplanande. Kvinnor i Polen valdtogs av ryssarna
- jag trodde det betydde att de togs tillfanga pa ett ovanligt brutalt
satt. Unga man sarades och foil (det hette inte dodades) vid fronterna - men de var ju soldater, sa for dem var det arorikt att ge sitt
liv for fosterlandet. Men om fosterlandet var Tyskland? Ja, det var
mycket man undrade.
Enligt Cicero var det lagarna som tystnade i krig, "Silent leges
inter arma", men vi hade annu inte borjat med latin i skolan, och jag
skulle val anda inte ha fattat i hur hog grad det fortfarande gallde.
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Den underbara sommaren borjade tidigt for mig, en vardag
da jag utan uppenbar orsak kande att jag var en alldeles egen
manniska som kunde bestamma over sig sjalv. Utan att fraga
nagon anmalde jag mig till ett beredskapslager, som skulle vara
hela sommarlovet. Det gallde att arbeta pa bondgardar och efter
basta formaga ersatta mannen som lag i beredskap "nagonstans
i Sverige", ingen skulle veta var i landet den egna sonen/maken/
alsklingsgrabben vistades. Vi som ville till beredskapslager fick ha
onskemal om platsen och jag valde Gotland, mina drommars 6.
Att fa mamma att underteckna det obligatoriska medgivandet
var inte svart, hon intresserade sig inte for "papper" och brukade
skriva pa vad jag bad henne om utan att forst la'sa igenom det.
Ibland gallde det sjukintyg, som jag sjalv skrev och tog med till
skolan, nar jag for en dag eller formiddag hade fatt rycka in som
vikarie for en sjuk kassorska eller kallskanka eller servitris. Mest
tack vare mamma hade vi inga ekonomiska bekymmer, men hon
ansag att skolan var en gava bredvid det riktiga livet. Forst och
framst skulle jag "dra till huset", det hade hon fatt gora som ung i
Bohuslan och det hade minsann inte skadat. Dessutom fick jag pa
det har sattet prova flera restaurangyrken, vilket jag skulle vara
tacksam for. Det var jag, det ar jag fortfarande.
Till intygen anvande jag samma skrivmaskin som till matsedlarna pa restaurangen, en for lunch och en for middag varje dag.
Matsedlarna skrevs med fargbandets ovre, lilafargade del for att
kunna hektograferas. Har ni sett en hektograf? Det var en platlada
fylld med en ljusgra massa, som man tryckte av originalen pa.
Darifran kunde man sedan ta, inte hundra kopior som namnet
sager men kanske ett dussin, om fargbandet var nytt och massan
val rengjord. De sista blev a'nda oskarpa. Men hektografen kranglade aldrig utan att jag forstod varfor, det gor datorskrivaren jag
har nu.
Min sommarplats blev Gotland, som jag hade onskat. Vi var val
omkring 40, kanske 50 tonaringar som fick sova i lastrummet pa
baten fran Nynashamn, jag tror den hette Gute. Det blaste, sa en
del var grasligt sjosjuka och vi andra hjalpte dem upp pa dack. Det
bildades sma grupper av hjalpbehovande och hjalpare. Tonaringar
som inte tidigare kande varandra forenades i en nagot splittrad
samhorighet, kanske ocksa en bister kansla av odesgemenskap
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i den molngra natten. Vi visste att Ostersjon var minerad och att
minsvepningen inte ansags palitlig (katastrofen - for andra resenarer - skulle droja till 26 november 1944, da Gotlandsbolagets
angfartyg Hansa gick under).
Vid sex-sjutiden dok i alia fall Visby upp i grafitgra siluett mot
en soldisig himmel. Oforglomligt. "Rosornas och ruinernas stad"
med sin historia och sin exotiska flora: mandel- och valnotstrad,
magnolia, vinrankor och robinians rosalila klasar. Jag visste, for
jag hade i aratal last vad jag kom over om Visby. Och om Jerusalem. I min fantasi hade de med tiden blivit tvillingstader, sagolika
med sina ringmurar, och lika onabara langt borta i sydost. Att se
Visby i verkligheten var en jubelfest, jag var fri och allt var mojligt!
Inte tankte jag pa" kriget.
Georg:
Jag undrar ibland med vilken ra'tt vi forebrar "varlden" dess likgiltighet for judeutrotningen, nar vi sjalva var lika ointresserade eller
kanske ovilliga att se situationen som den var. Inte ens den judiska
befolkningen i davarande Palestina engagerade sig namnvart mot
Forintelsen vid den har tiden, de var alltfor upptagna av egna problem. Ar det inte alltid sa, mer eller mindre? Vi later oss inte garna
storas i var rutin, aven de mest forfarande handelser far passera
medan vi agnar oss at "business as usual", som psykologen Bruno
Bettelheim sager.
Min van genetikprofessorn Benno Muller-Hill har berattat for
mig om en tysk kollega, som kontaktade honom efter att ha last
hans bok, "Todliche Wissenschaft" (Rowohlt, Hamburg, 1984).
Tysken berattade att hans far hade varit stationerad i narheten av
Auschwitz under den tid da utrotningen pagick som mest intensivt. Sjalv akte han varje morgon till skolan med det lokala taget,
sorn passerade lagret. Han sag den svarta roken som kom ur skorstenarna och horde de polska bonderna skratta: "Dar aker judarna
till himlen". Pojken forstod orden men uppfattade inte meningen
med dem, kunde inte ta dem till sig. Han bade visste och visste
inte. Forst langt efter kriget laste han om Forintelsen. Inte forran
da blev han medveten om vad han hade sett.
Att veta men anda inte veta, att avskarma sig fran handelser
som inte direkt beror en sjalv - ar inte det en viktig del av vart
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normala psyke? Det underlattar var anpassning till vardagslivet
precis som vara snabba fysiska reaktioner pa varme och kold.
Det maste ha haft ett positivt overlevnadsvarde for var arts utveckling.
Egon:
Det ar svart for mig att koppla om till en evolutionar syn pa fenomenet, men jag ska forsoka.
Jag kan inte generalisera om fornekelsens och avskarmningens
overlevnadsvarde i ett evolutionart perspektiv. Rent allmant tror
jag det ar mer vardefullt att konfrontera verkligheten.
Formagan att strunta i tortyr och andra overgrepp som drabbar
en medmanniska kan ibland ha ett overlevnadsvarde, eftersom det
dampar £ngesten. Men blundar man samtidigt for att det snart kan
bli ens egen tur, ar fordelen osaker. Om inte alia flyktvagar och
andra handlingsmojligheter ar stangda, brukar det basta vara att
halla ogon och oron oppna och vara standigt beredd. Om det inte
gar att foreta sig nagot alls, kan man mojligen anpassa sig till en
saker dod genom att stoppa huvudet djupt i sanden. Det kan vara
en subjektiv fordel men knappast biologiskt vardefullt.
I Roberto Benignis utomordentliga film "Livet ar underbart"
tolkar fadern helt och hallet om varlden for pojken och avskarmar
honom darmed fran en outhardlig verklighet. Samtidigt vet fadern
sjalv precis hur det forhaller sig och anvander alia medel for att
praktiskt leda sin son till overlevnad. Sjalva lognen gors verklighetsanpassad.
Kanske kan man saga att visst, det ar bra att gora sig blind for
faran - bara nagon annan ser den i mitt stalle.
Eva:
Lika viktigt som att se faran ar det forstas att vidta andam^lsenliga atgarder, som pappan i filmen gjorde for sin son. Annars kan
det ga som for prasten Laokoon - om jag far ta annu en tur med
den okanda trahasten, dalahastens urbild. I stallet for att hitta pa
nagon verklighetsanpassad logn varnade Laokoon trojanerna for
att slappa in kusen. Anda tog de hogtidligt emot den for att ara
Pallas Athena. Samtidigt blev Laokoon och hans bada soner ihjalkramade av ormar, och stadsborna ansag att det var straffet for
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prastens troloshet mot gudinnan. Men foljande natt sprang hundra
av Greklands basta soldater fram ur hastens buk med sva'rd och
brandfacklor tillreds for att odelagga Troja.
Egon:
Fran det globala overlevnadsperspektivet i myt och verklighet vill
jag aterga till vart eget i krigets Ungern. Ordet overlevnad fanns ju
redan da, men vi anvande det inte och det hade inte samma konnotationer som det har i dag. Tankte vi pa "overlevnad"? Knappast. Men vi tankte val pa framtiden ibland.
Vilken framtid tankte vi oss, medan vi hade roligt vid Balatonsjon? Som nybakade studenter kunde vi ha borjat forbereda oss for
livet. Men vilket liv? Aven kortsiktig planering forefoll lonlos. Vi
blev till exempel tvungna att aka hem tidigare an beraknat, darfor
att nagra foraldrar hade oroats av den politiska handelseutvecklingen. Vi hade egentligen inga illusioner alls men ville roa oss sa
mycket som mojligt medan tillfalle gavs. Carpe diem! Inte minst
hade vi roligt at Csinos obegripliga karleksbekymmer.
Georg:
Ar det analytikern Egon som nu blickar tillbaka, eller var du redan
da starkt medveten om manskliga komplikationer och ambivalenser? Var du forutbestamd att bli analytiker, sasom en antikropp ar
fardig att mota sitt antigen innan organismen - eller arten! - nagonsin har sett den?
Egon:
Antikropp? Har maste jag fa lite andrum...
Jag vet inte hur mycket jag forstod av Csinos problem, men jag
hoppas att jag skulle forsta det battre i dag. Om jag inte hade varit
intresserad skulle jag inte ha kommit ihag det. Jag ville veta mer
om hans underliga trassel med tvillingflickorna och forsokte forsta
det. Tydligen fanns det hos mig en onskan att se vad som rorde sig
i manniskornas psyke, men det var inte mitt enda eller viktigaste
intresse pa den tiden och jag tror inte det var en forutbestamd
egenskap pa samma sa'tt som har- och ogonfarg.
Antikropparna skulle sakert bli stotta, om de visste att du jamfor dem med mig. Inte ens nu, na'r jag ser tillbaka, tycker jag mig
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ha varit bestamd att bli analytiker sasom antikropparna a'r amnade for sin uppgift.
Eva:
Men vad hande sedan, Egon? Hur var det med Csino och tvillingarna?
Egon:
Jo, pa pensionatet dar vi bodde fanns ocksa nagra flickor, lite yngre an vi, tror jag. Bland dem fanns ett par tvillingar, som inte var
speciellt lika varandra. Csino, som var en av vara kamrater, gick
omkring och sag djupt bekymrad ut. Han var foralskad i en av
tvillingarna, men vilken av dem? Nar vi hade overraskat honom i
fortroligt samtal med Klara, viftade han bort vara lyckonskningar:
henne brydde han sig inte om. Nasta dag sag vi honom tillsammans med Ildiko, men da lat han forsta att det egentligen var Klara
som hjartat klappade for. Tredje dagen var det tvartom igen, och
Csino blev ledsnare for var dag som gick. Vi forstod ingenting och
jag misstanker att Csino inte gjorde det heller.
Eva:
For att inte tala om hur forvirrade tvillingarna maste ha varit! Och
vad hade ni mer for roligt?
Egon:
Det var en intressant kvinnosynpunkt, hur tvillingarna hade det.
Jag maste erkanna att det har jag aldrig tankt pa.
Det mesta var roligt, inte bara Csinos foralskelser. En kvall gick
vi till Casino, som var en stor friluftsrestaurang dit mina foraldrar
brukade ga under semestrarna vid Balaton. Jag kikade ofta pa dem
och sag att de hade en massa glada, upplivade manniskor omkring
sig.
Men den har kvallen var allt annorlunda, mera dampat. Inte ens
musiken var som vanligt och bland gasterna fanns nagra gamla
bland manga ungdomar. Mellangenerationen saknades. Samma
aldersfordelning radde bland kyparna.
Nar vi skulle bestalla sa servitoren att det fanns bole. Georg
tittade fragande pa mig, men jag ryckte pa axlarna. Ingen annan i
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vart sallskap hade nagon battre forklaring och ingen kunde forma
sig att fraga servitoren vad bole var eller om det var dyrt, han hade
uttalat ordet med suveran sjalvklarhet. Han markte sakert att vi
inte var sa varldsvana herrar som vi ville latsas, men han vantade
uppmarksamt pa svar.
Georg avskydde langdragen tvekan, sa han brot tystnaden: "En
bole for mig, tack!" Vi andra bestallde ratter som vi kande till och
fick var mat langt innan Georgs bole anlande. Vi vantade med stort
intresse och nar den kom fick vi smaka. Det var en enorm mangd
rodaktig soppa med mycket alkohol i, den var tydligen avsedd for
flera personer. Annars vet jag inte vad den inneholl, men harlig var
den. Den var stiligt garnerad och serverades i ett magnifikt halvklot av glas.
Aterstod notan, som Georg invantade med den orubbliga
sjalsro som kan folja pa avgorande beslut. De stora besluten fattas
inte av oradda personer men ofta av otaliga. Georg hade valt att
kasta sig i det iskalla vattnet, men nu hade bolen varmt oss alia.
Det visade sig att den var forskrackligt dyr. Du kanske sjalv minns
vad den kostade, Georg?
Restaurang Casino lag vid strandpromenaden som jag kom val
ihag fran min barndom, denna avlagsna tid da sommarkladda
semesterfirare brukade flanera har i lugn och ro. Vart hade de
tagit vagen? Lag de kvar och tryckte i Budapest? Hade alia man
i vapenfor alder blivit soldater vid den ryska fronten? Hade alia
judar fastnat i militart slavarbete? Fick de plocka minor, som Attila
Petschauer?
Juden Petschauer var mangfaldig olympisk mastare i faktning.
Tidigare sags han alltid har i Siofok pa somrarna och inte ens de
mest arroganta officerare, de som gjorde en sport av att provocera
judar, vagade stota sig med honom. Den beromde faktmastaren
visste det och drog sig inte for att rispa lite i deras hogdragenhet
nar tillfalle gavs. Av omsorg om sina kansliga officerare skickade
myndigheterna darfor Petschauer till Ukraina, da'r han fick plocka
minor. Minorna klarade han med livet i behall, men han fick inga
vinterklader och fros ihjal.
Den har kvallen lag promenaden nastan torn. Tva 20- eller 25ariga flickor gick fram och tillbaka, och vi foljde efter. Var det mojligt att gora ett narmande? Nagot tydde pa att damerna inte skulle
58

vara alltfor otillgangliga, men det fanns annat som motverkade
det intrycket. Vi var villradiga. Nar jag nu tanker pa det, gissar jag
att de tva var extraknackande amatorer. Antagligen var de sjalva
osakra, kanske oense om vilket slags upptradande fran deras sida
som var mest effektivt. Skulle de vara fracka och oforstallda eller
kanske lite fjara till att borja med?
Efter kvalfyllda overlaggningar med mig sjalv drog jag ett djupt
andetag och stallde en forsiktig fraga. "Idioter," blev det samfallda
och nastan samtidiga svaret, "tror ni vi har hela natten pa oss!" Vi
mumlade nagot om svarigheten att finna lampliga rum, men da
pekade den ena flickan pa buskarna i parken strax intill.
Senare pa natten traffades du och jag pa pensionatet. Du hade
tagit ett dopp i sjon, nu var du valdigt orolig och funderade pa om
vi skulle kunna foreta nagra skyddsatgarder i efterskott. Vi visste
bada att det var omojligt, men du ville anda inte ge dig forran
du hade resonerat igenom alia tankbara och otankbara utvagar.
Vid det har laget radde hog stamning pa rummet, dar fyra av oss
bodde och tre eller fyra kompisar hade kommit pa besok.
Detta var redan vart andra pensionat, pa det forsta hade vi ansetts for hogljudda. Andra gaster ville tydligen sova om natterna,
sjalva kunde vi inte forsta varfor folk ja'mt ville sova. Dessutom
ansag vi oss oskyldiga, inte kunde man begara att gasterna skulle
viska hela tiden! Det har pensionatet var i alia fall ganska tomt,
men nar gryningen nalkades tyckte vardinnan anda att vi borde
ga och lagga oss. En ung staderska kom och knackade pa for att
meddela oss detta, men da forklarade Sanyi att han garna ville diskutera saken med henne. Han foljde staderskan ut ur rummet och
stangde dorren efter sig.
Efter en stund borjade vi undra varfor argumenteringen drog
ut pa tiden. Nar Sanyi till slut dok upp var han ganska blek. Ett
egendomligt, dramatiskt uttryck hade tagit plats i hans breda,
grovskurna ansikte. Plotsligt tystnade vi. Fran undervaningen
horde vi vardinnans rost, den hordes bara alltfor tydligt. Inte nog
med att hon skulle kasta ut oss, hon hotade dessutom med polisen
och skrek nagot om tio ars fangelse.
Forst brast vi i skratt, men sa sag vi att Sanyi inte skrattade
med. Nar vi gav honom mer uppmarksamhet, berattade han med
lag rost att han och staderskan hade befunnit sig pa hennes rum i
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storsta tankbara samforstand, da vardinnan oppnade dorren och
kom in. Hon hade ta'nkt be staderskan ga och tysta ner oss igen.
Med en malande handrorelse visade Sanyi hur han hade tvingats avbryta det perfekta samforstandet med omedelbar verkan. Da
holl vi alia pa att storkna av skratt.
Jag vet inte vad ni andra tankte pa, men efter nagon minut borjade jag fundera pa vad gumman hade menat med tio ars fangelse. Vi borde genast ha forstatt hur allvarligt hotel var. Redan ett
ar tidigare hade namligen Hitlers "rasskyddslagar" vunnit kraft i
Ungern. Vid den har tiden hade de natt full effekt, och de stipulerade tio ars fangelse for judiska man som idkade intimt umgange
med "ariska" kvinnor. Det betydde i praktiken straffkommendering till militart slavarbete av samma kategori som var olympiske
faktmastare tidigare hade domts till. Uppenbarligen tankte vi a'nda
inte med fullt allvar pa minplockning vid ostfronten, for vi fortsatte bestamt att roa oss ett tag till.
Georg:
En detalj i Sanyis skildring minns jag annorlunda an du, Egon. Det
var ju staderskan sjalv som mitt under samlaget fragade om han
var jude och, nar han svarade ja, helt lugnt meddelade: "Da kommer jag att anmala er for rasskandning". Hur hon sedan informerade vardinnan vet jag inte, men jag misstanker att hela forloppet
kan ha varit iscensatt som en form av utpressning for att oka pensionatets intakter.
Eva:
Jag tankte val att ni agnade er at nagot mer an diktlasning. Aven
nar det gallde flicker var ni mer avancerade an jag trodde, men att
ni frivilligt reciterade latinsk poesi gor mig forbluffad och imponerad. Det enda ni gillade i skolan tycks ha varit era platser i bakersta
bankraden, men nog maste dar ocksa ha funnits minst en entusiasmerande larare?
Georg:
Ja, exakt en.
Nar svenskar far veta hur mycket litteratur och filosofi betydde
for oss, brukar de uttrycka sin djupa beundran for var ungerska
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skola. Detta ter sig sakert lika groteskt for Egon som for mig,
ingenting kunde vara la'ngre fran var verklighet. Vi paverkades
knappast alls av lararna, med undantag for Tibor Kardos, som
undervisade oss forst i italienska, senare a'ven i latin. Efter kriget
blev Kardos en ryktbar renassanshistoriker, men pa var tid var
han en ung docent. Karleken till sitt a'mne kunde han formedla till
eleverna. De fiesta andra larare var fullstandigt ointresserade av
det de undervisade i.
Den mest formande kraften var attityderna inom var egen
kamratgrupp. En "allvarlig kille" intresserade sig for allvarliga
saker som litteratur, filosofi, musik, matematik eller fysik. Har
vill jag skjuta in en parentes till dig, Eva: prat om flicker - aldrig!
Utan inbordes forklaringar var vi daremot tillgangliga for inviter
fran de alltid lika inbjudande damerna vid Balatonsjon. Inte minst
uppmuntrades vi dartill av den Kelt eller halvt klerikalfascistiska
skolledningens standiga varningar. Pa motsvarande sa'tt paverkades vi av forbudet mot fransk "dekadent" litteratur: det fick oss att
lasa Baudelaire, Verlaine, Rimbaud och andra forfattare som skulle
bli av stor betydelse for oss.
Vi respekterade varandra for seriosa intressen, under forutsattning att de var a'kta. De sags som ett tecken pa mognad. Uppskattningen i kamratkretsen var viktigare an de vuxnas varderingar.
Dem brydde vi oss inte mycket om, med undantag for ett fatal som
utmarkte sig for kunskaper, allvar, engagemang. Vi bedomde de
vuxna och varandra enligt samma kriterier.
Jamfor jag var kamratpaverkan med dess sociologiska motsvarighet hos dagens svenska tonaringar, maste jag tacksamt notera
att vi fick en gava for livet utan att det ingick i laroplanerna. Har
man under tonaren lyckats etablera en na'ra laskontakt med stora
forfattare, poeter och n'losofer, som har va'ckt intresset for fortsatta
intellektuella aventyr, da har man fatt en vardefull vana som aidrig slapper. Snarare intensifieras den med aren.
Egon:
Visst har jag ocksa mott den svenska beundran for var skola som
Georg talar om. Det ar svart att forklara hur skolan egentligen var,
jag har ofta forsokt men brukar bara fa en undrande blick och en
klentrogen tystnad till svar. Min bild ar dock inte lika mork som
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din, Georg. Vara larare var ocksa systemets fangar. Dessutom
fanns bland dem en betydelsefull ljuspunkt vid sidan om Kardos,
namligen Vajtho, som du ty varr inte larde kanna. Han undervisade min klass innan den slogs ihop med din. Du maste ha hort
vilket bestaende intryck han gjorde pa oss.
Vajtho, som var var larare i ungersk litteratur, hade agnat sina
tidigare ar at jakt och andra mondana nojen som horde till livsstilen for en ung adelsman. Han borjade studera sent, men intensivt. Det drojde inte lange forran har var en valkand litteraturvetare. Som larare var han va'rd all beundran. Han var en suveran
pedagog med formaga att gora lektionerna spannande och originella. En gang borjade han sa har:
"Lat oss nu samla de femtio basta dikterna av Peton'. Var och en
valjer de dikter han tycker mest om och sedan gor vi ett urval tillsammans." En av mina vanner i klassen rackte forst upp handen
och Vajtho fragade: "Vilken dikt tycker du allra mest om, Berend?"
"Hang alia kungar", svarade Berend utan att blinka. Det var en
dikt som Ungerns reaktionara och halvfascistiska regim hatade,
och Berend maste ha valt den for att uttrycka sin oppositionella
installning men utan att riktigt tanka sig for.
"Din asna!" svarade Vajtho lugnt och lagmalt. Sedan gick han
fram och tillbaka mellan bankraderna med bister uppsyn. Det
radde andlos tystnad i klassrummet, da han plotsligt stannade
framfor Berend: "Din olycka! Du ar ju livsfarlig ... Varfor satter du
den dikten framst av alia? Det ar fruktansvart oforskamt. Sarskilt
for att det verkligen ar en sa vacker dikt..."
Darmed var saken utagerad. En annan larare kunde ha anmalt
Berend for rektor, och da kunde han ha blivit relegerad "for opatriotiskt uppforande". Vid ett annat tillfalle var jag sjalv nara att bli
relegerad av en liknande anledning.
Var var skola bra eller dalig? De svenskar som avundas oss skulle
sakert bli forfarade om de fick prova den i verkligheten. Men den
var inte forfarlig. Den gav goda grundkunskaper i klassiska amnen
liksom i matte och fysik. Det hade sakert en viss betydelse att eleverna
rekryterades ur den uppatstravande borgerligheten, till storre delen
judisk. Mot skolans reaktionara och halvfascistiska grundsyn stod var
kulturhunger och var antagonism. Foljden blev att vi formade en egen,
progressiv kultur och sjalva motsattningen gjorde skolan egendomlig.
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Georg:
Det var ett markligt sammantraffande att du namnde Berend. Nar
jag nyligen var i Budapest tog jag en promenad pa Vacigatan, som
numera ar sa full av turister att man knappt kan rora sig dar. Jag
stannade framfor en port. Plotsligt och ovantat som hos Proust
bubblade ett minne upp. Jag visste att jag hade upplevt nagot dar,
nagon hade sagt eller gjort nagonting. Nagot hade hant, nagot
viktigt eller trivialt, jag visste forst inte vad. Men sa kom det fram
med ens.
Har gick du och jag tillsammans en gang 1946 eller i borjan av
1947. Nar vi passerade den har porten, kom var tidigare klasskamrat Berend ut ur den tillsammans med en vacker flicka. Sa fort
han fick syn pa oss, lade han armen kring flickans midja och drog
henne till sig. Jag skulle inte utan vidare ha fast mig vid detta, men
da vi fortsatte var promenad efter att ha halsat pa dem, papekade
du att det var nagot sarskilt med Berends armrorelse. Den var bade
bindande och beskyddande, det verkade som om han var radd att
mista flickan. Jag tror du sa att han garna skulle ha velat kedja fast
henne vid sig sjalv. En vecka senare skot han sig, och enligt vad jag
horde sagas var det fraga om ett klassiskt svartsjukedrama.
Egon:
Ja, han skot sig i magen pa grund av ett svartsjukegral med flickan
och dog i hemska plagor nagra dagar senare. Efter kriget hade han
arbetat inom polisen, och det var tjanstepistolen han skot sig med.
Varje gang vi traffades hade han visat mig pistolen med barnslig
stolthet. Sjalv onskade jag mig ibland en pistol for att inte tvingas
till passivitet under krigets forfoljelser. Samtidigt visste jag att den
inte skulle ha varit till nagon nytta, tvartom. Den som vid en razzia eller rutinkontroll ertappades med ett vapen kunde bli skjuten
pa flacken.
Vad jag ville ha var kanske nagot slags symbol, med vars hjalp
jag kunde overtyga mig sjalv om att jag inte skulle behova slaktas
utan motstand. Forsta gangen jag sag Berends pistol kunde jag darfor sympatisera med hans stolthet, men da han fortsatte att vifta
med vapnet ideligen, kande jag oro och en allt starkare motvilja.
Vart mote med Berend och flickan har jag knappast tankt pa
senare, jag minns inte att det var pa Vacigatan eller att vi gick dar
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tillsammans, du och jag. Men sa fort du paminde mig om ha'ndelsen kunde jag skarpt som pa ett fotografi se Berend och hans
talande armrorelse.
Georg:
Jag kanner val igen den mer eller mindre orealistiska langtan efter
att kunna gora motstand, om ocksa bara symboliskt. Na'r jag som
19-aring rymde fran ett tvangsarbetslager, hade jag en fickkniv
och en ampull silvercyanid i fickan. Jag inbillade mig att jag skulle
knivdoda den som forsokte ta fast mig, och om jag misslyckades
skulle jag ta silvercyaniden, fastan jag visste att den dodar langsamt och ger fruktansvarda plagor. Jag har ingen aning om huruvida jag hade kunnat gora det ena eller det andra, det ar val for
sjalvrespektens skull man behover sina motstandssymboler.
Nagra dagar efter den tyska ockupationen, innan vi tvingades
bara judestjarnor, stannade en tysk militarpolis med sin motorcykel bredvid mig och fragade om fardriktningen mot en av broarna
over Donau. Den fanns i stadens sodra ande och jag anvande min
basta tyska for att dirigera honom norrut. Det kandes i all sin obetydlighet mycket tillfredsstallande.
Och darmed vill jag antligen atervanda till Peter Erdos, han
som gjorde det vi bara dromde om. Jag skulle vilja veta mer om
hans bakgrund. Vad hade ha'nt honom fore nyarsfesten 1943?
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Del 2

Egon:
En kort tid efter Peters fodelse skildes foraldrarna och senare gifte
modern om sig med en judisk kapten i reserven. Styvfadern, som
vi kallade farbror Jeno, hade tapperhetsmedalj fran forsta varldskriget. Det var en hog utmarkelse, mycket fa judar hade tilldelats
den och farbror Jeno var makta stolt over sin medalj. Under den
vaxande antisemitismen pa 40-talet brukade han framhalla for
Peter: "Du tillhor en ungersk officersfamilj, dig kan ingen gora
nagot ilia". Vi hade valdigt roligt nar Peter harmade honom, men
farbror Jeno var langt if ran ensam om sin uppfattning.
Efter en omfattande assimileringsprocess under 1800-talet var
manga judar oerhort stolta over sitt deltagande i Ungerns frihetskrig och krigen darefter. En ofn'cersgrad sag de som en hedrande
intradesbiljett till det ungerska samhallet och till full delaktighet
i landets historia. Peter ansag visserligen att farbror Jeno var en
idiot, men det kan inte fornekas att hans egna forestallningar och
forvantningar i viss man hade paverkats av sty vfadern.
I december 1944 mordades farbror Jeno av pilkorsarna. De skot
honom pa kajen och kastade kroppen bland flodens isflak att flyta
bort tillsammans med kvarlevorna av manga andra judar. Enligt
vittnen ropade han in i det sista: "Jag ar kapten i ungerska armen!
Jag har tapperhetsmedalj fran varldskriget! Mig kan ni inte skjuta!"
I intervjuboken kommenterar Peter var tillvaro: "Kriget paverkade inte vara liv forra'n tyskarna ockuperade landet... Aren mellan 1940 och 1944 utgjorde en vacker period i vara liv". I dag kanns
det underligt att lasa detta.
Sjalv skulle jag visserligen inte ha kant mig saker i ett ungerskjudiskt officershem. Jag hade en farbror med en bakgrund liknande Jenos men med mycket battre sinne for verkligheten, han hade
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inget fortroende for den ungerska statens eller armens beskydd.
Men bortsett fran detta hade jag samma installning som Peter.
Detsamrna gallde vara klasskamrater och foraldrar, jag tror det
stammer in pa dig ocksa, Georg.
Vi visste allt om den geopolitiska situationen. Hitlertyskland
stod pa hojden av sin makt aret innan vi tog studenten, och vi
visste att judarna inte hade nagot gott att vanta sig. Men vi kunde
inte ta till oss tanken pa 1942 ars kollektiva dodsdom i Wannsee,
och vi kunde absolut inte forestalla oss dess konsekventa forverkligande. Liksom barn som mitt under brinnande krig leker med
en boll utan att ta notis om gevarssalvorna i nasta kvarter, distanserade vi oss fran den yttre verkligheten och hade det ganska bra.
I stalinismens helvete nagra ar senare kunde denna period te sig
behaglig, nastan idyllisk.
Georg:
Minns du dina egna och andras reaktioner dagarna efter det att
idyllen tog slut i och med den tyska ockupationen 19 mars 1944?
Egon:
Vanmakt och vrede! Forsta dagen gick jag langs Donaustranden
och raknade tyska pansarfordon. Jag inbillade mig att min "informationsinsamling" var en sorts motstandshandling. Dagarna darefter klistrades affischer med olika bestammelser upp pa husvaggarna. Folk stod i sma grupper och laste dem. Peter och jag sallade
oss till grupperna och gjorde nagra provokativa tyskfientliga uttalanden. Det var ett forsok till protest i en hopplos situation men
gjorde inte mer nytta an att rakna pansarvagnar.
Nagra dagar efter tyskarnas inmarsch stotte vi ihop med den
tidigare klasskamraten Georg L., miljonarssonen som var kommunist och laste middagsbonen bakvant. Han foreslog att Peter
och jag skulle ansluta oss till de serbiska partisanerna. Tanken var
lockande men knappast mer realistisk an en manfard, tyckte vi,
fastan Georg L. forsakrade att han hade de ratta forbindelserna.
Efter nagra veckor aterkom Georg L. och fragade om vi skulle
folja med till partisanerna. Vi undrade om han verkligen hade nagon etablerad kontakt. Nej, det hade han inte, men vi kunde ta taget till jugoslaviska gransen, forsoka ta oss over linjerna pa natten
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och sa leta upp partisanerna nasta dag. Vi blev sura forstas, mest
pa oss sjalva for att vi hade tagit hans propaer pa allvar. Georg L.
sag ut som en sarad ankedrottning over vart bestamt avvisande
svar, rnen senare fick vi hora att han sjalv hade stannat kvar i
Budapest tills nazisterna korde honom till ett arbetslager.
Inte helt utan samvetskval avstod vi fran att ge efter for alia
fantasier om va'pnat motstand. Detta hade nagra omedelbara fordelar. Vi kunde tillsvidare bo kvar i foraldrarnas bekvama lagenheter - skulle vi ha bytt dem mot de serbiska bergen? Om kriget
visste vi bara att manniskor skot pa varandra och att allt var en
enda rora.
Vi hade aldrig skjutit ett skott med gevar. Jag hade visserligen
fatt en forberedande paramilitar utbildning, men knappast till nagon praktisk nytta. Jag kunde krypa i terrang. Jag kunde simulera
bajonettstrid med en attrapp av tra. Med samma attrapp kunde jag
dessutom gora en foredomlig honnor. Inte mycket att komma med
mot en valrustad fiende i bergen. Jag skulle inte ens ha forstatt
kommandoorden.
Georg:
Verkligheten var nog ganska komplicerad, mycket langt fran vara
onskedrommar i Budapest. Vi var fast i en situation dar allt vi
kunde gora var slag i luften.
Det kommer mig att tanka pa en gammal kinesisk berattelse om
masterkocken som var sin herres stolthet, ingen kunde laga sadana
delikatesser som han. Sarskilt beromd var kockens utsokta soppa.
Hans herre var emellertid en grym husbonde. Sa fort gasterna
hade gatt efter varje bjudning fick kocken ovett och ofta stryk dartill. Anda fortsatte han att laga sina enastaende matratter. Nar en
van fragade hur han kunde sta ut, viskade kocken med ett hemlighetsfullt leende att han forstod att ta hamnd trots allt. Varje gang
han var klar med sin fenomenala soppa, brukade han passa pa att
pinka lite i den.
Egon:
Alltid nagot anda. Jag avundas honom.
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Georg:
Det var mycket fa som kunde och vagade gora aktivt motstand. Jag
kan bara namna Raoul Wallenberg och Rezso Kastner. Wallenberg
lamnades at sitt ode av Sveriges regering. Kastner blev hansynslost
jagad och dodades till sist av sina egna.
Eva:
Minns du, Georg? I borjan av 90-talet vaxlade vi nagra brev om
den svenska regeringens (bristande) aktivitet visavi Raoul Wallenberg. Du hade ett starkt personligt och ovanligt ska'l for din kritik
av regeringens attityd. Ett skal som overraskade mig den gangen
men som nu, da jag sedan lange vant mig vid tanken, forefaller
sjalvklart och sunt. Frestelsen att aterkomma till det vill jag inte
ens forsoka att overvinna.
Var diskussion den gangen borjade med att jag berattade om
en intervju jag hade haft med Tage Erlander 1979. Det var en tidig
junidag med blommande syrener i tradgarden pa Bommersvik,
och Erlander hade kommit in pa sina minnen av Nikita Chrusjtjev,
som han trots manga "men" var tydligt svag for. Jag fragade om
Sovjetledaren inte hade forstatt hur betydelsefullt Wallenbergs ode
var for oss, och har foljer f d statsministerns svar (Veckojournalen
25/79):
- Nej, for en rysk politiker star statsnyttan sa oandligt hogt over
den enskilda individens val och ve, att Chrusjtjev inte kunde inse
vart genuina engagemang for Wallenberg. Var entragenhet maste
vara en forevandning, vi ville egentligen inte na fullt samforstand
med Sovjetunionen, resonerade han. Till Herman Kling klagade
han med tarar i ogonen pa "Unden och Erlander, som ar sa vanliga
och sager att de vill sa val och anda visar att de inte menar det,
eftersom de standigt aterkommer till den dar Wallenberg".
(Egon, du som var kvar i Ungern pa Klings tid: han var fran
1957 konsultativt statsrad och fran 1959 justitieminister i Erlanders
regering.)
Jag tror det kandes viktigt for Tage Erlander att beratta det
har, eftersom "tyst diplomati" ar en implicit otacksam syssla och
manga hade kritiserat vad de uppfattade som regeringens likgiltighet. Nastan lika viktigt kandes det for mig att aterge Erlanders berattelse i mitt brev till dig, i rattvisans namn och for att jag tyckte
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valdigt mycket om honom och hans Aina. Av ditt svar till mig den
15 augusti 1991 framgar att du ocksa hyste "mycket stor respekt for
Erlander", dock inte for hans handhavande av Wallenbergaffaren.
Sa har skrev du:
"Som alia, inklusive dagens sovjetledare vet, var Stalinregimen
en kriminell regim. Med kriminella personer talar man inte sa som
man talar med brittiska (eller andra i stort sett anstandiga) regeringar och diplomater. Forsvaret att svenska regeringen forde en
tyst diplomat! ar i och for sig icke relevant. Fragan ar vad innehdllet
i denna diplomati var, vilka framstotar man gjorde, vilka loften
man var beredd att ge. Jag misstanker att man holl sig till den korrekta svenska ramen, vars overskridande var narmast otankbart
for en svensk politiker. Anda var det endast sadana overskridanden som kunde ha hjalpt."
Du ger ocksa exempel pa lyckade - icke svenska - ramoverskridanden, bland dem Gideon Raphaels tva flugor i en small,
om du tillater uttrycket. Du berattar i brevet att Raphael, som var
sionist och senare skulle bli Israels FN-ambassador, skickades till
Budapest 1946 i sallskap med en ungersktalande kollega. De bada
sionisterna representerade Jewish Agency, pa den tiden skuggregering for vad som tva ar senare skulle bli staten Israel. Deras
arende stoddes ocksa av USA, men de hade inget officiellt uppdrag
fran nagot lands regering.
Bakgrunden var pilkorsarnas flykt till Tyskland undan den
sovjetiska framryckningen i Ungern. Deras tag medforde vagnar
lastade med judiskt och icke-judiskt stoldgods - juveler, konst,
antikviteter ... Och hela taget foil i amerikanska hander.
I Ungern, som annu 1946 leddes formellt av en koalitionsregering, hade den verkliga makten bakom kulisserna overtagits av
kommunistpartiets generalsekreterare, den stalinistiske Matyas
Rakosi. Raphael och hans kollega skulle meddela Ungerns ansvariga ledare att USA kunde tankas aterlamna de stulna vardesakerna fran taget, forutsatt att det som hade tillhort judar overlamnades till Jewish Agency. De tva utsanda gick naturligtvis inte till
den ungerska regeringen med sitt budskap utan till Rakosi, som
inom 20 minuter gick med pa deras forslag. Han lyfte sin telefonlur och beordrade premiarministern att underteckna overenskommelsen.
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Men de bada forhandlarna var inte tillfreds med detta. Under
den nazistiska ockupationen hade tva andra sionister landat med
fallskarm i Ungern och tagits tillfanga. Nu befann de sig hos den
ungerska hemliga polisen och forhordes under tortyr, misstankta
for spionage. "Vi skriver inte pa overenskommelsen forran ni friger
de fangslade mannen", fastslog Gideon Raphael och hans kollega.
Och Rakosi lyfte ater sin lur och befallde polisminister Rajk att
slappa fangarna. Inom en timme var de fria.
"For lite guld och vardesaker!" papekar du - och tillagger
langre fram i samma brev:
"Jag tror att man har en tendens att tala forbi varandra i samband med Wallenbergfallet. Svenska politiker - och debattorer for
den delen - ar kanske inte beredda att ta den fulla konsekvensen
av att man har med kriminella regimer att gora. Detta ar forstaeligt. Men man skall inte utga fran att man gor nanting, nar man bedriver sin tysta (eller oppna) diplomati enligt vedertagna, anstandiga normer. Forst och framst maste man lata bli att lura sig sjalv.
... schweizarna har lyckats fa loss sina diplomater genom forhandlingar under bordet med Stalinregimen. Undens stolta svar
till Wallenbergkommitten att 'svenska regeringen bedriver inte
manniskohandel' tyder pa en attityd dar man anser sin egen vardighet viktigare an att na resultat", skriver du.
Apropa utrikesminister Osten Unden rader du mig nastan ett ar
senare, 31 maj 1992, att la'sa Arkadij Waksbergs fonamliga reportagebok "Skjut de galna hundarna". Den handlar om Andrej Vysjinskij, hogste aklagare i Moskva och Stalins handgangne man vid
30-talets utrensningar inom kommunistpartiet. Han blev beryktad
for sitt grymma och oforskamda sa'tt att skymfa och fornedra de
anklagade. I ditt brev framhaller du att Unden maste ha kant till
grundlaggande fakta om Vysjinskij.
Till sist maste jag fraga: Vem var den modige Kastner?
Georg:
Rezso Kastner var en advokat fran Transsylvanien och medlem av
Judiska radet i Budapest 1944. Med sionistrorelsens bemyndigande
underhandlade han direkt med Adolf Eichmann, Forintelsens organisator, som personligen ledde transporterna av ungerska judar till
dodslagren.
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Genom att "byta judiska liv mot gods" lyckades Kastner radda
omkring 15 000 manniskor undan nazisterna. Efter andra varldskriget arbetade han i Israel, och dar sta'mde han en journalist som i
en ungersksprakig tidning hade beskyllt honom for att vara nazistkollaborator. I forsta instans forlorade Kastner arekrankningsmalet, men i Hogsta domstolen fick han ra'tt. Detta fick han dock inte
uppleva, emedan han nagra manader tidigare hade blivit ihjalskjuten av en fanatiker pa 6'ppen gata.
Kastneraffaren vackte mycket starka, polariserade kanslor i
Israel och gor sa alltjamt.
Men nu ater till vart liv i Ungern i borjan av den tyska ockupationen. Tva klasskamrater fick direkt partisankontakt. Den ena var
Salzberger, min bankkamrat aren innan klasserna slogs ihop och
Egon eftertradde honom. Salzberger satt pa det okanda taget som
transporterade tva tredjedelar av de judiska slavarbetarna fran
koppargruvomradet Bor i Jugoslavien, dar de under fruktansvarda
omstandigheter hade byggt en jarnvag at tyskarna.
Sa fort taget hade passerat ungerska gransen borjade ungerska
soldater, den sa kallade rambesattningen, skjuta ihjal alia judiska
arbetare. Men nagot fel hade uppstatt pa kopplingen mellan sista
vagnen och resten av taget. Medan felet undersoktes stod taget
pa en station med sista vagnen bortkopplad. I den vagnen satt
Salzberger. Du, Egon, minns honom sa'kert, han liknade den antisemitiska karikatyren av en skrackslagen gettojude.
Plotsligt anfolls taget av partisaner och kordes ivag med ett
ryck. Kvar stod den sista vagnen med sina passagerare. Kvarvarande partisaner delade ut vapen till dem och uppmanade dem att
ansluta sig och kampa mot nazisterna. Da klev Salzberger forsiktigt av vagnen, sag sig omkring, smog bort till en buske, slangde
bossan dar och sprang sa fort han kunde till fredligare nejder.
Klasskamraten Tamas Moor hade ocka skickats till Bor men
horde till den tredjedel som blev kvar nar den forsta transporten
gick darifran. De ungerska soldaterna hade order att ta hem dem
till Ungern med ett tag nagra dagar senare eller, om laget i Bor
skarptes, doda dem. Men den ungerska kaptenen saboterade ordern och kapitulerade for partisanerna.
Tre ungerska soldater, som hade deserterat fran tjansten i
Jugoslavien, togs till fanga och avrattades. De ovriga slapptes och
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judarna fick gora som de ville. Moor och tre av hans kamrater slot
sig till partisanerna, men det fanns varken mat, pengar eller ens
vapen sa att det rackte till. De unga mannen ville kampa men fick
inget tillfalle. De vandrade omkring i bergen ett tag och tog sig
genom stridslinjerna utan att veta om det. Plotsligt markte de bara
att de hade artillerielden bakom sig.
Enligt Moor var partisanerna ytterst ilia organiserade, och an
varre: olika enheter bekampade varandra!
Bland alia forestallningar man gor sig hor iden om kollektivt
mod eller kollektiv feghet till de mest verklighetsframmande, det
har jag sett manga exempel pa. Visst finns det kulturella skillnader, men den individuella variationen ar betydligt storre.
Egon:
Javisst, det hander mycket ovantat nar en situation visar sig livsfarlig. Stora, bullrande "riktiga karlar" kan plotsligt forsvinna,
medan tysta och till synes fogliga pojkar och flickor haller emot
och kampar som sma djavlar. Detta fick jag se manga ganger under
revolten 1956.
Eva:
Det finns ocksa annat an feghet och mod som kan inverka pa manniskor i farans stund. Den som har smabarn att ta hand om, en
familj att forsorja, en hjalpbehovande gammal foralder i ett land
dar ingen offentlig aldringsvard existerar, tycker jag har goda ska'l
att vara radd om sig sjalv. Att de inte behover ta ansvar for sina
narmaste ar nog ett bidragande skal till att unga ogifta manniskor
ofta ar benagna att ta stora risker.
Egon:
Det du sager ar naturligtvis sant, men haret reser sig pa mig. Jag
har sett alldeles for mycket grymheter och nedrigheter, som har
ursaktats med aberopande av familjens val.
Eva:
Ja, det kan sakert vara frestande for manga att anvanda familjen
att skylla ifran sig pa. Det finns andra som offrar sig desto hellre,
till synes utan storre svarighet. Jag tanker pa de troende religiosa,
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som ar sa'kra pa att jordelivet bara ar en forberedelse for evigheten.
Gud belonar dem med oandlig salighet om de dor for ett ideal.
Dessutom tror jag verkligen det firms hederligt sjalvuppoffrande
manniskor som utan tanke pa beloning hjalper andra ner i livbatarna och sjalva blir kvar pa sitt sjunkande skepp.
Fanatiker och fundamentalister har jag traffat manga av, bade
bland katoliker i Latinamerika och bland shiamuslimer i Mellanostern. Nagra personer av bada slagen har jag blivit varmt fast vid.
Visst - alia samtal med sjalvmordsbenagna muslimer och deras
forhoppningsfulla anhoriga sparar ur nar vi kommer in pa airmen
som mord och martyrium. Anda inser jag var jag hade statt om jag
hade va'xt upp tillsammans med dem. Varfor skulle jag ha kunnat
tanka sjalvstandigt, om jag aldrig hade traffat nagon annan som
gjorde det? Svaret ar djupt obehagligt.
De ledande inom "Guds parti", Hizbollah, i Libanon far visserligen iransk utbildning, men sin orubbliga overtygelse har sakert
alia de nu aktiva anhangarna varit klara med langt tidigare. Redan
de sota ungarna i smaskolan ar indoktrinerade.
I Nabatiye, nara den sa kallade sakerhetszonen i soder, besokte
jag i mitten av 90-talet ett av de utmarkta sjukhus som drivs av
Hizbollah. Den sympatiske unge overlakaren var kand for sin
skicklighet. Tack vare honom hade manga sarade och lemlastade
kunnat aterga till ett for dem normalt liv med arbete, samvaro med
familjen och de vanliga attackerna mot israeler i "sakerhetszonen"
eller mot den israelstodda Sydlibanesiska armen, SLA. Men manga
av hans patienter var naturligtvis utom raddning och en del maste
ha varit fullandade shahider, vordade martyrer, redan vid kroppens
ankomst till sjukhuset.
Overlakaren, som talade vacker engelska, var gift sedan en kort
tid med en barnlakare och paret vantade sitt forsta barn. Nar jag
fragade om han skulle kunna tanka sig att sjalv bli martyr, tittade
han forvanat pa mig - vilken onodig fraga! - och svarade:
- Yes, of course.
Eftersom jag visste att Hizbollah i sa fall skulle ge den unga
hustrun och det vantade barnet allt mojligt stod, fragade jag bara
hur det da skulle ga med patienterna som behovde honom sa val.
Alia visste ju att han standigt raddade liv.
- Om ingen raddar dem, blir de ocksa martyrer.
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Detta uttommande svar gavs med vanligt talamod, sasom en
god larare kan besvara en korkad fraga fran en elev. Logiken var ju
solklar. Det som kan tyckas markligt ar att Hizbollahs lakare och
skoterskor stravar dag och natt med att radda liv, det vore ju sa latt
att fuska lite och skicka fler martyrer an nodvandigt till himlen.
Men nej, martyrskapet galler bara om det ar "akta".
Kan nagon situation vara mer hopplos an den att ha fiender
som ger sitt liv med tveklos tillforsikt? Vi har alia anledning att
fundera over detta, for efter attackerna i USA 2001 och darefter i
Spanien, Indonesien, Egypten och England ar det tydligt att hela
varlden befinner sig i en sadant tillstand.
Det sas att den maktige Hafez al-Assad, far till den nuvarande
presidenten i Syrien, kunde ha stoppat Hizbollah efter ett for honom fordelaktigt avtal med Israel, men jag begriper inte hur nagon
skulle kunna hindra "Guds parti" att fortsatta kampen "tills hela
Palestina ar befriat". Mojligen kunde palestinierna sjalva ha fatt
dem och andra terrorister att pruta pa det kravet, om Arafat hade
accepterat Ehud Baraks forslag i Camp David ar 2000: tva stater
och delat styre i Jerusalem. Hur mycket blod, svett och tarar har
inte den forsummade chansen kostat bada sidor! Hur mycket ska
den fa kosta? Var ar var tids Salomo och Saladin?
Fragan har fatt ny aktualitet nu, nar Arafat ar borta och israelerna har lamnat Gaza. President Georg W. Bush, som en gang
utnamnde Israels Sharon till a man of peace maste rimligen kanna
sig manad att ingripa med kraft i Mellanostern. Oavsett om han
med sin strangt kristna bekannelse verkligen intresserar sig for
hur judar och muslimer har det, langt bort fran USA, vill han sakert ga till historien som en STOR president och vad skulle da vara
mer effektfullt an ett israelisk-palestinskt handslag pa grasmattan
framfor Vita huset.
Jag ar saker pa att ingen av er tar ilia upp om jag sager rent ut:
jag har ofta svart att lita pa uppriktig god vilja hos religiosa bekannare som Bush. Naturligtvis har jag traffat hedervarda personer
bland troende kristna, men jag tycker ocksa att jag bland religiosa
av alia slag har stott pa de grymmaste och falskaste manniskorna.
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Georg:
Jag haller Kelt med dig om att det ar bland religiosa av alia slag
som man finner "de grymmaste och falskaste manniskorna". Den
meningen kan jag bara appladera!
Eva:
Egon, du noterade en gang att centraleuropeer i gemen ar mindre
radda an svenskar for "vardagens sjalvpatagna risker", eftersom de
blivit vana vid varre faror. Jag har sett flera utomeuropeiska paralleller till detta, ibland riktigt drastiska.
En sondag i borjan av 60-talet var nagra svenska vanner och jag
pa bilutflykt i de skona svala bergen kring Medellm i Colombia,
da vi stoppades av att en kort vagstracka framfor oss nyss hade
rasat ner i avgrunden. Langt nere kunde vi se en buss som hade
utlost raset och nagra overlevande, som forsokte kravla sig ur den.
Ett par av oss klattrade intill bergvaggen, pa den remsa som var
kvar av vagstrackan, och sprang ett par hundra meter till en liten
by som vi kande till sedan tidigare. Vi tog sikte pa kyrkan och
motte prasten som just kom sneddande over torget pa vag dit in. Vi
tankte att han nog hade telefon i sitt hus> sa vi bad andfatt att han
skulle vanda om och slappa in oss sa att vi fick ringa efter ambulans. Sa kort som mojligt forklarade vi forstas vad som hade hant.
Varpa den fromme patern vanligt beklagade - det var massdags
och Gud gar fore manniskor, sa han hade inte tid att ga tillbaka
hem. (Andra praster som jag traffade i Colombia skulle sakert ha
rekryterat sin forsamling till de nodstalldas hjalp.)
Vid den har tiden pagick en fortsattning pa la Violencia, "Valdet", som sades vara ett inbordeskrig mellan liberaler och konservativa. Det hade borjat med att liberalen Jorge Eliecer Gaitan
mordades pa oppen gata i Bogota den 9 april 1948. Men i stallet for
regelratta strider tog detta krig formen av en valdsvag, ett kaotiskt
mordande som kunde drabba vem som heist, alia som hade nagot
otalt tycktes passa pa att ta livet av varandra. Och aldrig tycktes
denna fasa ta slut. Mordandet fortgar forresten an i dag, nu i form
av ett inbordeskrig med uppblossande strider mellan FARC och
andra gerillor a ena sidan och regeringen a den andra. Gerillorna
rovar barn och gor dem till soldatslavar, medan andra oskyldiga
manniskor blir offer och gisslan.
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"Ond brad dod" kan tydligen bli nagot sa vardagligt att manga
blir nastan likgiltiga. Jag minns hur det byggdes daliga vagar pa
avgrundens rand. Ibland undergravdes med avsikt en vagstump,
dar nagon trodde att en ova'n skulle fardas med nasta buss, och
ingen visste i efterhand om raset berodde pa sabotage eller bara
vanligt slarv.
Sjalvfallet akte folk buss och bil ovan stupen, fastan de mycket
val kande till risken. Troende katoliker, overtygade om att himlen
vantar, hade ju inget att forlora. Men vi andra, aven svenskar, blev
ocksa mindre kansliga for "vardagens sjalvpatagna risker" efter en
tid i landet. Man vanjer sig tydligen, hur kommer det sig? Ar det
mod? Eller fatalism? I mitt eget fall var det fantasiloshet - inte en
tanke men en overtygande kansla av att "mig hander inget farligt!"
Ni har nog mer att saga om mod och feghet i Ungern?
Egon:
Nar jag talade om mod tankte jag inte i forsta hand pa hjaltedad
och a'nnu mindre pa fanatiker eller sjalvutnamnda martyrer, snarare pa en viss hallning, ett enkelt civilkurage. Atminstone att man
inte skadar andra mer an man tvingas till av hansynslosa makthavare.
Jag tror att kulturskillnader spelar in. Mojligtvis gor jag mig
skyldig till en orattvis generalisering, men jag har i alia fall tyckt
mig marka att mod, risktagande och personligt ingripande ofta
ifragasatts har i Sverige. I stallet varderas en hog grad av lydnad,
anpassning och overdriven kompromissvilja.
Georg:
Jag undrar hur Egon minns den ungerska befolkningens reaktion
pa den tyska ockupationen 1944? Vilken attityd intog vara icke-judiska klasskamrater? Minns du nagon som var modig?
Egon:
De som valkomnade ockupationen utgjorde bara en liten minoritet, huvudsakligen nazisterna och deras direkta sympatisorer. De
fiesta forholl sig likgiltiga, och de fa som var klart emot intranget
tycktes handlingsforlamade. Men det maste erkannas att aven de
blivande offren, sarskilt judarna, stod frammande for alia tankar
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pa motstand, till och med nar det inte fanns nagot att forlora. Jag
har sjalv svart att forsta detta och skulle inte ge mig pa att forsoka
forklara det for nagon som aldrig har upplevt en liknande situation.
Georg:
Vi har glidit ifran Peter Erdos. Vad hande senare med honom?
Egon:
Jag har val berattat att han blev chef for popmusikavdelningen pa
skivbolaget Hungaroton. Till min stora overraskning. For i motsats till de fiesta jag kande kunde han verkligen ha blivit partisan,
tyckte jag, men nagot som hade att gora med musik - aldrig! Bade
han sjalv och jag skulle i yngre ar ha skrattat ut den som hade gissat nagot sadant.
Peter hade inte en tillstymmelse till musikora, det sa han sa ofta
att jag undrade varfor han ville poangtera det. Kanske var det en
overdriven halvsanning som han anvande till forsvar for sin likgiltighet. Hans intressen var litteratur och teater, maleri och skulptur,
for att inte tala om politiken.
Jag har funderat pa hur han kunde bli framgangsrik chef pa ett
skivbolag, utan minsta sinne for musik. Kan en blind bli konsthandlare? Blir man balettmastare om man ar fodd rorelsehindrad?
Mojligen var musiken ett rent affarsintresse for Peter, han kanske
lika garna kunde ha salt bilar eller kulspetspennor eller halfotsin-

Georg:
Ja, jag tror inte att musikalitet ar en oumbarlig egenskap for marknadschefen vid en avdelning for popmusik. Lyhordhet for andras
reaktioner ar mycket viktigare. Framfor allt maste han ha kansla
for musikens inverkan pa ungdomarnas emotionella liv, sarskilt
for den erotiska effekten.
Egon:
I intervjuboken sager Peter faktiskt att pop inte kan kallas musik.
Viktigare an hur det later ar hur orkestern ser ut och vilket personligt intryck den gor pa publiken, anser han. Innan Peter acceptera77

de erbjudandet fran skivbolaget radfragade han sin gode van
Andras Mihaly, dirigenten och cellisten som ar valkand aven i
Sverige. Mihaly tyckte att Peter skulle saga ja, den bristande musikaliteten utgjorde inget storre hinder, forsakrade han.
Anda, nar jag tanker ratt pa saken, maste Peter ha undergatt en
metamorfos, for hans brist pa musikora i ungdomen var inte mattlig. Jag kom just att tanka pa en handelse som illustrerar det.
Nagon gang i borjan av 40-talet gick Peter och jag och nagra
till pa en orkesterkonsert, det var under den halvfascistiska tiden
da minsta misstanke om kommunistsympatier kunde leda till arrestering. Konserten agde rum pa Margaretaons stora oppna seen,
ungefar som pa Solliden i Stockholm.
En av grabbarna namnde att ett stycke av Tjajkovskij, som
skulle spelas, inneholl Internationalen. Skulle nagon av oss vaga
sta upp och hoja sin knutna nave mot skyn pa kommunisternas
vis, medan den strangt forbjudna marschen spelades?
- Det ska jag gora, forklarade Peter beslutsamt. Sedan bad han
mig att knuffa honom i sidan, nar Internationalen borjade. Sjalv
kunde han inte kanna igen den, trots att han hade hort den otaliga
ganger.
Peter holl sitt ord. Nar jag knuffade till honom, reste han sig
och holl knytnaven i luften till allman beskadan, och han tog inte
ner den forran jag knuffade honom igen efter kampsangens sista
toner.
Efter forestallningen uppstod ett kolossalt tumult bland publiken och vi sprang at olika hall for att undkomma polisen. Om de
hade haffat oss kunde vi kanske ha klarat oss genom att tala om
pojkstreck, inte politisk agitation. Men de kunde lika garna ha brutit benen av oss innan vi fick en chans till forklaring.
Georg:
Haromdagen, da jag var i Budapest efter att ha last din story, gick
jag forbi scenen pa Margaretaon och tankte pa forestallningen med
Peter Erdos. Det ar nagot markligt med minnets dubbelsyn - platsen ar densamma och anda en annan, det forflutna ar for alltid
borta fastan standigt narvarande.
Jag undrar hur manga av dagens ungdomar i Sverige som har
en motivation liknande Peters, nar de gor nazisthalsning och skri78

ker slagord. Olyckliga familjeforhallanden anges ofta som en av
flera forklaringar och det vore val inte langsokt i hans fall.
Men beratta vad som hande efter kriget! Hur paverkades din
vanskap med Peter nar han blev kommunist? Senare blev han ju
partipamp.
Egon:
Vi traffades nagra ganger strax efter kriget, men vanskapen
svalnade undan for undan. Vi hade inte langre nagot gemensamt
sprak. Peter uttryckte sig alltmer i linje med den officiella partijargongen och konversationen blev spand. Jag markte att han betraktade mig som ett fossil.
Ibland forsokte han rensa bort partiparollerna och anpassa sig
till vanskapliga samtal om allmangiltiga amnen, men de intresserade honom inte alls. Ingenting hjalpte, gapet var for stort och det
gallde inte bara spraket. Vi levde i skilda varldar.
Peter vistades for det mesta pa de stora dagstidningarnas
redaktioner och umgicks med partieliten, som ansag sig vara i
fard med att bygga det socialistiska samhallet. Sjalv forsokte jag
klara mitt uppehalle med olika uddajobb. En med. kand. hade ju
ingen inkomst, vi hade inga studielan och man tick inte arbeta
som skoterska och annu mindre som lakarvikarie som har i
Sverige.
Samtidigt gjorde Peter och andra med samma asikter tappra
forsok att radda mig ideologiskt, da de sag mig glida mot fordarvet. I borjan ifragasatte jag oppet deras teser, eftersom jag tyckte att
de och inte jag var ute pa villovagar. Det egenmaktiga partispraket hade enligt min uppfattning en infernalisk logik, grundad pa
en harva av logner som maste leda till standigt nya logner. Men
nar jag forsokte forklara detta, mottes jag av kompakt oforstaende.
Mina tidigare vanner sag ogillande pa mig och pastod att jag hade
tappat kontakten med verkligheten.
Nar de fiesta i ens omgivning anser att man inte ser verkligheten som den ar, uppstar ett kusligt dilemma. Gang pa gang blev
jag tvungen att rannsaka mig sjalv: Ar det jag som ar galen? Fastan
jag innerst inne kande att min verklighetsbild var den ratta eller i
varje fall inte falsk, maste jag fraga mig om jag kunde ha ratt nar
sa manga pastod motsatsen. Det ar svart att uppratthalla sin egen
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sanning och sjalvkansla, nar man blir isolerad och maste sta emot
en kompakt majoritet.
I dag ar det la'tt att se att 50-talets hangivna kommunister levde
i en utopi eller ocksa i en blind maktberusning, kanske badadera.
De var overtygade om att de redan hade hunnit ganska langt pa
vagen till sin idealvarld.
En del tyckte synd om mig i borjan och beklagade att partiet
gick miste om en kamrat som kunde ha blivit till nytta. De som
forsokte omvanda mig insag efter en tid att det var bortkastat
besvar, da inte ens deras starkaste "marxistiska" argument bet pa
mig och min forstenade installning. Sjalv drog jag mig undan och
forsokte gora mig osynlig i min privata lilla varld. Kritiken beholl
jag mer och mer for mig sjalv.
Maktens vanner och marionetter liksom alia som hade blivit
beroende av dem, och naturligtvis makthavarna sjalva, sag hotfullt
pa kritiska intellektuella som inte lat sig assimileras. An mer intoleranta blev de efter sin maktkonsolidering under aren 1948-49.
Att halla tyst rackte inte langre. Med brinnande entusiasm och
beundran skulle man uttrycka sin solidaritet med systemet. Men
det formadde jag inte, dar gick min smartgrans.
De fiesta ungerska medborgare stallde sig pa maktens sida,
men det fanns en del och kanske inte sa fa, som tankte pa samma
satt som jag. Att hitta en likasinnad var ett sallsynt privilegium,
det betydde att man hade nagon att tala med. De fiesta vagade inte
saga sin uppriktiga mening till nagon, eftersom vi inte kunde vara
sakra pa varandra. Vi forsokte ha'rda ut var och en for sig i samha'llets utkanter.
Overallt lurade spioner och tjallare, som frivilligt eller pa uppdrag bemodade sig om att informera overheten i hopp om nagon
forman. Det gjorde oss andra dubbelt misstanksamma. Fienden
kunde finnas i varje gathorn, i sparvagnen, i speceriaffaren, i forelasningssalen och - varst av allt - bland ka'ra gamla vanner. Jag led
mycket mer av denna atmosfar an jag hade gjort under nazismens
sista manader. Da levde jag i standig livsfara och maste ofta halla
mig gomd, men jag hade ingen svarighet att skilja mellan van och
fiende.
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Georg:
Detta forstar jag mer an val, det for mig tillbaka till pandans anstrangda tillvaro i en miljo som den inte ar skapt for och aldrig Kelt
kan anpassa sig till. Den som har anhoriga och vanner att lita till
kan ta yttervarldens hot med storre fattning. Det finns ingen objektiv relation mellan hotets storlek och den inre stabiliteten.
Eva:
Lat oss oppna ett mini-menageri, for jag kommer att tanka pa
kackerlackan i fangelsehalet. Det ar nog ett grundlaggande manskligt behov att ha nagon att tala oppet med, ty sig till och lita pa.
Har man ingen fortrolig van, sa maste man hitta pa en. Var det
inte sa Voltaire menade med sitt beromda: Si Dieu n'existait pas, il
faudrait I'inventer, "Om Gud inte fanns, skulle man tvingas uppfinna honom"?
Egon:
Jo, kanske det, men jag lyckades inte uppfinna nagon gud for mig
sjalv. Stalintidens isolering gjorde mig hjalplost handlingsforlamad. Sa var det inte under den kortvariga nazistiska ockupationen,
det var krig och handelserna foljde snabbt pa varandra. Da var jag
fullt sysselsatt med att forsoka overleva fran dag till dag.
Stalinismen gjorde mig omvaxlande bitter och dystert apatisk,
da jag inte hade minsta kontroll over min situation och inte kunde
skonja nagon framtid. Vid ett tillfalle sa jag till en van att ett atomkrig vore battre an detta, om det bara kunde fa bort regimen. Men
han tog ilia vid sig och trodde inte att jag menade allvar.
Georg:
Du menade allvar, och du gjorde det inte. Du gjorde det satillvida
att du ville uttrycka din bitterhet med en drastisk metafor. Din bitterhet var sann och darfor var metaforen sann - ungefar som nar
man ropar Fan i helvete utan en tanke pa att Hin verkligen skulle
uppenbara sig. Men metaforen var ocksa overklig, eftersom du inte
realistiskt hade tankt igenom vad orden egentligen innebar. Foljande anekdot far illustrera vad jag menar.
Under 1960-talet borjade aldre manniskor i Ungern fa pass for
korta besok hos anhoriga i utlandet. Min morbror Sanyi, som du
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sakert kommer ihag, passade da pa att for forsta gangen besoka
Sverige. Han var lakare, en energisk och levnadsglad man i ovre
medelaldern, och detta var hans forsta utlandsresa efter andra
varldskriget.
Av en ren slump kom Jonas Salk, poliovaccinets skapare, hit
samma dag. Morbror Sanyi tyckte det var fantastiskt att forsta
kvallen i Stockholm fa traffa en amerikansk kollega och dartill
ingen mindre an Jonas Salk. Pa sin langsamt snubblande engelska,
ymnigt felbemangd men framford med stort eftertryck, satte min
morbror beslutsamt igang att saga sin mening om USA och dess
utrikespolitik. Ingen annan fick en syl i vadret.
Medan Jonas satt stilla i ett soffhorn och vi andra kande oss
alltmer tillplattade, gick morbror fram och tillbaka i vart vardagsrum och forklarade att Amerika nu hade forlorat det politiska
spelet definitivt. Ryssarna var varldens basta schackspelare, framholl han, och snart skulle de erovra hela Afrika via Kongo. Darefter skulle de via Kuba infiltrera Latinamerika. USA hade missat
taget!
Vilken vaken jude som heist, som tillbringar eftermiddagarna
med att diskutera politik pa kafeerna i Budapest, skulle vara battre
president an Eisenhower, forsakrade han ocksa och tillade att Salkvaccinets dagar var raknade. Konkurrenten Albert Sabins levande
poliovaccin var mycket battre (trots att aven Sabin var amerikan).
Salk forsokte i borjan komma med sma invandningar. Gang pa
gang framholl han att han inte var personligen ansvarig for Forenta Staternas utrikespolitik, men morbror Sanyi lyssnade inte. Till
sist brast Salks talamod och han fragade vad Amerika borde ha
gjort. Och morbror utropade triumferande:
- Anvant atombomben, medan ni var ensamma om den!
- Har ni klart for er vad ett karnvapenkrig skulle innebara,
undrade den forbluffade Jonas Salk. D£ kom den stora overraskningen:
- Ryssarna sager att ett krig med atombomber skulle skada var
art och var planet for all framtid. Men eftersom ryssarna ljuger om
allting, sa maste det vara tvartom. Atombomben ar sakert inte sa
farlig...
Trots att han var akademiker resonerade min morbror pa ett
satt som kanske var ganska vanligt bland amatorpolitikerna kring
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Budapests kafebord vid den har tiden. Uppfattades situationen i
allmanhet sa? Du kanske sjalv utgick fran samma premiss?
Egon:
Det ar knappast smickrande att du tror det om mig, men visst ar
anekdoten om din morbror bade intressant och karakteristisk. Det
ar sant att allt som kom fran ryssarna pa 60-talet togs for logn.
Skulle det sovjetiska kommunistpartiet officiellt ha pcistatt att tva
ganger tva ar fyra, hade vi betvivlat det. Om en regim ljuger konsekvent och langvarigt, blir det en betingad reflex att misstro allt
den sager.
Det fanns inte manga kafeer i Budapest vid den har tiden och
din upptagne morbror, som jag mycket val kommer ihag, tillbringade nog inte mycket tid pa kafe. Men han hade lange levt isolerad
fran vastvarlden, och nar han val kom i kontakt med den ville
han duka upp allt han hade pa hjartat. Framfor allt ville han visa
vasterlanningarna hur dumma de var, han maste fa "forklara verkligheten" for forsta basta amerikan, aven om det rakade vara Salk.
Han skulle ha sagt samma saker till USA:s president, ja, sarskilt
till honom.
Ett vanligt uttryck i privata samtal i Budapest var "dumma
vasterlanningar". Sarskilt var folk irriterade over att vasterlandska
medier ofta presenterade de sovjetiska lognerna som nyheter med
mojlig sanningshalt. Vi visste ju att de bara utgjorde led i den
standigt pagaende desinformationskampanjen fran Tass och andra
agenturer inom ostblocket. BBC, Free Europe och de andra vasterlandska radiokanalerna stordes regelbundet i alia ostblockslander,
sarskilt da det sandes nyheter pa mottagarlandets sprak.
Jag vill anda betona att besserwisser-attityden i Budapest var
blygsam i jamforelse med alia "goda rad" som svenskarna kom
med. De tog for givet att svenska varderingar och darav foljande
atgarder eller icke-atgarder var anvandbara overallt oavsett den
historiska bakgrunden, som de inte ens forsokte satta sig in i.
Nagon propagandist for karnvapenkrig var jag verkligen inte,
men ett par ytterligare kommentarer kan vara pa sin plats. Tanken
att sla till forst med atombomben kom inte ursprungligen fran din
morbror och inte fran kafeerna i Budapest. Den kom fran hogre
kretsar, vanligen val insatta i amnet. En av de manga ivrarna var
83

forvanansvart nog Bertrand Russel och det ar intressant att han
senare fornekade detta, ett tecken bland manga pa att fragan var
starkt kansloladdad. En annan foresprakare var den ungersk-amerikanske matematikern Jonny von Neumann, spelteorins upphovsman, som foreslog att USA skulle anvanda bomben innan Sovjet
nadde samma teknologiska niva. I spelteorin ingar ett komplicerat
moment som kallas prisoner's dilemma och har politiska, etiska, biologiska, sociologiska och andra tillampningar.
"Dilemmat" blev aktuellt i samband med karnvapenrustningen
under det kalla kriget och kunde i detta sammanhang mycket forenklat uttryckas sa har: Det vore bast for alia parter om de kunde
samarbeta, men eftersom den ena inte vet vad den andra planerar
ar den omsesidiga misstanksamheten stor. Da'rfor ar laget bast
for den som vagrar att samarbeta, for den som bygger upp den
storsta karnvapenarsenalen, for den som slar till forst. Jonny von
Neumann var en hok och en stenhard foresprakare for det preventiva kriget: Om du sager "Varfor inte bomba i morgon?", sager jag
"Varfor inte bomba i dag?". Om du sager "Klockan fern i dag", sager
jag "Klockan ett"
Naturligtvis holl jag inte atombomben for en papperstiger, men
jag menade a'nda allvar. Vardagslivet pa andra sidan jarnridan
kan man knappast forestalla sig utan att ha genomlevt perioden
pa plats. Generationer som har vuxit upp i fredliga lander kan,
atminstone intellektuellt, forsta vad ett karnvapenkrig skulle fora
med sig. Men inte ens i sina varsta mardrommar kan de forestalla
sig livet i en totalitar stat, dag efter dag, ar efter ar.
"Men det finns ju hopp", brukar man saga, "det blir sakert en
andring" Ja, men nar? Minnet ar kort och de som inte var med
glommer la'tt att tillstandet i Sovjet varade i flera decennier utan
att de drabbade landernas invanare kunde skymta minsta hopp
om forbattring.

Eva:
Jag tycker om att du sager "totalitar stat", for kommunistisk behover den ju inte vara. Motsatsen kan vara lika mardromsk.
Min forsta period i Colombia intraffade under aren 1952-56, da
La violencia, "Valdet", stod pa sin hojdpunkt. President under storre
delen av denna tid var generalen Gustavo Rojas Pinilla, som repre84

senterade de konservativa, och nade den som knystade om annat
an att han var den gode ledaren - hur manga kor han an importerade fran Venezuela for statens pengar och sedan salde for egen
rakning.
Pa nagot satt visste folk vad som skedde - med korna och
mycket annat - eller kanske visste de bara delvis, eller anade. All
inrikespolitisk information tycktes ligga i luften, som malaria, for
i tidningar eller radio fanns den inte. Devot desinformation var
desto vanligare, dar liksom i ost.
Sjalv var jag ingift i en colombiansk familj och holls i stort sett
bade instangd och utanfor. Som dum blond gringa kunde jag val
annars ha talat bredvid mun, och som statsvetare och journalist
med flera ar pa Aftonbladet bakom mig kunde jag rentav ha skrivit
nagot farligt, som colombianska legationen i Stockholm i sa fall
skulle rapportera.
Trots att min kare gamle chefredaktor P. G. Peterson hade
bestallt en intervju med Dag Hammarskjold och att generalsekreteraren sjalv, pa namnde PG:s anmodan, skriftligen hade bjudit
mig till lunchsamtal pa hotell Tequendama i Bogota, beslots det
plotsligt att jag inte fick ga dit nar stunden var inne. Nagon mojlighet till aterbud fanns inte, Hammarskjold skulle bara ha blivit sittande ensam vid lunchbordet. Men motet hade tidigare godkants
av min man och jag hade skrivit ett artigt och tacksamt ja-svar till
Hammarskjold i New York. Sa jag smet och fick min intervju. Jag
tror det blev en diplomatisk och ointressant artikel. En behallning
var att Hammarskjold larde mig ordet "utvecklingsland" i stallet
for "underutvecklat land", som det hette nar jag laste statskunskap
i Stockholm.
Efter intervjun holls jag i husarrest under tva ar: jag fick handla
pa torget varje morgon, men det skulle ga fort och det fanns rapportorer. Annars fick jag inte ga utanfor huset om inte min man
eller nagon av hans systrar var med. Men han arbetade vid universitetet i Tunja ett par timmars bilfard over bergen at nordost och
kom bara hem over veckandarna, och systrarna kunde inte tanka
sig att frivilligt vistas utomhus i den ganska kylslagna staden. Nagon att tala oppet med var inte att tanka pa for min del.
Men en sondag hande nagot fantastiskt, sa overrumplande att
ingen kom sig for att kora ut mig ur vardagsrummet. Tre nara van-

ner ringde pa och skyndade andfadda inom dorren, de kom direkt
fran en tjurfaktning. De hade suttit pa den dyrare skuggsidan, dar
aven presidenten med maka tronade i sin loge. Och nu flasade de
tre mannen i munnen pa varandra om vad som hade hant pa solsidan mittemot.
Presidentens dotter, den officiellt avgudade Maria Eugenia,
hade anlant till arenan en stund efter foraldrarna, och ett hyllande
sus Ijod som det skulle over laktarna. Hon var namligen helgonlik,
Maria Eugenia, en colombiansk Evita Peron. Hon hade skapat Sendasy som var en forening eller institution for insamlande av klader
och leksaker fran rika barn att delas ut bland fattiga barn. Sa hade
det kanske fungerat i borjan, och det var den bilden alia fortfarande latsades tro pa. Men enligt den gangse "malarian" salde hon de
finaste leksakerna och barnkladerna som pappan salde kor. Pa sa
vis kunde presidentprinsessan sjalv upptrada i elegans fran Paris
och Milano.
Denna sondag, mitt i den vibrerande vantan pa en festlig corrida, hade plotsligt nagon gaining i mittsektionen pa solsidan overrostat hyllningarna med ett utrop: "MARIA EUGENIA AR EN TJUV!"
Och nar sa presidenten befallde att den som hade ropat skulle
trada fram, och ingen gjorde det, fick livvakten order att skjuta alia
pa solsidans mittsektion. Vilket givetvis verkstalldes pa flacken,
enligt vara tre chockade rapportorer.
Men nu till det som for mig var markligast av allt i samband
med denna massaker: det stod inte ett ord om handelsen i var
hustidning nasta dag, inte ens nagon forvriden liten tvaspaltare
som "Sabotage mot dona Maria Eugenia" eller "Hel sektion rasade,
alia omkom". Ingen av de tre vannerna namnde nagonsin mer vad
de hade varit med om, i varje fall inte i min narvaro. Det var som
om det aldrig hade intraffat, och jag borjade undra om jag hade
dromt alltsammans. Men langt senare fick jag hora att nagon fran
USA:s ambassad, jag tror det var ambassadoren sjalv, hade befunnit sig inkognito bland tjurfaktningspubliken. Nordamerikanska
etermedier hade sant nyheten samma dag.
Sa kan det alltsa ga till i en totalitar stat, aven om den inte ar
kommunistisk.
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Georg:
Du hamnade verkligen i husarrest, Eva! Och vad tyckte du om
Hammarskjold?
Eva:
Bland journalister jag hade traffat i min tidigare, svenska tillvaro
hade Hammarskjold rykte om sig att vara svaratkomlig. Som intervjuobjekt var han va'l inte lattatkomlig for mig heller, men det
uppfattade jag som en nodvandig forutsattning for hans arbete.
Det passade mig for ovrigt utmarkt, da jag av privata skal anda
inte hade kunnat skriva nagot avslojande, i varje fall inte om
Colombia.
Som person tyckte jag mycket om honom. Han gjorde ett intryck av renhet, ingenting hos honom forefoll tvivelaktigt, han var
sakert hederlig aven i sin gudstro.
Jag minns honom som humoristisk med den trosterika sortens
humor, "sorg i rosenrott". Kanske sorjde han sin far, den gamle
f.d. statsministern Hjalmar H. som nyligen hade dott. Dag H. sjalv
ansags ha a'rvt mycket av faderns lysande begavning, men sakert
ar att han inte hade nagot av den franstotande sjalvgodhet eller
sarkastiska samtalston som fadern var ka'nd for. Mot mig var generalsekreteraren vanlig pa ett som jag tyckte beskyddande satt.
Jag anade att PG, min chefredaktor pa Aftonbladet, kande honom
personligen och hade sagt nagot fordelaktigt om mig. Nar sjalva
intervjustunden var over stallde Hammarskjold forsiktiga fragor
om livet i Bogota. Han forstod sakert att det inte var la'tt for en fore
detta svensk journalist att andas militardiktaturens unkna luft.
Nagra detaljer fran vart samtal kommer jag inte ihag, jag var
framfor allt angslig, eftersom jag hade smitit hemifran trots forbud.
Men sju eller atta ar senare kampade jag med tararna vid Hammarskjolds begravning i Uppsala domkyrka, jag kande verkligen sorg.
Det kan delvis ha berott pa att hela Sverige sorjde, men mitt eget
minne av honom fordjupade kanslan.
"Aldrig har en manniska ingett sa mycket fortroende hos sa
manga manniskor som Dag Hammarskjold", sade rector magnin'cus Torgny Segerstedt i sitt tal till studenterna, nar de efterat
samlades till en sorgehogtid utanfor Uppsala slott, som var Dag
Hammarsjolds barndomshem.
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Georg:
Nagra ar senare, i mitten av 60-talet hade jag en grupp svenska
studenter som ofta diskuterade tidens valdsregimer, mest de kommunistiska, eftersom samtalen i viss man byggde pa vara och
andra osteuropeers berattelser. N£gra av studenterna uttalade sig
mycket kategoriskt.
Karnvapenkrig var sa farligt, resonerade de, att Sverige borde
avskaffa sitt forsvar och, om det blev nodvandigt for att undvika
kriget, oppna landet for den sovjetiska armen. Darmed skulle
man ta vinden ur den sovjetiska imperialismens segel och radda
manskligheten fran forodelse.
Lika bestamda asikter framfordes om oroshardarna i Afrika.
Det viktigaste var att forse kontinentens nya lander med en demokratisk konstitution av svensk modell. Omvandlingen kunde
visserligen leda till oordning och stamkrig, kanske for lang tid, i
va'rsta fall flera generationer. Om det inte kunde undvikas fick det
accepteras. Den blodsutgjutelse det kunde kosta var ovasentlig i
jamforelse med malet som maste uppnas: ett "korrekt" politiskt
system.
Egon:
Det var inte utan en viss tillfredsstallelse som jag pa 80-talet stotte
pa en boktitel av den franske filosofen och publicisten Andre
Glucksman: "Hiroshima eller Auschwitz?". Ortnamnen kan betraktas som symboler. Fragan galler om manniskor, som lever under outhardligt politiskt fortryck, skulle valja massforstorelse som
sista utvag. Bland dem som tvingades in under det nazistiska respektive stalinistiska tyranniet fanns det sakert manga som skulle
ha foredragit atombomben. Hit hor Glucksman, hit hor ocksa jag.
Vi kan bara hoppas att vara barn och barnbarn aldrig blir stallda i
den valsituationen.
Eva:
Jag forstar viljan att do, nar man inte langre hardar ut och inte kan
hoppas pa forbattring. Men jag forstar inte varfor man skulle vilja
bli alias bodel. Om det verkligen fanns ett val, skulle man darmed
ta pa sig ett oforlikneligt ansvar, man skulle inte vara en bit battre
an de tyranner som forstort ens egen tillvaro. Hur kan man onska

sig ett krig som skulle ta livet av manniskor, djur och all natur pa
stora delar av var planet och troligen forgifta resten for ooverskadlig tid!
Aven om jag tankte enbart pa manskligheten, hur skulle jag
sakert kunna veta att det inte firms en ljusning for de andra ma'nniskorna eller deras efterkommande, en forandring som for dem ar
va'rd att vanta pa? Den enda anstandiga boten for outhardlighet ar
sjalvmord, men aven det kan vara en grymt forhastad atgard, vilket du sjalv ar ett gott bevis pa. For du kom ju ut ur helvetet till sist
och jag tror manga ar glada for att det finns en Egon i Bromma.
Som du forstar av detta haller jag med Georg om att din onskan
maste ha varit en fortvivlans metafor. Den betydde val att ndgot
mdste ske. Fast det var du sakert inte medveten om da. Kanske inte
heller nu, nar du kanner dig tillbaka med den skakande inlevelse
som samtalen med Peter Erdos efter hans dod visar att du ar maktigForlat intranget, psykologi ar ju dina domaner. Men psykoanalytikern kanske fungerar som kirurgen, som kan operera andra
men inte sig sjalv?
Egon:
Eva, du ar forlaten, du far garna analysera mig. Det finns enormt
mycket att saga har, men jag vantar tills jag far se om Georg har
nagon ytterligare kommentar.
Georg:
Problemet med Egons och filosofen Gluckmans val ar dess absurditet. En sadan valmojlighet har aldrig funnits och kommer aldrig
att finnas. Hiroshimabomben falldes inte for att befria nagon fran
fortryck. Andra varldskriget inleddes inte heller i det syftet. Den
som tror annorlunda eller hyser nagra illusioner om saken behover bara lasa Churchills bok om andra varldskriget eller Martin
Gilberts Auschwitz and the Allies. For att bara namna ett par exempel.
Det engelsk-amerikanska flyget ville ju inte ens bomba den
enda jarnvagslinjen mellan Ungern och Auschwitz varen 1944, da
600 000 ungerska judar deporterades den vagen och avrattades
inom loppet av nagra manader. Underlatenheten berodde inte pa
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okunskap, for det brittiska krigsdepartementet hade klara informationer om dodslagret. Mitt under kriget hade det ocksa varit
fullstandigt legitimt att forstora jarnvagen, for att inte tala om det
humanitart berattigade i en sadan atgard.
Din hypotetiska valsituation, Egon, ter sig mot denna bakgrund
som ren fantasi. Hiroshimabomben falldes for att inblandade politiker och militarer ansag sig behova visa Amerikas folk att den
stora investeringen i Manhattanprojektet inte hade varit forgaves.
Dessutom ville de radda sa manga amerikanska soldaters liv som
mojligt, och sannolikt gjorde de det.
Andra varldskriget var inte heller avsett att befria judar eller
andra fortryckta grupper. Det var helt i eget intresse som de allierade tvingades satta stopp for Hitlers dittills ohejdade aggression.
Att de darmed kom att radda en massa manniskor, bland dem oss
tva, fran en saker dod var en for oss gynnsam biprodukt, inget annat. Vart overlevande var en historisk slump och spelade ingen roll
i kriget. Din fingerade valsituation paminner mig om vidskepliga
eller religiosa forestallningar, om myter och sagor dar manniskor
kan forhandla med en hogre makt eller med odet.
Ta ett enklare fall. Saddam Hussein ar ingen Hitler, men aven
han var under sin aktiva tid en egocentrisk och storhetsvansinnig
diktator som inte tvekade att morda sina opponenter eller borja
anfallskrig. En av mina brevvanner, som jag tidigare hade manga
positiva utbyten med - hon sympatiserade ofta med mina asikter
- blev mycket upprord nar hon sag i tidningen att jag tillsammans
med nagra andra uttryckte uppskattning av USA:s insats i det
sa kallade Gulfkriget 1990-91. For henne var kriget ett oforlatligt
brott, hon holl inte med om att Saddams fortsatta expansion helt
enkelt maste stoppas. Hon blundade for den helt konkreta avfyrningen av scudmissiler mot Israel och for det allvarliga hotet av
kemiska och biologiska massforstorelsevapen, med tiden kanske
aven karnstridsspetsar.
Vid ingripandet mot Saddam den gangen forelag atminstone en
verklig valsituation. Besluten fattades i demokratiska lander, vars
regeringar kunde paverkas av pressen och allmanna opinionen.
Tanken att verkligen atombomba Sovjetunionen tror jag inte
existerade for den amerikanska ledningen, inte ens under Kubakrisen trots allt vapenskrammel. Saval de inrikespolitiska realite90

terna i USA som relationerna mellan USA och dess allierade skulle
ha omojliggjort ett sadant beslut.
Jag betvivlar inte att du liksom min morbror och manga andra
har ka'nt det sa som du beskriver. Men uttrycket "hellre atombomben" paminner mig om nagon som i en svar familjekris sager: "Jag
onskar att jag hade fatt cancer i stallet".
Egon:
Jag tycker faktiskt att det finns annu varre saker an cancer. Det ar
sant att man inte brukar borja internationella krig for att befria
fortryckta folkgrupper, aven om det faktiskt nyligen har ha'nt
- Kosovokriget var atminstone till stor del avsett att hjalpa albanerna i provinsen. Men det ar inte det som ar poangen. Du visar ju
med Saddam som exempel att inte du heller tvekar infor anvandningen av vald, om passivitet skulle leda till nagot annu varre.
Fragan som aterstar ar: Vilket slags vald? Karnvapen ar tydligen den yttersta gransen for manga. Darfor ar kombinationen
Hiroshima/Auschwitz sa tillspetsad aven som metafor. Var for sig
och tillsammans framkallar bada platsnamnen harresande associationer, och darmed upphaver metaforen sig sjalv.
Lat mig anda paminna om att 40-talets atombomb inte var densamma som 70-talets. Och vidare: det handlar ju om mig, men inte
bara om mig, vilket i sammanhanget ar mycket viktigare. Jag var
desperat, det ar sant, men jag ville inte do och annu mindre doda
andra. Jag ville leva ett vardigt liv och det onskade jag alia andra
ocksa. Jag hade varit beredd att offra enormt mycket for ett vardigt
liv, om - och det fanns manga om - det hade funnits ett sadant val.
Jag maste dock erkanna min tacksamhet for att det inte blev nagot
karnvapenkrig da.
Men lat mig fortsatta min hogst subjektiva jamforelse mellan
nazismen och stalinismen.
Under det for oss odesdigra aret 1944 var jag 19 ar gammal. Ansvarskanslan ar inte sarskilt stor i den aldern, det ar mycket svarare att fatta livsavgorande beslut nar man har fru och barn att tanka
pa. Manniskorna i Budapest visste att kriget var i sitt slutskede.
For de fa judar som hade lyckats overleva sa langt aterstod bara att
for annu en kort tid forsoka klara livhanken. Chansen var inte stor,
men om vi lyckades skulle framtidens portar sta oppna.
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Sa blev det ocksa, men vi kunde inte forutse att jarnridan skulle
ga ner bara tre ar efter Ungerns fall. Om igen var landet omgardat
med taggtrad och vaktat fran reflektorforsedda torn langs granserna. Det radde sa gott som fullstandigt utreseforbud.
Systemet befaste sig snabbt och havde sig over manniskorna
som en stentung koloss. Vi sag inte minsta hopp om nagon forbattring under var livstid. Eftersom alia tidigare forandringar hade
varit negativa, vagade inte ens de mest optimistiska tro pa nagot
battre an att allt skulle forbli som det var.
Till skillnad fran nazismen hade stalinismen den fordelen att
ingen langre ville doda mig pa grund av mina foraldrars eller forfaders religion. Jag bar visserligen den icke syn- men desto mer
kannbara stampeln "klassframmande element", men den hade jag
kunnat skudda av mig genom att foga mig i systemet och anamma
den obligatoriska partitexten. Men dci vantade mig ett allt trassligare snar av logner och ett sprakbruk utan samband med vare sig
logik eller yttre verklighet. Orden skulle ha fastnat i halsen. Min
reaktion var inte bara intellektuell, den kandes i hela kroppen.
Jag avskydde dem som till synes utan svarighet accepterade
elandet, men det kan inte fornekas att jag ocksa kande avund for
att inte saga beundran. Alia Ijog inte i borjan, ratt manga var i ett
tidigt skede uppriktiga i den tro som de foredrog att kalla vetenskap. Somliga overdrev nog, av optimism eller opportunism, men
i stort sett var deras installning akta. Annu var falskspelet inte
sa latt att genomskada bakom slagordens dimrida. Den officiella
jargongens forvrangningar och pseudologik lurade forst manga
att Ijuga utan att de sjalva forstod det. Och nar de sent omsider forstod, hade de redan snarjt in sig som flugor i spindelvav.
Men for att aterga till Peter. Efter ett par ar hade han och en
standigt vaxande del av hans hangivna partikamrater upptackt att
allt inte var i sin ordning. Men da forsokte de fiesta ursakta systemet. "Hugger man ved, blir det manga flisor", sa en av ledarna. "Sma
orattvisor" var en oundviklig biprodukt vid forverkligandet av
"den stora rattvisan". Fangelse, tortyr och aven avrattningar var
smaflisor i forhallande till det valdiga, framtidsinriktade samhallsbygget.
Ungefar sa resonerade de troligen med varandra och for sig
sjalva, offentligt uttryckte de sig helt annorlunda. Da framstalldes
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aven de mest fruktansvarda overgrepp som exempel pa en Hogre
Rattvisa. De agerade precis som det beskrivs i George Orwells
markliga satir "1984", som utkom 1949. Orwell skrev den i djup
besvikelse over Sovjetkommunismen, och hans "doublethink" och
"newspeak" illustrerar pa ett lysande satt logikens och sprakets
forfalskning.
De forhallandevis sma orattvisorna i borjan kallades framsteg,
partiet kravde applader. Nar man gled over till allt varre maktmissbruk skedde det sa steglost att det knappast marktes. Samtidigt kravdes allt starkare ovationer, och snart var inte heller det
nog. Den som ville gora karriar inom partiet, eller atminstone
behalla sin stallning, forvantades begara allt storre och plotsligare
overgrepp mot "fienden". Som sadan klassades snabbt den anha'ngare som inte holl takten.
Den konsekventa forvrangningen av sprak och logik fick ett
eget liv. Den som lart sig att rutinmassigt tillampa systemet anvande det mot van som ovan och maste finna sig i att andra Ijog om
honom sjalv i partiets och revolutionens namn. Darifran gar vagen
spikrakt till det som utomstaende finner sa absurt: att fortala sig
sjalv, att erkanna brott som man inte gjort sig skyldig till - aven om
man vet att det kan kosta livet.
Nar processen var igang gick den inte att hejda. Alia ansvariga
hade sjalva varit med om att skapa eller anamma den. Partiets
hogsta ledarskikt agerade i eget intresse pa direktiv fran Moskva. I
praktiken kunde de modifiera - mildra eller skarpa - de sovjetiska
kraven, men att sta emot den perverterade makthavaren och hans
valoljade terrorapparat var totalt omojligt.
Georg:
Sa var det sakert, i synnerhet under Stalin. Men jag kan inte lata
bli att fascineras av olika kommunistledares satt att, som du sager,
modifiera - mildra eller skarpa - de sovjetiska kraven, sarskilt
efter Stalins tid. Ungerns Kadar blev ju en mini-Gorbatjov tjugo
ar fore den store avvecklaren. Varfor gick det sa mycket battre i
Ungern pa 70-talet an i Husaks Tjeckoslovakien och Honeckers
Osttyskland? Ledarnas personlighet maste verkligen ha betytt en
hel del. Men lat oss vanda ater till din skildring av Stalintiden!
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Egon:
De fortsatte att hugga ved och flisorna flog i alia riktningar. Medan
partitoppen byggde sin socialism med ett allt starkare sjalvbedrageri, forklatt till entusiasm, utnyttjade lagre befattningshavare sin
makt till pedantiskt oversitteri. Universiteten och sa gott som hela
kulturlivet dranktes i partibyrakratins kvavande sorja. Jag ska beratta ett litet minne.
Strax efter det att partiet hade tagit makten vid arsskiftet 1947-48
aterinfordes kursavgifter vid universiteten, men officiellt bara
for battre bemedlade studenter. Jag horde till de fattigaste i min
argang och utgick fran att jag skulle slippa avgiften. Nar jag sag
mitt namn pa de betalningsskyldigas lista blev jag alltsa mycket
forvanad, men pa min skriftliga forfragan fick jag bara en inbetalningsblankett till svar.
Av misstag inneholl dock kuvertet nagot mer. En slarvig sekreterare hade rakat bifoga bade motiveringen och beslutskommittens
sammansattning, tva hemliga dokument som verkligen inte var
avsedda for mina ogon. Personerna pa namnlistan kom fran lika
"borgerliga" miljoer som jag, nagra av dem var mina kurskamrater, alia hade det mycket battre stallt ekonomiskt an jag. Avslagets
motivering lod: "Klassframmande element. Fientligt sinnad mot
arbetarklassen".
"Klassframmande" syftade pa min borgerliga harstamning,
men i det avseendet var mina kamrater i kommitten lika klassframmande som jag och ekonomiskt var de det i betydligt hogre
grad. Men ingen av dem kravdes pa kursavgiften, eftersom de
hade visat en positiv installning till "arbetarklassen", las partiet.
Kollegerna nojde sig forresten inte med "klassframmande" utan
bredde pa med "klassfiende". Det var betydligt farligare, fast det
den har gangen inte hade nagon annan praktisk konsekvens an att
jag, en utfattig "kapitalist", tvingades betala hela kursavgiften. Mer
smartsamt var att jag med ens sag kamraterna och hela systemet i
blixtbelysning. Jag sag Djilas nya klass framfor mig langt innan jag
laste boken.
Eva:
Djilas, om honom laser man i Bonniers lexikon, redigerat 1994:
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Djilas, Milovan, fodd 1911, jugoslavisk politiker (fran Montenegro).
Han var partisanledare under andra vtirldskriget och blev en av Titos
narmaste medarbetare. Efter brytningen mellan Jugoslavien och
Sovjetunionen riktade Djilas stark kritik mot det sovjetiska samhdllssystemet, efter hand ocksd mot det kommunistiska systemet i Jugoslavien. Han tvingades avgd som vicepresident och talman i nationalfb'rsamlingen, lamnade partiet och var med ndgra avbrott fangslad
1956-66. Hanfordefram sin kritik i Den nya klassen (1957) och
Samtal med Stalin (1962), bdda utgivna i utlandet. Han skrev sina
memoarer (1976-83) och en kritisk biografi om Tito (1980).

Vilken modig man! De tva forsta bockerna finns att lana pa bibliotek i svensk oversattning - jag faxade till Stockholms stadsbibliotek och fick positivt svar.
Egon:
Bra, de ar av intresse.
Jag vill bara tillagga att allt jag begarde av mina kamrater var
att de skulle lamna mig i fred, i sa fall skulle jag knappast ha sorjt
over min stallning som persona non grata. Varfor de uppmarksammade mig begriper jag forresten inte. Eftersom jag maste forsorja
mig var jag ofta borta fran forelasningarna, och nar jag var dar
yttrade jag sallan ett ord.
Georg:
Jag tror att du underskattar betydelsen av dina icke-verbala signaler. Det ar uppenbart att du inte ser dig sjalv med tillnarmelsevis
samma skarpa som du visar i ditt iakttagande av andra. Eftersom
du inte tycks veta det, kan jag tala om att ditt ansikte ar som en
oppen bok, sarskilt nar du ogillar nagot. Din tystlatenhet gor saken annu varre, eftersom den bekraftar vad ansiktet sager. Andra
brukar ursakta sig med bortforklaringar, vilket du aldrig gor.
Ditt icke utsagda men tydliga ogillande kunde sakert vara
hogst irriterande, sarskilt for dem som kande samma olust som
du men var fega och lat sig dras med i det opportunistiska spelet.
Efter den intensiva anstrangning som ett politiskt korrekt beteende kravde och darpa allt besvar med att overtyga sig sjalva om att
de hade valt den enda kloka vagen maste din tysta kritik ha vackt
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bade skam- och skuldkanslor hos somliga. Och hos andra det hat
som nyfralsta kanner infor sin tvivlande broder.
Eva:
Kan vi atervanda till Glucksmans bok? Jag har inte last den. Menade han verkligen att sta'lla Hiroshima mot Auschwitz, som om det
gick att valja? Ville han inte tvartom visa upp de tva sida vid sida
just for att pavisa omojligheten att valja mellan pest och kolera?
Eller mellan grevens och arkebiskopens belagenhet hos Dante:
den enes huvud ar den andres hatt, den ene gnager pa den andres
nacke; och bada ar, till straff for sitt omsesidiga hat, fastfrusna i
Kokytos i helvetestrattens djup i evighet amen.
Medan jag a'nda ar ute och smyger i var gemensamma tappa,
vill jag ocksa garna se tillbaka pa Georgs rader om kriget mot Irak
1990-91. Menar du att just det kriget var mer ideellt betingat an de
allierades insatser under andra varldskriget? Att scudmissiler och
massforstorelsevapen var verkliga krigsorsaker vid sidan av beslutet att undsatta Kuwait?
Men missilerna over Israel och Saudiarabien var ju tvartom
- rent kronologiskt - Iraks svar pa kriget, "Operation Okenstorm".
Och betraffande massforstorelsevapnen: ingen FN-allians ingrep
nar Saddam Hussein anfoll Iran 1980 och ett bade giftigt och blodigt krig fortgick i nastan atta ar. Inte heller nar han 1988 gasbombade sina egna medborgare i Halabja, varvid 5 000 dog och ett
okant antal skadades.
Vad FN och USA i forsta hand ville radda var forstas oljan. Saddam fick inte bli herre over Kuwaits och kanske aven Saudiarabiens sprutande kallor till makt och rikedom, och val var det, for
jag vet inte varfor du sager att "Saddam Hussein ar ingen Hitler".
Aldrig avstod val "slaktaren fran Tikrit" frivilligt fran nagon
grymhet som han sag sig betjant av. Som nybliven president 1979
lat han avratta 21 regeringsmedlemmar. Och enligt Amnesty International dog under de foljande tio aren 31 000 manniskor i landet
pa grund av brott mot konventionen om manskliga rattigheter.
Nog var det viktigt att Amerika och FN tog kontroll over oljan,
men de kan inte tva sina hander i den.
Om alltsa "Okenstormen" var ett nodvandigt ont, sa var det
annorlunda med sanktionerna som foljde. De var inte nodvandiga,
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for det stod tidigt klart att de inte skulle fora till malet eftersom
Saddam inte alls lat sig paverkas. Jag tycker sanktionerna var och
forblir en gruvlig skam for alia demokratiska lander. Hur kunde
vi lata det irakiska folket pinas och do for nagot som bara ledaren radde for! Sedan han korde ut FN:s vapeninspektorer forde
dessutom amerikanska och brittiska stridsplan ett skoningslost utnotningskrig mot det stackars landet, och det pagick ostort medan
fore detta Jugoslavien, Afghanistan, Mellanostern, Kashmir, OstTimor, aids och terrorism - fore och efter 11 September 2001 - tog
var uppmarksamhet i ansprak.
Det pastods att ansvaret var Saddams, men vad ar det for prat!
Var inte ansvaret Hitlers en gang? Och Stalins och Maos, och Videlas i Argentina och Pol Pots i Kambodja? Skulle det ha gett oss ratt
att ytterligare plaga manniskorna som led under deras regimer?
Cancer botas val inte med svalt och prygel.
Jag laser ur mina noteringar fran ett samtal med Paris Qasira,
chef for presscentret i Bagdad nar jag var dar i maj 1995. Jag vet inte
om hans beskrivning ar medicinskt korrekt, men jag ar overtygad
om att den ar arlig. Sa har star det i mitt anteckningsblock:
"Paris mor dod mars -94. Bomb nara intill chockade henne
under Kuwaitkriget. Darav jattelikt bukbrack, hennes inre strops
langsamt, operation omojlig av brist pa anestetika mm. Plagades
fruktansvart tills hon dog."
I augusti 1997 konstaterade UNICPF att 1 211 285 barn hade dott
av orsaker som kunde relateras till embargot, och tva ar senare
uppgavs att dodligheten bland barn under fern ar hade mer an
fordubblats pa de senaste fern aren. Redan da hade vi alltsa tagit
livet av minst en och en halv miljon barn med vara sanktioner och
var liknojdhet. Och antalet bara vaxte - fram till det nya storkriget,
som atminstone hade den fordelen att Saddam oskadliggjordes.
Nagra massforstorelsevapen tycks han inte ha lamnat efter sig,
men massgravar.
Minnet ar kort, som Egon konstaterade en gang. Dessutom
ar det selektivt. Under sanktionernas tid hade manga irakier for
langesen glomt Saddams overgrepp fore Kuwaitkriget. Da, 1989,
noterade Varldshalsoorganisationen att 92 procent av befolkningen
hade tillgang till rent vatten och 93 procent till hogklassig sjukvard
samt att livsmedelsforsorjningen var tillfredsstallande och skol97

undervisningen utmarkt. Da hade folk bocker och tvattmedel, en
tand kunde lagas och en blindtarm opereras, en maskindel eller
ett trasigt fonster kunde ersattas och bonderna kunde godsla sin
jord. I embargots Irak var det manga som inte mindes annat an
gott fran den tiden, allt det onda kom fran en fientlig varld utanfor
landets granser.
Trodde Bush & Blair verkligen att det nya kriget 2003 automatiskt skulle foljas av frid och fredlig utveckling? Hade de glomt
vad foljderna kan bli av att fortrycka och fornedra ett folk? Forsta
varldskrigets blockad mot Tyskland hade tydligen fallit ur minnet
liksom den efterfoljande Versaillesfreden.
Egon:
Polemiken om sanktionerna ar ju mellan dig och Georg, men jag
kan inte avsta fran att gora nagra reflexioner. Det var ett svart
dilemma, men principiellt tycker jag att du har fel. Sanktionerna
gagnade inte Saddam och hans regering, och det talade for att de
var till nytta.
Stormakterna ar naturligtvis inga valgorenhetsinrattningar.
Om de nagon gang idkar valgorenhet ar det hogst lovvart. Inget
land ar ansvarigt for att ett annat lands regering svalter ut det
egna folket for att kunna bygga sig en a'nnu storre och grymmare
militarmakt.
Det jag nu sager kan lata cyniskt, men - man kan inte fora stormaktspolitik med barnadodlighetsstatistiken som utgangspunkt.
Det n'nns en ooverkomlig avgrund mellan det individuella lidandet och massbegreppet. Att se ett barn lida ar outhardligt. Men
om jag maste va'lja mellan 50 000 och 100 000 doda, da befinner
jag mig i en dimension dar jag inte formar tanka pa det individuella lidandet, och da valjer jag de 50 000. Det ma vara kyligt, men
det ar rationellt. Och det ar etiskt: av tva onda ting valjer jag det
minst onda. Jag tror att de fiesta filosofer skulle instamma i resonemanget.
Forresten ar Irak ett potentiellt rikt land. Ansvaret for dess
lidande ar Saddams och i hog grad aven det irakiska folkets. Jag
forestaller mig att folkets majoritet stodde honom, liksom det tyska
folket stodde Hitler.
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Georg:
I princip star jag helt pa Egons sida i denna diskussion. Sanktionsfragan hade ingenting att gora med hygglighet eller dess motsats,
problemet ar att diktatorer som Saddam inte forstar annat an drastiska metoder.

Eva:
Problemet var att Saddam inte forstod nagra metoder som inte
drabbade honom personligen.
I princip skulle jag ocksa kunna sta pa er sida i Egons resonemang - hellre 50 000 doda an 100 000 givetvis - men vem sager att
detta var det verkliga valet? Forst och framst ar jag saker pa att
sanktionerna i hog grad gagnade Saddam.
Till skillnad fran Hitler kom han ju inte till makten genom val
utan genom vald. Eftersom uttalad opposition var en sjalvmordshandling, ar det omojligt att veta hur stor del av folket som skulle
ha gett honom sitt stod, men jag tror att det rorde sig om en minoritet. Jag sag exempelvis hur svart en del Bagdadbor hade att dolja
sin desperation nar tva bevapnade poliser plotsligt, som uppflugna
fran Jahannam, stod framfor dem och forbjod nagonting eller helt
enkelt forde bort dem till vem vet vad. Detta skedde ofta. En fattig
sate greps nar han forsokte salja ett gammalt dasslock pa gatan;
tva unga manniskor fick en hotfull varning nar de kysstes i skuggan av ett mullbarstrad; av mig tog de filmen ur kameran nar jag
platade en blommande buske. Syftet kunde sa vitt jag begriper inte
vara annat an att halla manniskor i standig skrack.
Men, har kommer den tragiska poangen: genom isoleringen
och embargot lyckades Saddam anda vinna manga anhangare i sitt
land. Framfor allt sag han sjalv till att propagandamassigt utnyttja
situationen. Jag ar overtygad om att effekterna av detta bidrar
starkt till hatet och de fortsatta striderna efter hans fall, inte minst
till det ohyggliga gisslantagandet.
Att nagon stormakt skulle agera valgorenhetsinrattning vantar
jag mig inte men konstaterar att de ibland, precis som vanligt folk,
forsoker ge sken av adelmod nar de handlar i eget intresse.
Nu vattnar Saddam sin lilla palm pa fangelsegarden - och kanske pratar med den i brist pa kackerlacka. Hur manga dodar kan
han domas till i sitt olyckliga land?
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Antagligligen far jag sista ordet om Irak, for ni bada vill ju tillbaka till Ungern? For min del vill jag avrunda med fyra rader ur
en liten diktsamling av den irakiska poeten Dunya Mikhail, oversatta till engelska av henne sjalv:
Our country sleeps standing.
Its time passes standing.
Its heart beats standing.
So, let us stand for a minute in mourning.

("Diary of a wave outside the sea",
Ishtar Publishing House, Kairo 1999.)

Egon:
Du gissar ra'tt, jag vill ta vid dar Georg talade om de nyfralsta
kommunisternas hat mot en tvivlande broder. Ja, det fanns en del
ivriga politiska aktivister, men de fiesta kamraterna var inte fralsta
alls utan bara enkla flitiga strebertyper.
Under kommunistregimens forsta ar, nar du Georg nyligen hade
lamnat Ungern med din Eva, besokte jag da och da medicinska
studentklubben, som redan var helt kommuniststyrd. Det var alltid
fullt med folk dar, mest "ansiktsbadare" - du minns nog denna klassiska ungerska ordskapelse? Den betecknar personer som dyker
upp pa moten och tillstallningar bara for att andra ska lagga marke
till dem. Sa fanns det nagra som kom till klubben for att varma sig
pa vintern och kanske for att traffa nagon av det andra konet.
De tongivande aktivisterna var la'tt igenkannliga i sina sjabbiga,
ofta trasiga klader, som de bar med en stolthet som paminde om
1800-talets husarer i sina glansande uniformer. Jag fattade aldrig
hur dessa borgerliga, ofta hogborgerliga, unga manniskor sa
snabbt lyckades omvandla sin snygga kladsel till dessa fula gamla
paltor. De forsokte kla ut sig till kampande proletarer men lyckades bara lura sig sjalva, om ens det. De kvinnliga aktivisterna
kladde sig direkt franstotande for att astadkomma en motsvarighet
till de "rattrogna" killarnas utstyrsel. Arbetarklassens ungdomar
vardade daremot omsorgsfullt sina billiga klader, som ofta var
notta av alder och arbete.
Jag kande la'tt igen mig nar jag flera ar senare laste Orwells
"1984", insmugglad av en van eftersom den var strangt forbjuden i
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Ungern. I boken ar partimedlemmarna alagda att visa sig fientligt
installda till all sexualitet, det ar obligatoriskt for dem att tillhora
"antisexligan". Dock ar gifta partikamrater skyldiga att alstra barn
at partiet, men samlaget maste vara njutningsfritt. Redan att atra
nagon ar kriminellt, ett "thoughtcrime", och en misstanke om
fysisk attraktion utgor ett officiellt aktenskapshinder. Nar goda
partikamrater ska motas i sangen tar de darfor pa sig en acklad eller uttrakad min och klagar uppgivet: "Vi maste gora var plikt mot
partiet".
Har maste jag dock framhalla att partiet i Ungern aldrig fick
samma fasta grepp om medlemmarnas karleksliv, mojligtvis med
undantag for den hogsta partitoppen. I Orwells England hade det
kanske gatt, men ungrarna har i alia tider lyckats motsta puritaners intrang i privatlivet.
Naturligtvis sag den ungerska kommmunistledningen med
misstanksamhet pa medlemmarnas karleksliv. Passionen kunde
tolkas som ett individualistiskt forsok att dra sig undan. Den va'nde uppmarksamheten at oratt hall och felkopplade energin, vilket
inte var forenligt med seriost partiarbete. Samlevnaden mellan tva
aktivister var verkligen komplicerad, da bada var standigt fastkedjade vid partiarbetet eller pa sprang mellan moten fran morgon till
kvall. Nar de slutligen ramlade i samma sang, var de dodstrotta.
Det nu sagda gallde naturligtvis inom aktenskapet, utomaktenskapliga forbindelser var strangt forbjudna partimedlemmar
emellan. Bedragna hustrur och akta man anmalde ofta sin otrogna
partner for partiet, och konsekvenserna kunde bli allvarliga. Pa sa
satt fann den orwellska karleksfientligheten trots allt sin vag aven
till de ungerska kommunisternas sovrum och drabbade sarskilt de
hogst uppsatta.
Bland de ledande aktivisterna i medicinarklubben aterfann jag
Zsuzsa, min forsta stora karlek fran gymnasietiden. Hon var dotter
till en rik overlakare i Budapest och hade redan som 16-aring agt
en stor garderob. Varje gang vi skulle ga ut tillsammans hade hon
gatt mig pa nerverna med sina funderingar om vad hon skulle ta
pa sig. En gang blev jag sa irriterad att jag sa till pa skarpen att hon
kunde ta vad som heist och tanka lite mer pa de svaltande miljonerna i Afrika och Asien. Det var knappast spirituellt sagt, och
inte vanligt. Zsuzsa blev stott.
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- Vad fanig du ar, sa hon. Varfor pratar du strunt i stallet for att
hjalpa mig valja!
Nar jag nu traffade henne pa klubben ville hon inte fraga mig
till rads om vare sig klader eller nagot annat. Hon var naturligtvis
kostymerad i de borgerliga "proletarernas" osensuella och oestetiska mode, en riktig proletarflicka skulle ha skrattat at henne. Sjalv
blev jag nastan gratfardig.
Georg:
Beskriver du inte i grund och botten tva yttringar av samma sorts
beteende, ar inte skillnaden ytlig och ovasentlig? Som rik flicka
hade hon svart att valja, eftersom hon var man om att bli accepterad och heist vacka beundran. Efter kriget var hon ute efter precis
samma sak men behovde nu bara folja de kollektiva riktlinjerna,
det var sakert lattare for henne an att valja sjalv. Antligen hade hon
funnit en trygghet och den kandes sakert battre for henne an dina
foga intresserade rad. Din karlek kan inte ha varit sarskilt djup.
Men hur var hon mot dig nar ni traffades efter kriget?
Egon:
Hon skallde ut mig. Om jag inte kunde forma mig att kampa i
frontlinjen, sa kunde jag val anda utfora nagot samhallsnyttigt
arbete, tyckte hon. Jag kunde ju se hur modosamt det var att bygga
socialismen!
Ja, det var sant. De hade enormt mycket att gora. Jag kom mig
inte for att fraga vem eller vad deras standiga trotthet var bra for.
Inte heller papekade jag att det var foraldrarnas goda ekonomi
som gjorde det mojligt for dem att tillbringa hela dagarna med
"arbetet for socialismen", en helt meningslos tidsspillan enligt min
uppfattning. De satt och pratade pa mote efter mote, bara for att
upprepa de officiella slagorden, fordoma imperialisterna och lovorda den stora, segerrika Sovjetunionen. Och foraldrarna fortsatte
att forsorja sina "socialistiska" barn, som hade stallt dem sjalva i
skamvran och forsokte tiga ihjal eller helt enkelt forneka dem.
Jag bara lyssnade till Zsuzsas moraliserande politikundervisning och forsvann sedan sa fort jag kunde.
Snart insag jag att det inte var nagon ide att titta in pa studentforeningen, inte ens for flickornas skull. Jag foredrog att strova
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omkring pa gatorna nar jag hade en ledig stund. Men kamraterna
lamnade mig inte i fred. Sa fort de fick syn pa mig hogg de tag i
mig och tvingade mig att hora nya slagord ur den senaste partibroschyren. Allting och alltings motsats kunde pa nolltid forvandlas fran sanning till logn, beroende pa partilinjens svangningar
och utan hansyn till vad man nyss hade sagt.
Jag fick stillatigande lyssna till alia absurditeter, att protestera
skulle inte ha tjanat nagot till. Jag visste att jag bara skulle mota
dova oron, det var nog varst av allt.
Georg:
I Orwells "1984" bestar varlden av tre stater, Eurasien, Oceanien och
Ostasien. I Eurasien, som ar romanhjaltens land, ar man alltid allierad med den ena och i krig med den andra, omvaxlande. Med jamna
mellanrum organiseras en hatvecka, da alia uttrycker ett obligatoriskt och intensivt hat mot fiendelandet. Utover denna kollektiva
ovning praktiseras dagligen "tva minuters hat" pa alia arbetsplatser.
Under varje hatvecka organiseras ett massmote. Vid ett sadant
skrek en talare ut sitt brinnande hat mot Ostasien och gav fruktansvarda skildringar av alia grymheter som begicks dar. Folket
rasade och kravde massbestraffning, avrattningar och krig. Men
mitt under den kollektiva hatorgien kom en liten man springande
uppfor trappan till talarstolen. Han viskade nagot i orat pa talaren,
som dock inte tycktes reagera utan fortsatte att skrika som forut.
Anda forstod ahorarna genast att den politiska linjen var omlagd,
hatet skulle nu galla den tidigare allianspartnern Oceanien. I
samma ogonblick var aven historien totalt reviderad: fiendskapen
med Oceanien var urgammal och bestandig, medan alliansen med
Ostasien byggde pa en tradition av fast och evig vanskap.
Orwell hade sett systemet i funktion, nar han observerade
de Moskvastyrda politiska kommissariernas verksamhet under
spanska inbordeskriget. Men hur kunde sa manga andra vasterlandska intellektuella blunda for det och halla fast vid sitt onsketankande om systemets fortrafflighet? Varfor sag inte liberaler och
vansterradikaler vad som hande i Sovjetunionen under Stalin?
I Ungern gick det ju manga ar mellan kommunistpartiets
maktovertagande 1948 och liberaliseringen, som borjade i mitten
av 60-talet. Vad hande under tiden? Hur gick det for dig?
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Egon:
Luften kandes alltmer tryckande, jag har svart att beskriva delta,
men ett naturfolk kan tankas fornimma en annalkande storm pa
liknande satt. Atmosfaren tyngdes av en mangd till synes vardagliga episoder, kanske rena tillfalligheter - en omedveten sidoblick,
en nickning eller grimas, en gest eller ett tonfall, en plotslig tystnad, en kylig halsning eller ingen halsning alls. Allt detta storde
kommunikationen mellan manniskor. Den obehagliga spanningen
gjorde sig kannbar pa alia nivaer men var mest pataglig bland folk
inom partiapparaten och den statliga hierarkin, da'r den okade
med hojden.
Forut inflytelserika partimedlemmar som var pa vag att raka
i onad kunde marka forandringen pa en rad tecken. Telefonen
tystnade, officiella papper upphorde att komma eller forsvann fran
skrivbordet, dorrar som hade statt oppna var plotsligt lasta, vanner
kom inte langre pa besok. Sjalv vantade jag med stigande spanning att nagot skulle handa.
Flera ar senare fick jag veta att man vid den har tiden hade
overvagt att avstanga mig fran universitetet. Detta var mycket
ovanligt, en enda student hade tidigare relegerats fran min arskurs
med flera hundra studenter. Tillsammans med nagra ledande
industriman hade han arresterats for en rad ekonomiska brott,
verkliga eller pahittade.
Jag fick aldrig veta varfor jag skulle ha blivit utkastad, men
annu senare berattade nagon for mig att jag hade skyddats av
Peter. Kontakten mellan honom och mig hade brutits langt tidigare, men till hans manga plikter horde att uppratthalla en halvofficiell forbindelse med universitetet. Harigenom hade han pa
nagot satt kunnat agera till min favor. Nar vi traffades igen efter
manga ar, antydde jag forsiktigt att jag sa nar hade blivit utkastad
fran universitetet, varpa Peter med ointresserad min mumlade
nagot ohorbart.
Eva:
Pa tal om Peter Erdos. Du berattade forut att han var sa omusikalisk att han inte ens kande igen Internationalen. For en del ar sen
sag jag i TV ett inslag med var gamle hogerledare Gosta Bohman.
Gang pa gang vevade han aningslost samma melodi pa en rod
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speldosa, som nagon hade satt i handerna pa honom. Han anstrangde sig forgaves att komma pa vad det var for musik han spelade
- men ni har ju redan gissat.
Den tryckande luften du talar om, Egon, den tyngde hart ocksa
pa mig och sakert de fiesta manniskor fran vast som besokte
Sovjet och andra kommunistlander aven langt efter Stalin. Det var
Kafkas atmosfar, och det behovdes inga sa patagliga tecken som en
tyst telefon eller en stangd dorr. Man var massivt medveten om att
manniskorna levde i angslan, de var radda for oss utlanningar och
sakert for varandra.
Att forsaljarna pa varuhuset GUM i Moskva var vranga och
ohovliga, liksom hotellets personal, berodde kanske delvis pa gammal vana men troligen ocksa pa att de inte vagade bli sedda i vanligt samtal med en utlanning. I Baltikum och annu mer i Bulgarien
och Rumanien var det lite annorlunda, i varje fall blev det sa for
mig. Bland dem som upptradde mest regimtroget och hade officiella befattningar traffade jag nagra som vagade anfortro sig och be
om hjalp att komma ut, de kunde behova ett brev med erbjudande
om jobb i Sverige eller inbjudan till en konferens. Cornelia, som
hade last svenska i Bukarest och var statligt anstalld guide under
en kulturresa i Rumanien i mitten pa 70-talet, var sa betrodd att
hon nagra ar senare utsags till va'rd for en rumansk utstallning pa
Goteborgsmassan. Darifran smet hon raskt till Stockholm for att
stanna och bli svensk.
For mig var det befriande som att flyga med egna vingar var
gang jag foljde med ett plan for hemfard over jarnridan. Samtidigt
var det bittert och skamset att tanka pa alia som maste stanna
kvar, vanligen hade jag i hemlighet traffat va'nner som horde till de
mest utsatta.
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Peter Erdos, en glad prick med dodligt allvar i hjartat. Elitsoldat i det kalla
kriget och trohetens forkampe - i allt utom karlek.
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Del 3

Georg:
Berattelsen om det anonyma stodet som Egon fick av Erdos vacker
hos mig ett minne fran 40-talet. Det handlar om Tibor Bakacs, den
mest overtygade kommunist av stalinistisk modell som jag personligen kande, han var gift med min styvfars systerdotter. I motsats
till efterkrigstidens opportunistiska stalinister hade han redan
langt fore kriget bevisat aktheten i sin kommunistiska tro. Han var
medlem av kommunistpartiet nar det var forbjudet, och han hade
deltagit i spanska inbordeskriget. Efter aterkomsten till Ungern
holl han sig gomd anda fram till den sovjetiska ockupationen. Darefter rick han hoga partibefattningar fram till avstaliniseringen.
Ar 1945 hade Ungern en galopperande inflation. Ena manaden
kopte vi sparvagnsbiljetter for miljoner, nasta manad for miljarder. Manga forsokte fa tag i dollarsedlar for att kunna kopa mat av
bonderna, som endast tog emot utlandsk valuta eller vardesaker.
Det var illegalt och betraktades som ett svart brott. Min foga erfarne styvfar lyckades trots allt fa tag pa nagra endollarsedlar och
forsokte inhandla nagot atbart. Men den forsta person han vande
sig till visade sig vara polisagent, sa min styvfar arresterades.
Vi visste inte vad som hade hant, men pa kvallen nar vi satt och
vantade angsligt kom systerdottern, fru Bakacs. Hon berattade att
hennes man, som var Budapests forste stadslakare, av en ren tillfallighet hade gjort en inspektion i stadens storsta fangelse just den
dagen. Plotsligt hade han fatt syn pa min styvfar i en cell, men gick
bara forbi utan att andra en min. Dock kom min styvfar hem igen
redan pafoljande dag.
Dr Bakacs hade intervenerat bakom kulisserna, troligen for sin
frus skull eller kanske for att inte mista sitt anseende bland de
narmaste. I andra sammanhang visade han sig helt kanslolos och
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lat aven mycket nara vanner ga under utan att blinka. Det du sager
om Erdos ar annorlunda, nagot av hans vanskap till dig maste ha
funnits kvar. Vad hande sedan med honom?
Egon:
Nar Peter arresterades forsta gangen 1949 bestamde jag mig for att
besoka hans fru Erzsi, som jag ka'nde sedan gymnasietiden. Hon
hette egentligen Erzsebet Koves, du kanske minns henne, Georg?
Hon var klasskamrat till flera flickor i var vankrets, men jag kande
henne bara ytligt. Som riktigt ung var hon tystlaten och forsynt,
men som medlem av den kommunistiska partiaristokratin verkade hon hogfardig. Hon arbetade pa particentret fram till Peters
arrestering.
Vid revolten 1956 var Erzsi sekreterare at Geza Losonczy, och
na'r upproret slogs ner av ryssarna sokte hon skydd pa jugoslaviska ambassaden tillsammans med andra medlemmar av cirkeln
kring Imre Nagy. Langre fram blev hon internerad i Rumanien.
Eva:
Och vem var Losonczy?
Egon:
Fore kriget var han medlem av det illegala kommunistpartiet och
efter kriget blev han stallforetradande statsrad. 1951 arresterades
han pa falska anklagelser men slapptes 1954 och blev medlem av
Nagys regering 1956. Samma ar arresterades han igen och dog i
fangelset, ovisst hur.
Particentret, dar Erzsi arbetade fram till Peters arrestering, lag
vid samma gata dar jag hade vuxit upp och fortfarande bodde
kvar. Det tog mig en halv minut att promenera over till centret,
men det kandes som en fa'rd till en annan planet. Erzsis aristokratiska beteende passade val in i centrets atmosfar. Partimedlemmarna tilltalade varandra formellt, aven om de var bekanta sedan
artionden.
Detta kontrasterade starkt mot Peters folkliga stil och umga'ngesvanor. Anda gjorde aktenskapet ett harmoniskt intryck, det
tycktes vila pa en fast grund av ideologiskt samforstand. Antagligen bidrog ocksa partiets stranga familjemoral, som gallde for alia
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medlemmar i ledande positioner. Utan denna kontroll fran ovan
kunde tva sa olika personligheter ha fatt svart att dra jamnt i la'ngden, inte minst kunde storningar ha uppstatt pa grund av Peters
livslanga aversion mot aktenskaplig trohet.
Under mina universitetsar besokte jag paret Erdos ett par ganger, men samvaron da avsatte knappast nagra angenama minnen.
Med en attityd av overlagsen valvilja och tolerans forsokte Peter
undervisa mig om marxismens grundteser, som om han forutsatte
att jag inte kande till dem. Han tycktes inte ha nagon svarighet att
forklara de snabba och ofta motsagelsefulla politiska rycken.
Erzsi lyssnade med uttrakad min. Det marktes tydligt att hon
ansag det meningslost att tala med mig, och det hade hon ju faktiskt ratt i. Hon gjorde sma grimaser som uttryckte avsmak, jag var
ett skadedjur av en lyckligtvis utdoende art. Att lyssna till Peters
privatlektioner med mig tog dessutom tid ifran henne, tid som
hon kunde ha anvant till att forbattra sina redan goda kunskaper i
ryska eller till fortsatt studium av Marx och Lenins skrifter.
De har hagkomsterna fick mig att tveka en hel del innan jag
bestamde mig for att besoka henne. I enlighet med praxis inom
partiet hade hon fatt sparken nar hennes man arresterades. Pa arbetsplatsen i partihogkvarteret kom hon inte ens innanfor dorrarna langre, gamla va'nner och kamrater undvek henne som pesten.
En utanforstaende som jag skulle knappast riskera nagot genom
att besoka henne, jag skulle forresten ha gjort det i varje fall om jag
bara visste att hon inte skulle ta ilia upp.
Skulle hon bli radd att jag komprometterade henne ytterligare?
Knappast, eftersom hon redan hade rakat ut for det va'rsta som
kunde handa. Jag var dessutom alldeles betydelselos for partiet.
Men hon kanske skulle misstanka att "klassfienden" kom for att
fira en hemlig triumf? Skulle hon vara likgiltig? Eller irriterad? Eller fa en migranattack som sa ofta forr? Det var ju ocksa mojligt att
hon skulle bli glad at att ha nagon att tala med. Jag hade inte den
blekaste aning.
Erzsi visade sig varken angslig eller besvarad, varken glad eller irriterad. Hon var inte vanlig men inte heller avvisande, och
hon verkade inte sarskilt ledsen till en borjan. Men hon gjorde ett
trott och slitet intryck. Forst talade vi om vardagliga saker och det
forvanade mig att hon visade ett visst intresse for mitt arbete pa
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sjukhuset. Jag gissade att hon ville vinna tid medan hon funderade
pa hur mycket hon skulle avsloja. Sedan beskrev hon tydligt och
sakligt sin egen situation. Hon hoppades pa en anstallning som
bibliotekarie och hon holl pa att skiljas fran Peter. Hon angav inget
ska'l for skilsmassan, men det var uppenbart att hon hade givit
efter for partiets krav. Annars skulle hon knappast kunna fa nagot
arbete.
Sedan berattade hon om aren med Peter. Hon beskrev aktenskapet som en enda lang seminarieverksamhet med lasning och
diskussioner. Nu fragade hon sig om Peter hade begatt nagot misstag som kunde forklara det som hade hant, och sa kom hon med
tva pastaenden som gick stick i sta'v mot varandra. Med plagad
men fullt beharskad min konstaterade hon att partiet hade utsett
Peter till fiende och att arresteringen var en logisk konsekvens av
detta. Savitt jag kunde uppfatta insag hon inte motsagelsen, nar
hon darefter forsakrade att Peter var en god kommunist som levde
uteslutande for partiet. Efter aren av samtal och diskussioner med
honom och efter att ha last allt han hade skrivit och tagit del av allt
han hade gjort var hon fullstandigt saker pa att det inte fanns ett
uns av partin'entlighet hos honom.
Georg:
Har aterkommer vi till Or wells varld och hans "doublethink". Sa
ar det va'l i alia auktoritara system, politiska saval som religiosa?
Credo quia absurdum. "Jag tror emedan det ar orimligt".
Eva:
Ja, tron kan ju forsatta berg. Julien Green, fransk forfattare med
amerikanska foraldrar, beskriver i sin dagbok den 31 mars 1950 hur
han narmar sig en avgrund i livet. Men han vet att aven om han
sjunker anda ner i Helvetet ar Guds arm lang nog att dra upp honom igen. "Et non settlement je le sals, mais je le crois", betonar denne
katolske mystiker: "Jag inte bara vet det, jag tror det". Mark Twain
ser fenomenet fran ett annat hall: "Faith is believing what you know
ain't so". Om detta skrev ocksa Astrid Lindgren i ett brev till litteraturprofessor Olle Holmberg 1953, publicerat i Dagens Nyheter
efter hennes dod. Vad hon heist skulle vilja ha, bekanner hon, vore
"en lugn, fast och oforanderlig tro pa ett liv efter detta", men anda,
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fortsatter hon - "man vill inte 6'nska sig att tro pa nagot som man
inte tror pa".
Georg:
Det finns en berattelse om Jossel Rakover, en troende jude i Warszawas getto. Han var dodligt skadad men for stunden den enda
overlevande av hela sin familj, vars medlemmar lag doda omkring
honom efter en tysk anstormning. Nagra andra gettobor gav sig
av for att skaffa forstarkning infor nasta angrepp. Hos den doende
Rakover lamnade de en sista molotovcocktail att slanga pa tyskarna innan han sjalv blev skjuten. Under vantetiden skrev han till sin
Gud. "Vad Du an gor, kan Du inte forma mig att hata Dig", stod det
i brevet som hittades i en flaska intill hans doda kropp.
Ett liknande exempel a'r Janos Kadars slutpladering infor en
osynlig partidomstol, intalad pa bandspelare under hans livs sista
dagar. Berovad alia sina befogenheter, omvandlad fran en alskad
till en hatad personlighet, uttryckte han sin tillgivenhet och obrutna lojalitet mot partiet.
Denna sorts dubbeltankande maste vara nagot fundamentalt
for var hjarna, kanske framfor allt for att hitta en vag i svartydda
situationer. Jag kommer att tanka pa en diskussion i form av insa'ndare i nagra nummer av tidskriften Science. Nagon gjorde gallande att man inte samtidigt kunde vara vetenskapsman och troende
katolik. Darpa foljde en insandarstorm fran vetenskapsman som
var troende katoliker.
Den forsta skribenten var en icke troende som utmanade en
katolsk fysiker med foljande: Varje katolik a'r alagd att tro pa kyrkans dogmer utan reservation. En av dogmerna sager att jungfru
Maria efter sin dod pa jorden fardades till himlen med hull och
har. Och klader naturligtvis. Tror den katolska fysikern pa denna
dogm konkret och fullt ut, sasom religionen foreskriver? Hur forenar han detta med modern fysik och astronomi, med sina kunskaper om himmel och jord, gravitation och annat? Svaret blev
klart och entydigt, fysikern kunde utan svarighet harbargera
bade den vetenskapliga och den religiosa uppfattningen i sin
hjarna.
For Rakover i Warszawas getto och Janos Kadar infor sin imagina'ra domstol blev nog dubbeltankandet till trost i deras sista stunIll

der. Men nu har jag som vanligt vandrat langt fran Egons skildring. Hur fortsatte ditt samtal med Erzsi?
Eva:
Ett inpass bara: "Jossd Rakovers samtal med Gud" utkom 1946,
skriven pa jiddisch av forfattaren Zvi Kolitz, men manga trodde
under manga ar att Rakover var verklig. Ar 2003 kom den underbart gripande lilla boken ut pa Arcus forlag i svensk oversattning
av Margareta Brogren och med en intressant presentation av forfattaren och verkets tillkomst.
Egon:
En valkommen information, tack! - Jo, Erzsi levde i sin egen varld.
Hennes lidande var konkret och narvarande, men otillgangligt.
Inga tarar eller suckar, ingen klagan, inte ens en sorgsen blick.
Det var som om hon hade lagrat allt i sin kropp, det lag forstenat
och oatkomligt aven for henne sjalv. Det gjorde ont att se och hora
henne. Gang pa gang upprepade hon att hennes man var oskyldig
men att det hade varit ra'tt av partiet att arrestera honom.
Fangarna i sina ensamceller kunde nog, atminstone i borjan,
intala sig att de hade rakat ut for ett absurt missforstand som snart
skulle klaras upp. Men den sortens sjalvbedrageri var omojligt och
frammande for Erzsi. Med sin erfarenhet fran particentret visste
hon att Peters arrestering inte var nagot misstag och att den inte
heller berodde pa personlig illvilja fran hogre ort. Partiet var lika
ofelbart for overtygade kommunister som paven ar for katolikerna
nar han yttrar sig ex catedra. En ofelbar auktoritet har ra'tt att doma
och dess beslut kan inte ifragasattas, forklarade Erzsi for mig.
Vad kunde jag svara pa det? Jag kunde varken instamma eller
uttrycka en avvikande mening, som hon anda inte skulle acceptera. Jag ville inte reta henne och inte oka hennes isolering. Politisk
analys, logiska overvaganden eller sokande efter en sanning utanfor partidirektiven forefoll uteslutet. Inte heller kunde jag anvanda
stunden till uppmuntrande eller inkannande samtal. Jag var fast i
en handlingsforlamning som jag inte kunde ta mig ur.
Jag insag att jag hade hamnat pa partiets galna planet, dar begavade och i andra sammanhang klarsynta manniskors hjarnor
hade berovats allt verklighetssinne. Detta astadkoms bland annat
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genom standig upprepning av partiparoller, vilkas innehall ofta
andrades eller byttes ut men som a'nda varje gang hade samma
sken av ofelbarhet och evig giltighet. Partiarbetets uppdrivna takt
pressade kadrerna till gransen av deras prestationsformaga, den
standiga trottheten forstorade deras skygglappar. Manniskorna
blev slavar i de kollektiva vanforestallningarnas falla, dar de successivt tappade kontakten med logik och verklighet.
Forst senare insag jag att Erzsi hade tagit ett viktigt steg mot
sjalvstandighet, da hon framholl att Peter inte var partiets fiende.
Det var en kattersk tanke ur partidoktrinar synvinkel. Aven om
hon inte hade forklarat honom oskyldig - for begreppet oskuld
existerade inte i denna version av arvsynden - hade hon faktiskt
vagrat acceptera att Peter var partiets fiende och imperialisternas
hyrda lakej, som det hette.

Georg:
Det har alltid forvanat mig hur de koherenta idelogiska systemen
i sitt sprakbruk motstar alia tidens och verklighetens vaxlingar. Ta
som exempel Ahmed Ramis antisemitiska propaganda i Sverige i
slutet av 80-talet. Historikerna Jorgen Weibull och Henrik Bachner
visade hur langa stycken i hans Radio Islam var tagna direkt ur
Mein Kampf respektive Der Sturmer. Rami hade inte gjort sig minsta
besvar att modifiera det sprakliga uttrycket eller modernisera det
gamla antisemitiska budskapet.

Egon:
For Erzsi existerade ingen giltig vokabular vid den tid jag talar om,
hon hade hamnat i en klyfta mellan ideologi och verklighet. Partilojalitetens navelstrang holl henne fortfarande sa fast att hon inte
kunde formulera sin besvikelse i ord. Samtidigt slets hon av sin
smarta at ett annat hall. Resultatet blev en inre konflikt, som var
oloslig sa lange hon inte formadde revidera de ideologiska trossatserna.
Personer som var beredda att se klart hade for lange sedan
upptackt att partiet var allt annat an ofelbart, dess misstag blev
bara allt fler och allt storre. Men Peter vagrade att inse sanningen.
Fangelsevistelsen blev en enda lang botgoring for honom. Om och
om igen rannsakade han sitt samvete for att finna de borgerliga
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misstag som han maste ha begcitt och som hade lett till det odesdigra missforstandet. Han anstrangde sig ocksa att finna nagot
sympatiskt hos fangvaktarna, eftersom han till varje pris ville sta
pa deras sida, som ju fortfarande var den ratta sidan i hans ogon.
Den avoghet mot dem som a'nda brot fram emellanat fick i varje
fall inte bana vag for partifientliga kanslor.
Kampen blev honom omojlig, till sist aterstod bara sjalvmord.
Av sitt kavajfoder tillverkade han ett rep och med en trasig knapp
skrev han pd vaggen "Lange leve Partiet!". Darpa hangde sig Peter
i cellen. Men hans rep var for klent. Han vaknade av att nagon
hallde kallt vatten over honom. Darpa fick han en spark i huvudet och horde vakten muttra vresigt: "Forsoker du krepera nar jag
har vakttjanst!" Vaksamhet var en av de viktiga kommunistiska
dygderna, sa ett sjalvmord kunde ha statt vakten dyrt. Naturligtvis
hade ingen ratt att "krepera" pa eget initiativ. Till lycka for Peters
sparkade skalle hade vakten filttofflor, det hade alia vakter for att
fangarna inte skulle hora nar de nalkades i korridoren.
"Forsoker du krepera nar jag har vakttjanst" blev senare ett legendariskt uttryck inom bekantskapskretsen. Jag undrar om manniskor utan liknande erfarenhet kan se tragikomiken i det.
Georg:
Peters stravan att se positivt pa vakterna for att skydda sig for
partifientliga tankar kanner jag val igen fran annat hall. I slutet av
60-talet, da vanstervagen rullade som bast, hade en av mina kolleger en 18-arig son som var hangiven maoist. Foraldrarna horde till
ovre medelklassen, sa familjens diskussioner kring middagsbordet blev alltmer svaruthardliga. Pojken hade lange velat resa till
Medelhavet och pappan hade tidigare lovat honom att han skulle
fa det. Men i stallet for en biljett till Provence eller Mallorca fick
sonen en resa till Albanien i fodelsedagspresent.
Egon:
Vilken utsokt hamnd! Tidsinstalld bomb i lyxforpackning.
Georg:
Ja, men pojken vagrade att aka. Han var radd om sina politiska illusioner och holl fast vid dem som den drunknande i sitt halmstra.
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Jag undrar hur och nar ljuset gick upp for de troende kommunisterna. Hade Erdos borjat tvivla? Vet du exakt vad som ledde till
sjalvmordsforsoket?
Egon:
Ja, det fanns en klart identifierbar anledning. Peters chef, den kommunistiske chefredaktoren Sandor Haraszti, hade arresterats pa
falska grunder och nu ville partiledningen tvinga Peter att vittna
mot honom. Han fick i uppdrag att forvranga vissa fakta for att
styrka anklagelsen att Haraszti hade spionerat for Jugoslavien.
Kampanjen mot Tito var redan i full gang, i Ungern kallades han
for imperialisternas kedjehund. Han var ju en sjalvstandig kommunistkampe, denne president pa livstid som hade brutit med
Sovjetunionen 1948 men lyckades halla ihop Jugoslavien.
Av Peter ville forhorsledaren tvinga fram en "bekannelse" som
byggde pa Peters egen levnadsbeskrivning. Ur kassaskapet plockade han fram en dossier som skulle ha innehallit Peters tidigare
"erkannanden", men i hastigheten tog han fel pa'rm och Peter fick i
sin hand en hemligstamplad dossier om sig sjalv, som det inte var
meningen att han skulle se. Dar stod bland annat: "Peter Erdos har
arresterats emedan han misstanks ha latit sig rekryteras till en imperialistisk spionorganisation under en vistelse i Schweiz. Vi saknar dock bevis. Under forhoren gjorde Erdos ett uppriktigt intryck.
Han betedde sig sa som det vantas av en disciplinerad kamrat.
Efter konsultation med chefen for avdelning C/2 har vi beslutat att
halla honom i forvar i preventivt syfte".
Eva:
Sa slarviga de var, dessa annars sa plikttrogna kommunister! Det
har misstaget ar ju av precis samma slag som nar du fick ett kuvert, som skulle innehalla enbart en inbetalningsblankett for kursavgiften vid universitetet - men som ocksa inneholl motiveringen
till att du skulle betala och dessutom den beslutande kommittens
sammansattning.
Kan det mojligen ha varit sa att enstaka, hyggliga personer
"slarvade" avsiktligt? De kanske tankte att ingenting ar varre an
ovisshet, och pa det har sattet fick den som rakat ilia ut atminstone
en chans att veta var han stod? Det kan rentav finnas en mojlighet
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att rentva eller forsvara sig, om man vet vad man beskylls for. Att i
hemlighet smussla ut viss information kan val ha varit de hyggliga personernas forsok att hjalpa en utsatt medmanniska utan att
behova roja sin egen installning?
Egon:
Nej, Eva, du ar obotligt godtrogen! I var diaboliska och perverterade varld fanns ingen valvilja. Ingen - allra minst inom sakerhetstjansten - gick medvetet emot partiet for att hjalpa nagon som
stamplats som dess fiende. Men som overallt begick manniskor
misstag, som avslojade dem mot deras vilja. Det kan hos somliga
ha funnits en undertryckt rattvisekansla, kanske ett fortrangt behov av att uttrycka en asikt som de hyste fastan den var forbjuden.
Efter att ha last i den hemliga dossiern maste Peter ha uppfattat
sin situation som hopplos, sjalvmordsforsoket intraffade namligen strax efterat. Men han tog sig tid att rista "Lange leve Partiet"
i cellvaggen! Nar jag fick veta det fragade jag mig bittert: Vilket
parti? Det parti som holl honom fangslad pa falsk angivelse och
dessutom ville tvinga honom att vittna falskt mot en annan partimedlem?
I rattvisans namn maste jag anda forklara: Peter var overtygad
om att beskyllningarna mot honom var fabricerade av maktlystna
underhuggare, absolut inte av den hogsta ledningen. Om Rakosi
bara hade vetat vad som skedde, skulle han naturligtvis ha beordrat omedelbar rattelse.
I denna forestallningsvarld finns nagonstans ett rattskaffens
parti, det Perfekta Partiet. Misstag och grymheter kan begas av
daliga kommunister. Men det finns goda kommunister, renhariga
kamrater som man kan lita pa. Sa fort han blev fri efter drygt tre
ar i ensamcell, ville Peter skriva ett klargorande brev till kamrat
Rakosi, men Erzsi och Vasarhelyi lyckades overtala honom att
avsta. De maste vid det laget ha vetat eller anat nagot, kanske hort
nagot rykte som inte hade natt Peter bakom fangelsets murar.
Och nu, Eva, ska du slippa fraga! Miklos Vasarhelyi var en av
ledargestalterna i kretsen kring Imre Nagy. Under 50-talet satt han
lange i fangelse pa grund av falska anklagelser.
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Eva:
Din van Peter var alltsa lika godtrogen som jag! Han ta'nkte ju att
det fanns kommunister som han kunde lita pa. Och sjalv tycks han
i hemlighet ha hjalpt dig att fa fortsatta studierna den dar gangen
da du var na'ra att bli relegerad. Men det a'r tydligt att Peter Erdos
var enastaende, pa mer an ett satt.
Georg:
I Egons skildring finns an en gang slaende paralleller med religionerna, eller en del religioner. Religiosa judar har alltid gjort
skillnad mellan det jordiska och det himmelska Jerusalem. Den
jordiska staden har manga brister, men nar Messias kommer hamnar alia levande och alia ateruppstandna doda i det himmelska
Jerusalem som a'r rent och underbart. Utanfo'r varlden star Gud
som a'r ofelbar, men han styr inte i detalj och kan darfor inte goras
ansvarig for allt som sker.
Ar en sadan gudstro sammanhallande for folkstammen? Kan
tron forklara judarnas markvardiga overlevnad trots artusenden av
forfoljelse? Ortodoxa judar, 6 vertygade kommunister och Jehovas
vittnen var de tre grupper som bast overlevde nazisternas lager.
Kommunisterna tvingades dock till slut att mota verkligheten,
strutspolitiken varade endast en begra'nsad tid. Vad hande med
paret Erdos, vad hande med alia de troende nar fjallen foil fran
deras ogon?
Egon:
Besvikelsen och tillnyktrandet har analyserats av manga. Processen la't vanta pa sig men accelererade snabbt sedan den va'l kommit i gang. De forsta symtomen hade visat sig langt tidigare men
identifierades forst i efterhand.
Erzsis olosbara dilemma a'r ett gott exempel pa motsagelserna
mellan partiets fallande dom och den egna erfarenheten, som
manga troende kommunister maste ha upplevt. Insikten att man
lever i en absurd varld utan kontakt med verkligheten kommer
forst nar den egna aningen bekraftas av andra, som har haft liknande upplevelser och borjat kanna samma tvivel.
Peters sjalvmordsforsok och avskedshalsning fortjanar ocksa
en kommentar. Vilka tankar kan han ha haft under forberedelser117

na? Var det snarare ett sjalvmordshot an ett verkligt forsok? Han
kanske hoppades att nagon av de "riktiga" kamraterna skulle hora
hans rop pa hjalp? Var det kanske ett desperat forsok till utpressning?
Han hade vigt hela sitt liv at partiet, och nu ville partiet se
honom dod! Hans "Lange leve Partiet" pa cellvaggen kunde ocksa
lasas sa har: "Kom och se vad ni har gjort! Med mitt blod betalar
jag for min trohet".
Eva:
Den korsfaste Kristus aterkommer standigt i olika gestalter bland
manniskorna, de ma vara kristna eller kommunister eller alldeles oskyldiga ateister. Den som vackte mig till insikt om hur den
ideologiskt adla kommunismen kunde te sig konkret var er forre
landsman Arthur Koestler, troligen den forsta ungerska forfattare
jag laste, eftersom hans bocker utkom direkt pa engelska (manus
oversattes fran tyska av hans hustru, har jag last nagonstans).
Jag kopte Darkness at noon i Medellin i borjan av 60-talet, det var
en spand tid under Kubakrisens upptakt. Min narmaste grannfamilj, som jag umgicks med, var kubaner. De hade agt en liten
tygaffar i Havanna och flydde undan Castros revolution. Jag hade
aldrig hyst nagra hoga tankar om verklighetens kommunism, men
jag hade inte heller forstatt riktigt hur ilia det var. Det som grannen Ana Maria berattade hade redan vackt mig till insikt. Koestlers bok blev en ohygglig bekraftelse. Eftersom ni redan visste hur
det var blev den sakert inte samma spark i magen pa er, sa lat mig
paminna lite.
Den gamle folkkommissarien Rubasjov i "Natt kl. 12 pa dagen",
som boken heter pa svenska, hamtas fran sin sang direkt till fangelset. Han forsmaktar i sin cell och blir forvirrad. Nar han antligen
tas till forhor pagar detta i tva dygn, tills han inte langre kan skilja
mellan natt och dag. En mutad medfange vittnar mot honom och
Rubasjov befinns skyldig till att ha planerat ett attentat mot Stalin,
i boken kallad Nr 1. Under en offentlig rattegang erkanner fangen
slutligen det brott han inte har begatt. Han utsatts for han och
glapord och doms till doden. Det ar egentligen bara slutet som blir
vasentligt annorlunda an for Peter Erdos. Har ar nagra rader ur
Koestlers skildring av den dodsdomdes sista stund:
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"Rubasjov gick fram och tillbaka i cellen. Det var tyst och nastan morkt. Det kunde inte droja lange innan de kom och hamtade
honom. Det var ett fel nagonstans i ekvationen - nej, i hela det matematiska tankesystemet. Han hade redan anat det en lang tid ....
men hade aldrig vagat erkanna det fullt ut for sig sjalv."
Det ar val just den kusliga franvaron av begriplighet i lidandet, som brukar fa folk att namna Kafka. Nasta litterara avslojare
for mig blev just han forstas, Franz Kafka, och inte bara Processen
utan ocksa Slottet, som jag uppfattar som en allegori over hopplosheten i ett totalitart samhalle. Precis sa som du beskriver det, Egon.
Huvudpersonen , som har heter bara K., forsoker dag efter dag att
na slottet, dar han ska borja arbeta som lantmatare. Men han kommer aldrig langre an till byn nedanfor slottet, alia manniskor och
omstandigheter lagger hinder i hans vag. Nar till sist en losning
skymtar, overvaldigas K. av trotthet och orkar inte gripa tillfallet.
Av George Orwell har ni vid flera tillfallen pamint om den
markvardigt traffsakra framtidsromanen 1984, men jag vill garna
sla ett slag for Animal Farm ocksa. "Djurens gard" heter den i en
svensk utgava fran 1983. Det ar en i dubbel mening fantastisk berattelse om hur ett "animalistiskt", dvs kommunistiskt, samhalle
kommer till stand. Efter en framgangsrik revolt mot de grymma
manniskorna i bonden Mr Jones gestalt, inser gardens husdjur att
det anda behovs en ledning for det dagliga och langsiktiga planeringsarbetet. De smarta galtarna Napoleon och Snoboll, dvs Stalin
och Trotzkij, far ta ansvaret, och alia djuren sjunger pa en melodi
"mellan Clementine och La Cucaracha" (den forsta stammer bast):
Beasts of England, beasts of Ireland,
Beasts of every land and clime,
Hearken to my joyful tidings
Of the golden future time.
Though we die before it break;
Cows and horses, geese and turkeys,
All must toil for freedom's sake.

Alia djuren ar lika mycket varda och alia maste offra sig for friheten och en gyllene framtid. Sangen har sju verser och som ytterligare ledtrad kommer sju budord, som galten Snoboll kritar pa den
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stora ladans vagg. Sjatte budet lyder "Inget djur skall doda nagot
annat djur" och det sjunde "Alia djur ar jamlika". Men mycket
hander som inte tycks stamma med sangen och budorden - galten Snoboll kors brutalt ut fran garden och fortalas, arbetsdjuren
tvingas strava allt varre, honsen beordras varpa mer an de formar,
matransonerna blir allt mindre och Napoleon allt fetare. Da tycks
det som om budorden rakade ut for en underlig glidning. Det ar
ju inte la'tt att komma ihag alldeles sakert, men stod det verkligen
"Inget djur skall doda nagot annat djur utan orsak"? Och "Alia
djur ar jamlika, men somliga ar mer jamlika an andra"?
Den har boken gavs ut i England 1945, medan Darkness at Noon
hade kommit 1940. Av Kafka, som var den forste att skada skarpt
in i dunklet, utgavs Der Prozess redan 1925 och Das Schloss 1926
(sjalv dog han 1924). Fanns det nagon mojlighet for er att la'sa de
har bockerna fore kommunisternas inmarsch i Budapest? Medan
kommunismen fortfarande var forbjuden kan de rentav ha utgjort
rekommenderad lasning? Ni var ju, som Georg sa tidigare, "allvarliga killar" med en litterar bildning som stod skyhogt over min
i motsvarande alder, sa nog hade ni last dem alia om ni hade en
chans.
Egon:
Den chansen hade vi inte, i varje fall hade inte jag hort talas om
Kafka eller Koestler under kriget. Men i borjan av 50-talet gavs
Kafka ut pa ungerska och blev genast mycket popular. Koestler
kande jag fortfarande inte till nar jag lamnade Ungern 1965.
Georg:
Har far vi en anledning att lamna de dystraste krigs- och efterkrigsminnena for en stund och lata gymnasiearen bubbla fram
igen. Jag minns mest de langa promenaderna med Egon pa Margaretaon, pa tu man hand eller med nagra andra ur den intellektuella
kretsen. Eller med nagra killar man kunde prata med, for att uttrycka det enklare. Det var under dessa pratstunder jag forst blev
imponerad av Egons analytiska formaga.
En del viktiga aktuella forfattare var alltsa okanda for oss, men
sakert laste vi all vardefull litteratur, forbjuden eller ej, som vi kunde komma at. Trots all vederborlig skepsis mot tva aldre herrars
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satt att se tillbaka pa sin ungdom kan jag nog pasta att vi inte var
litteratursnobbar. En sadan ar for mig den som vet allt ytligt om
framstaende forfattare. Om de a'r samtida vet han var de bor, hur
de upptrader, hur mycket pengar de har, vem de Hgger med och
vem de a'r vanner eller ovanner med. Snobben kanner deras laster,
excentriciteter och sma eller stora 6'vertra'delser men vet ingenting
om vad som gor dem unika. Deras verk har han inte den blekaste
aning om och han a'r inte intresserad av att veta what makes them
tick.
Dagens snobb intresserar sig mest for aktuella kandisar. I var
gamla kulturmiljo fanns motsvarande opera-, konsert- och litteratursnobbar. Aven de begransade sitt intresse till levande personer,
skvaller om en dod person ar ju betydligt mindre pikant.
Aven na'r jag forsoker ka'nna mig in i vart tonarspsyke sa kritiskt som mojligt kan jag inte n'nna att vi var intresserade av sadant
strunt. Nej, vi var verkligen nyfikna pa bockers innehall, vi var
hungriga pa tankar och kanslor, vi ville bekanta oss med filoson'ns
och poesins sprak. Jag hade ett ka'rt talesatt liknande det svenska
"Sa'llskapslivet a'r inte sa roligt sa det stor", och jag trodde inte att
stora litterara eller filosofiska gestalters sa'llskapsliv var battre an
andras.
Anda spelade vi roller, vi ocksa, atminstone infor varandra.
Man ville garna bli sedd med Kant eller Spinoza under armen,
trots att man inte begrep mycket av dem. Att ertappas med "skra'p"
skulle ha kostat oss all sjalvrespekt. Men det vi verkligen begrep,
Thomas Mann till exempel, paverkade oss djupt.
Egon:
Jag tror inte heller att vi var snobbar i ordets ra'tta mening - som
manga andra ord har det senare spa'tts ut och kan anvandas i
manga nya sammanhang. De fiesta av oss var uppriktigt intresserade av det vi a'gnade oss at. Delvis kan det ha berott pa att vi
levde i en intellektuellt overhettad miljo. Om vi hade vuxit upp
i en fredligare miljo eller i en annan kultur hade vi kanske foredragit fotboll eller tennis eller dans. I farliga tider blir ungdomen
bradmogen.
Samhallets orattvisor och motsagelser, barbariets nargangna
och accelererande hot gav vara liv en bakgrund, som stimulerade
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oss att fundera over livsfragor och "de eviga vardena". Vi sokte oss
till forfattare och filosofer som kunde berika oss med sin livserfarenhet och sina tankar. For att forsoka skapa oss en viss ordning
mitt i ett fientligt kaos behovde vi strava efter egna riktlinjer och
formulera en egen syn pa tillvaron. Eftersom formagan att tanka
var den enda "makt" vi agde, var det ocksa naturligt att koncentrera en stor del av var energi pa den. Jag tror inte att vi nagonsin
undrade om vi anvande tiden pa ratt satt.
Eva:
Anda fanns det ju enligt Georg snobbar bland era kompisar, sa
visst maste det genuina lasintresset hos er i hog grad ha berott pa
er sjalva?
Georg:
Man kan saga att omstandigheterna tvingade oss att sjalva ta ansvar for vara intressen.
"Om jag bara hade fatt la'sa i skolan som du i stallet for att aka
brada vid Stureplan!" utropade en ung tjej pa TV, som hade last
nagot av det jag har skrivit. "Men med vara skolpolitiker..."
Den svenska iden om en idealisk och rationell samhallsorganisation hoppar ideligen upp som gubben i ladan. Om nagot inte
fungerar tillfredsstallande, maste det vara politikernas fel. En vinter nar mina svenskfodda barn var i tonaren klagade de over att
det inte fanns tillrackligt med sno for att aka skidor. Da retade jag
dem med att det maste bero pa statsministerns daliga snopolitik.
Egon:
Den svenska staten stoder och skyddar sina medborgare - ibland
alldeles for mycket. Den svenska medborgaren litar pa sin stat
- ibland alldeles for mycket. Det ar grunden for dess relativt goda
funktion och for dess stabilitet, och det ar det som gor det svenska
statsskicket sa orubbligt. Vi litade aldrig pa var stat. Politikerna
brydde sig inte om vara onskemal, och det de ville ge oss ville vi
inte ha. Var installning till staten vaxlade mellan likgiltighet och
fientlighet, och det var pa bade gott och ont.
Den viktigaste skillnaden mellan oss och den svenska ungdomen ar att vi skapade var egen skola. Det later pretentiost men ar
122

i stort sett sant. Vi la'ste oupphorligt och var standigt pa jakt efter
betydelsefulla verk, som av ideologiska ska'l saknades i skolundervisningen.
Det jag kanner till om den svenska skolan vet jag bara indirekt,
framfor allt genom min son. Eftersom han ar vuxen, ar det forresten gardagens svenska skola jag vet nagot om. Jag tror den var
jamforelsevis angenam och inte sarskilt dramatisk. Jag minns
att manga fick nerklottrade bocker en gang och det ansags vara
valdigt synd om dem. Visst var det otrevligt, a'ven jag foredrar att
handskas med en ren bok. Men jag lyckades inte bli riktigt uppbragt over klottret fast jag uppriktigt forsokte visa forstaelse. En
smutsig bok ar fortfarande en bok. For mig gar gransen mellan en
bok och ingen bok, eller mellan en bok som ger korrekt information och en som ar full med logner.
Var skola forsokte inte ens ge sken av att vara angenam. Den
gav en betydligt starkare klassisk-humanistisk grund an den
svenska skolan. Utbildningen i matematik och fysik var ungefar
som pa den svenska skolans naturvetenskapliga linje, men for det
praktiska vardagslivet fostrades vi inte alls som de svenska ungdomarna. Min son hade hunnit bli 13-14 ar nar jag till min forvaning
upptackte att han inte hade last en enda dikt i skolan. A andra
sidan hade han for langesen lart sig att fylla i en postgiroblankett.
Det ar for all del bra att kunna, men det ar ganska la'tt och kraver
ingen storre anstrangning av larare eller elev. I min sons fall gick
det forresten manga ar innan han behovde fylla i en blankett. Da
hade han glomt vad han lart sig i skolan och fick fraga mig i stallet.
Sjalv var jag 40 ar nar jag fyllde i min forsta blankett pa ett
svenskt postkontor, men jag klarade det ganska bra. Hade jag inte
fatt la'sa en dikt forran jag fyllde 40, skulle jag nog aldrig ha kommit att intressera mig for poesi over huvud taget.
Vi var tio ar nar vi borjade det attaariga gymnasiet. Redan
under de forsta fyra-fem aren larde vi oss mycket som dagens ungdom "slipper", dvs berovas. Visserligen ar livssituationen annorlunda nu. Kunskapsmaterialet ar mycket storre. Livet ar mer komplicerat i vissa avseenden, enklare i andra. Det ar kanske omojligt
att erbjuda bade en komprimerad klassisk-humanistisk och en
ordentlig naturvetenskaplig grundutbildning pa gymnasiet. Fast
jag undrar... Skulle man inte hinna betydligt mer, om man borjade
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gymnasiet tidigare och odslade mindre tid pa triviala praktiska
uppgifter?
Efter att ha framhallit var ungerska skolas positiva sidor maste
jag medge att det var de negativa sidorna som overvagde. Skolan
var auktoritar och laromaterialet foraldrat. Den dominerande attityden var reaktionar, fascistisk eller prefascistisk. Bara ett fatal
larare vagade folja sitt eget omdome. De blev legendariska.
Eva:
Jag tror du jamfor den svenska skolan under din sons skoltid med
den ungerska skolan nar du sjalv gick dar. Min skola pa 40-talet
var nog mer lik din och Georgs an du forestaller dig. Som du
kanske minns, trodde jag for det mesta pa lararnas goda vilja aven
nar jag tyckte de var onodigt stranga. Men jag har ju erkant att jag
var ovanligt naiv. Och oavsett valviljan - visst var en del av dem
strangare an noden kravde.
De forsta skolaren blev det ofta kvarsittning for den som inte
kunde laxan, och det var forknippat med skam och vanara. Senare
kunde olika forseelser leda till hemanmarkning. Om jag minns
ratt blev det anmarkning efter tre for sena ankomster till morgonbonen. For mig skulle det ha varit katastrof, sarskilt nar de obligatoriska skolaren var over. Om jag inte skotte mig skulle jag genast
tas ur skolan. Nu tanker jag att det nog aldrig skulle ha satts i verket, mamma var kanske inte sa obarmhartig som hon for sakerhets
skull ville inbilla mig.
Fran pappas sida fanns knappast nagot intresse alls for min
skolgang. Han hade sjalv slutat skolan i Orebro vid 14 ars alder,
da han tog hyra som massuppassare pa en bat till Australien. Nar
han blev min far talade han anda finska, ryska, engelska, tyska
och franska, antagligen inte korrekt men utan markbar svarighet.
Dessutom hade han last en hel del bocker, sarskilt rysk och brittisk
skonlitteratur men ocksa annat. Jag glommer aldrig hur enkelt han
med nyvassad blyertspenna i handen larde mig Pythagoras sats
och hur vi skrattade for att det lat sa skojigt med "hypotenusan"
och "kvadraterna pa kateterna". Aratal senare forklarades samma
sak i skolan, men da lat det svart och trakigt.
Som pappa sag det var min skolgang ett rent sloseri med tid.
I stora stader varlden over fanns valforsedda bibliotek, och det
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behovdes ingen larare till att lagga bocker framfor nasan pa en.
Eftersom pappa dessutom tog for givet att jag skulle arbeta inom
restaurang- eller hotellfacket, som om yrket lag i generna, var restaurangskolan i Lausanne den ratta formella utbildningen for mig.
Sa trots att han verkligen ville mitt basta, var pappa inget stod nar
jag envisades med att vilja ta studenten och lasa vidare.
Efterat har jag insett att organiserade studier var till a'nnu storre
nytta an jag da visste, inte bara for det formella vardet av en examen. Som sjalvlard hade pappa naturligtvis hoppat over allt som
inte spontant intresserade honom, han poangterade ofta sjalv sin
okunnighet i vissa stycken. Kemi, till exempel, hade aldrig roat
honom. Liksom Strindberg var han overtygad om att guldtillverkningens mojlighet var en tidsfraga, men han var inte intresserad
av alkemi heller. Han var ovidskeplig, trodde "varken pa Fan eller
trollen" och absolut inte pa astrologi eller risken med att ga under
en stege, savida dar inte stod en malarburk som kunde trilla ner.
Om manniskans anatomi visste han knappt mer an vad var och en
kan se sjalv nar kladerna kommer av. I ovrigt var kroppsdelar lika
med styckningsdelar: hogrev, kotlettrad, fransyska. Plus inalvor,
som lever och njure.
Jo, visst fick vi lasa dikter i skolan. Det borjade redan i smaskolan med psalmer som "Din klara sol gar ater opp", den kunde nog
varenda sjuaring utantill. Via "Nu gar jag bort, sa lille Per" och annan smabarnsvers kom vi med tiden till fornnordisk skaldekonst,
som den poetiska Eddan med Havamals praktiska visdom och Voluspa, Valans spadom om varlden alltifran skapelsen - "Aria i urtid
/ fanns ingenting, / ej sand eller hav / eller svala vagor..." - till
Ragnarok - "Hart ar i varlden / hordom rasar: / spjuttid, yxtid,
/ splittrade skoldar, / vindtid, vargtid, / form varlden stortar..."
Visst ar det harligt med alliteration och gungande meter!
Sen var det bestamt en lang tystnad genom seklerna f ram till
vara svenska 1600-talsdiktare, skojaren Lars Wivallius med "Ack
Libertas, du adla ting" och Lasse Lucidor med Helicons blomster.
Och sa antligen Nordenflycht, Lenngren, Stagnelius, Almqvist,
Snoilsky, Eroding, Karlfeldt, Lowenhjelm, Gullberg, Boye... Nog
var skalderna till gladje trots att de var obligatoriska.
Utlandska poeter fick vi huvudsakligen lasa i och med att vi
studerade deras sprak. Tyska var forsta utlandska sprak, som vi
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borjade med som elvaaringar i forsta klass - efter fyra "forberedande" skolar - och jag har fortfarande kvar den lilla samlingsvolymen Von Heine bis Hauptman ... Mest prosa, ser jag nu nar jag
bladdrar, men ocksa lite poesi pa slutet, med understrykningar
som visar att den lastes. Sjalv foralskade jag mig senare i brittiska
romantiker som Burns, Keats, Wordsworth och paret Browning.
Franska poeter var ingenting varda forran vi fick var unga,
vackra fransklarare Eva Elander efter ett par ar i gymnasiet - men
da! Hon tog oss med att lyssna till Charles Trenet, som sjong
"Bourn!" och "La Mer" pa Konserthuset. Darefter var inget sprak sa
skont och klangfullt som det franska, sarskilt nar Paul Valery tog
hand om det. Men italienska laste vi inte, sa Dante var ingenting
for oss. Daremot fanns latinsk poesi pa latinlinjen, och faktiskt
Homeros trots att vi inte laste grekiska. Norska och danska poeter
forekom sparsamt i original, och fran Finland fick vi Runebergs
Kung Fjalar och Fanrik Stal men inte Kalevala - ity att Vainomoinen kvad pa finska... Ryska diktare existerade inte, savitt jag
minns, ej heller ungerska, tjeckiska, polska eller baltiska.
For min nu 19-arige sonson Staffan minns jag att "Edith Sodergran till exempel" existerade nar vi en gang kom in pa amnet, det
var for tre-fyra ar sen. Sa varst entusiastisk lat han inte. Med faktakunskaper imponerar han daremot stort pa mig, men jag kan inte
avgora i hur hog grad det ar skolans fortjanst. Sondottern Asa, 18,
har lart sig tonsatt poesi i musikskolan.
Att sy och sticka larde vi oss i min flickskola. Och hushallsgoromal, framfor allt skolkok med naringslara, fick ta mycket av
skoltiden fram till gymnasiet. Jag skulle inte ha velat vara utan
dessa praktiska kunskaper. Heist skulle jag ha velat lara mig lite
traslojd ocksa, men det var bara for pojkar. Ocksa metallslojd stod
pa deras schema. Det var inte sa tidskravande som vara hushallskunskaper och pojkarna gick bara fyra ar fore det fyraariga gymnasiet, medan vi flicker hade fern klasser. Men senare behovde vi
inte lagga tid pa varnplikten. Segregeringen var sjalvklar genom
alia skolaren efter de fyra forberedande.
Fran 1945 var Tage Erlander ecklesiastikminister med ansvar for
kyrka och skola. Han var kand for sitt varma intresse for utbildningsfragor och anses ha lagt ner ett betydande personligt arbete
pa ungdomens fostran, bade da och senare som statsminister.
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Satillvida hade hon nog ra'tt, TV-tjejen som Georg talade om: en
starkt engagerad och tillrackligt kunnig politiker har mojlighet att
utratta mycket. Men for er bada fanns ju ingen sadan skolpolitiker
och ni tog ansvar for er sjalva.
Egon:
Under mina forsta ar i Sverige konstaterade jag med stigande forvaning att manniskor, som lever i en demokrati med stor valfrihet
och utan att behova kampa mot fortryckande myndigheter, inte
alls uttrycker sig sa fritt och individualistiskt som jag hade vantat,
snarare konformistiskt. I diktaturstaterna dar det var farligt att
saga vad man tankte fanns anda ra'tt manga individualister, som
motstod likriktningstendenserna. Jag fann det hogst motsagelsefullt.
Som jag visst har papekat tidigare var dock Ungern ingen riktig
diktatur under var gymnasietid, sa blev det forst efter den tyska
inmarschen. Klaus Mann beskrev Ungerns politik mellan varldskrigen som "operettfascism", mycket traffande. De diskriminerande judelagarna existerade parallellt med en relativt ostord, mycket
intensiv och hogklassig litterar och musikalisk kultur, dar judarna
spelade en stor roll. Medan den ungerska armen forblodde pa ostfronten, spelades Czardasfurstinnan i Budapest, dar man forsokte
se kriget som ett slags operett.
Europeisk kultur, grymhet och humanitet, rasdiskriminering,
nazistbarbari, liberal tolerans, fars och tragik levde sida vid sida,
eller forholl sig snarare som olja till vatten i en finfordelad emulsion. Samma vatska var skolans grundsubstans, och vi sokte oss
till den trivsamma vattenfasen dar man kunde dromma om ett
rent hav och bortse fran oljan. Var kulturella aktivitet och intellektuella sjalvstandighet berodde inte p£ att vi var sa valdigt duktiga
utan pa vart framlingskap till det etablerade systemet, som tycktes
orubbligt. Vi kunde inte ha valt nagon annan va'g utan att ge upp
var integritet.
Skolan kunde inte hindra var osanktionerade sjalvbildningsverksamhet och ville det kanske inte heller, av troghet eller
likgiltighet. Med tanke pa allt som senare hande kan jag se vissa
fordelar med detta ointresse. Har man levt under Rakosiregimen,
som ville paverka alia manniskors handlande och kontrollera alia
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tankar, da forefaller mellankrigstidens operettfascism relativt godartad.
Georg:
Det ar svart att forklara komplicerade sammanhang med nagra fa
meningar, men man maste forsoka eftersom ingen vill lyssna till
langa utlaggningar. Annu svarare ar det att analysera sociologiska
faktorer som man sjalv endast till ringa del genomskadar. Forst nar
jag som vuxen samtalade med nagra historiker borjade jag forsta
nagot av den sekelskiftesmiljo i Wien och Budapest, vars efterlamnade spar och ruiner vi upplevde i en sen och ganska dekadent
form. Skildringarna av 1800-talets dubbelmonarki, som jag slog
dovorat till nar de kom fran var foga stimulerande historielarare i
skolan, fick mig till sist ocksa att kanna igen de krafter som hade
format var egen kulturmiljo.
Sarskilt intressant var det att tala med min numera avlidne van,
historieprofessorn Shmuel Ettinger i Jerusalem. Han var en av de
framsta experterna pa vissa kapitel inom central- och osteuropeisk
historia, med betoning pa antisemitismen. Han beskrev exakt hur
jag personligen kande mig som 14-aring i Budapest, och han kunde
klart redovisa skillnaden mellan mig och en jamnarig pojke med
liknande bakgrund i Warszawa. Jag kunde bara instamma i allt
han berattade om mig sjalv. Just sa hade det varit, jag visste bara
inte varfor. Han kunde se min attityd i ett minst hundraarigt perspektiv. Detta vackte manga deterministiska funderingar hos mig.
Under de avgorande tonaren mellan 13 och 16 var min varld
inte helt begransad till gymnasiet och dess kamratkrets. Mina
vanner i skolan var intellektuellt intresserade, som du Egon, och vi
var nastan helt avskilda fran "de vanliga grabbarna". Nar vi bada
deltog i 40-arsjubileet av studentexamen i Budapest 1983, markte
jag med forvaning att jag talade mer med dessa "grabbar" under
den kvallen an jag hade gjort under atta ar i skolan! Det var ju huvudsakligen deras kategori som hade overlevt.
Men jag hade en annan icke-intellektuell varld: scouterna. Da'r
umgicks jag uteslutande med "de vanliga". Jag trivdes gott med friluftslivet men kande mig aldrig riktigt hemma bland kamraterna
och langtade till mina narmare vanner, sadana som du.
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Egon:
Min vankrets i skolan var mycket bredare an din, den bestod huvudsakligen men inte uteslutande av intellektuella, och eftersom
skolan lag bland de framgangsrika assimilerade judarnas kvarter i
stan, var de fiesta judar eller sa kallade halvjudar som jag. Som du
vet, var jag registrerad som katolik i gymnasiet, men det spelade
ingen roll.
Visst levde vi i nagot slags sjalvdefmierad elitism, det skymtade
onekligen nietzscheanska overtoner i var konversation. Men det ar
viktigt att framhcilla att vi som "elit" foraktades av den etablerade
samhallseliten, aristokratin - med fa undantag. Aven arbetarna
ogillade oss och sag kanske ner pa oss, de ocksa. Till och med var
egen borgarklass betraktade oss med misstanksamhet.
Nog ar det en egendomlig "elit", som utsatts for forakt eller
misstanksamhet fran de fiesta andra grupper. Efter den tyska
ockupationen blev vi som bekant utsatta for forfoljelse och fornedring som ett led i Forintelsen, vars fulla innebord vi annu inte
hade uppfattat. Vi borde ha insett vart vi var pa vag. I Hitlers bok
Mein Kampfoch i nazisttidningarna kallades vi parasiter, skadedjur som maste elimineras.
Men vi sag dessa illavarslande och till syftet otvetydiga skymford som inget annat an en ytterligare skarpning av den diskriminering, som alltid hade funnits men som gradvis hade 6'kat pa
senare ar. Var egen elitistiska utveckling var atminstone delvis
en reaktion pa tidens barbariska tendenser och mot majoritetens
fientlighet. Vi byggde var livskansla pa illusionen att vi stod over
massorna.
Anda var var "elitism", eller rattare isoleringstendens, fri fran
all ambition att diskriminera andra eller soka makt for egen del.
Sjalva ordet "makt" later lojligt i sammanhanget, men franvaron
av maktstravan berodde inte bara pa den praktiska omojligheten.
Sadan stravan var totalt frammande for vart satt att tanka. Vi drog
en demarkationslinje mot fascismen och dess inflytelsesfar. Det var
en defensiv segregation och samtidigt ett uttryck for behovet att
definiera var hemort och identitet. Detta fann vi i vad vi uppfattade som den europeiska kulturen.
De ungerska judarnas starka assimilation till det ungerska
samhallet under 1800-talet medforde att de i viss man anammade
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eller forsokte imitera adelns feodala mentalitet. Inom den referensramen kan man se var elitism som en stravan att skapa oss en egen
forna'm varld ovanfor massornas huvuden, en sorts "andlighet"
om man sa vill - ett dodsdomt forsok att med intellektets hjalp forandra var sociala position. Enligt den tolkningen ville vi lyfta var
kulturella elit till en niva som var jamforbar med den dominerande aristokratins. Pa langre sikt kunde vi mojligen misstankas ha
for avsikt att Kelt eller delvis ersatta denna aristokrati med nagot
slags intellektuell nyfeodalism.
Denna bild ar falsk, dock inte utan en karna av sanning. En opposition kan aldrig Kelt frigora sig fran den regim den protesterar
mot. Da'r finns alltid attityder som kommit att ses som sjalvklara,
man ar inte medveten om alia komponenter i den tidsanda man
lever i.
Vi var inte demokrater i ordets aktuella vasterlandska mening,
men vi var inte heller systemets fangar, i varje fall inte med hull
och har. Var kulturelitism var humanistiskt praglad, med radikalt
antifeodala och antifascisitiska overtoner. Som radikala intellektuella kande vi sympati for arbetarklassen och bonderna. Vi tog klart
avstand fran overklassens ytliga livsstil och foraktade nazistsympatisorerna, som till avsevard del rekryterades ur medelklassen.
Med utgangspunkt i den svenska jamstalldhetens ideal kan
man la'tt tolka in en odemokratisk elitism i vara attityder, medan
de pa kontinenten anses ganska naturliga. I till exempel Frankrike
skulle man, oberoende av politisk tillhorighet, snarare tolka dem
som karlek till kulturen och som uttryck for samhorighet med en
aldre och bredare tradition.
Georg:
Det finns i Sverige en utbredd tendens att tolka kulturella fenomen
politiskt, att tillskriva rent litterara eller konstnarliga stravanden
nagot kortsiktigt motiv i relation till den aktuella maktstrukturen.
Jag ser det narmast som ett patologiskt symptom.
Visst bor man efterstrava social rattvisa och Sverige har i detta
avseende varit ett foregangsland, de fiesta andra lander ben'nner
sig fortfarande pa ett mycket tidigare utvecklingsstadium. Men
var totala humana dimension omfattar aven andra, mycket vasentliga moment. Att bortse fran dessa ar som att lyssna till en symfoni
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av Mozart, medan man funderar pa musikernas loner eller deras
fackliga tillhorighet.
Du tycks halla ett forsvarstal mot forvantade kritiker, som kan
tankas beskylla oss for elitism. Till detta vill jag genmala att de
garna far hysa vilka asikter som heist for min del. Utan att dra
nagra paralleller i ovrigt vill jag saga att Ingmar Bergmans starka
reaktion mot 68-generationens "politiska" kritik av hans makalosa
konst vackte min stora beundran. Sa aven Per Ahlmarks avslojanden om det politiskt-doktrinart betingade ihjaltigandet av Herbert
Tingsten.
Eva:
Tack for denna diskussion om svenskt tankande! Ni har sagt mycket som jag tidigare sag dunkelt som i en spegel, for att travestera
bade Bibeln och Bergman. Det var bra att fa det battre klargjort.
Som Egon papekade uppmarksammar man inte alia komponenter
i sin egen miljo - var det forresten inte du, Georg, som i nagot annat sammanhang jamforde med fisken, som inte ar medveten om
vattnet den simmar i?
En form av social rattvisa som jag naturligtvis satter stort varde
pa ar den mellan man och kvinna. Fasta'n den annu inte ar fullstandig hos oss, existerar den i hogre grad i Norden an nagon annanstans som jag kanner till. Inte minst ar jag glad for mina bada
soners och barnbarnens skull at att pappor far vara riktiga foraldrar, inte bara forsorjare.

Georg:
Lat mig nu ga tillbaka till min andra tonarsvarld, scouterna. Jag
kom med pa vargungestadiet i elvaarsaldern och stannade tills
jag blev 16. Jag tyckte om de langa utflykterna, jag njot av kraftanstrangningen, jag upptackte att jag kunde klara saker som jag
inte visste att jag kunde. Efter en dags h£rda strapatser kom en
befriande eufori. Den ensamma orienteringen om natten skarpte
mina sinnen, uthallighetsproven utmanade min viljekraft. De
fiesta i min scoutgrupp var pojkar ur medelklassen.
Nar jag, i vetskap om Forintelsen som skulle komma, ser tillbaka pa denna epok, sa forstar jag att scouterfarenheten fyllde en
viktig funktion. Den hardade oss. Men jag hade mycket svart att
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sta ut med kamraternas snack, som handlade om ingenting. Innehallslosheten plagade mig. Utan att ens vara fullt medveten om
det kande jag instinktivt att den standiga inmatningen av triviala
meningar hindrade nagot annat, som ville och kunde handa inom
mig. Min inre monolog blockerades, snacket blev en kapp i mitt
hjul.
Jag var en Gulliver som inte kunde resa sig fran marken, ernedan Lilliputfolket hade bundit vart och ett av hans harstran vid
en stolpe. Ett rent fysiskt symptom som regelbundet aterkom efter
scoututflykterna var att jag inte kunde sova. Annars sov jag gott
oavsett vad som hade hant under dagen. Det spelade ingen roll
om jag hade arbetat hart, kande mig stressad, eller var orolig infor
nagon uppgift.
Det var efter de trevliga och halsosamma scoututflykterna som
somnen svek mig. Snacket hade skoljt genom mitt huvud och jag
hade inte deltagit i det annat an helt ytligt. Pa natten jagade meningsfragmenten runt i huvudet pa mig, de tog min tankevarld i
besittning och brot mina drommars fria flode. De levde sitt eget liv
i mig, men det var inte mitt liv. Jag kampade krampaktigt for att
fa mitt liv tillbaka, men myllret av tomma ord lat sig inte bevekas.
Forst nasta dag lyfte skuggan.
Jag vet inte varifran jag har fatt detta problem, som inte tycks
besvara majoriteten av mina medmanniskor. Kanske kan det vara
arftligt betingat, da jag tycker mig ha upptackt liknande symptom
hos min mor, mina barn och nagra av barnbarnen. Men det kan
handa att jag projicerar numera min egen problematik pa dem.
Hos mig aterspeglas fenomenet i en upprepad mardrom.
Jag sitter vid mitt arbetsbord pa institutionen och skriver.
Plotsligt kommer tva personer in och borjar tala med varandra.
Jag forsoker ignorera dem, trots att jag ar forvanad over att de inte
tar hansyn till mig. Efter en stund ber jag dem fortsatta konversationen utanfor rummet. De reagerar inte, de pratar vidare precis
som om jag inte satt dar. Senare kommer fler manniskor in, de
star i sma grupper och samtalar. Jag sitter kvar vid mitt bord, men
ingen lagger marke till mig, ingen talar med mig, ingen hor min
veka rost som forsoker klargora for de objudna besokarna att detta
ar mitt rum och att jag vill vara ensam. Drommen atfoljs alltid av
svar angest.
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Det outhardliga vardagssnacket, ja. Det var det som gjorde
vetenskapsman av mig en gang. Senare har jag upptackt att aven
vetenskapsmans samtal ofta - allt oftare - blir outhardligt vardagssnack, sa fort de har talat fardigt om de senaste spannande nyheterna fran arbetet, vilket sker ganska snabbt. Sedan dess haller
jag pa att bli nagon sorts forfattare. Med aren har jag ocksa funnit
pa diverse knep for att fly undan de till synes oskyldiga kapparna i
mina hjul. Det viktigaste heter oronproppar.
Eva:
Jag tanker mig att ditt brevskrivande ar ett annat knep, ett som
jag personligen satter stort varde pa, eftersom jag har gladjen att
hora till dina trogna korrespondenter. Du har sakert upptackt att
folk inte skriver lika snackesaligt som de talar. Vi tar oss helt enkelt inte tid att plita ner allt pladder om rormokarn som inte kom
klockan atta som han hade lovat och hur jakligt det var att fa slut
pa soppan och behova ga en kilometer till macken och vem vet om
inte Johan har fatt ihop det med den dar rodhariga som han tra'ffade pa Sicilien ...
Georg:
Du har alldeles ratt! Brevvaxling ser jag som ett effektivt skydd
mot innehallslost prat.
Egon:
Vi ar val kvar i ungdomstiden? Fram till den tyska ockupationen
levde vi i Ungern pa en relativt fredlig o, som genom handelsernas
logik blev allt mindre vecka for vecka.
De fiesta kamraterna beslot att lara sig ett hantverk, men ofta
n'ck de nagot underordnat jobb i en fabrik eller verkstad, dar de
inte kunde lara sig nagot alls. Jag undrar vad de egentligen hade
vantat sig. Jobbet intresserade dem inte och de kom ingen vart.
Deras alternativ var inte att bli antingen lakare eller charkuteriarbetare utan att leva eller att do, men detta forstod de inte. Varken
Georg eller jag kom in vid nagon av de medicinska fakulteterna,
dar det radde numerus nullus for judar.
Du, Georg, kom in vid den juridiska fakulteten pa ett landsortsuniversitet och jag hapnade over den energi du la ner pa att stu133

dera romersk ra'tt. Vi kunde inte traffas sa of ta, men da berattade
du om juridiken med sadan entusiasm att jag na'stan fick lust att
ocksa ga in for denna harlighet. Men sa fort vi skildes at, sprack
fortrollningen och jag onskade innerligt saval det romerska som
alia andra rattssystem at fanders. Det tycktes mig fanigt och fullstandigt onodigt att studera den vasterlandska juridikens rotter,
nar man levde i total rattsloshet. Men du har ju aldrig kunnat gora
nagot halvhjartat. Du skulle ha pluggat bokforing eller hallfasthetslara med samma heta passion, atminstone under en tid.
Den 19 mars 1944 ockuperades Ungern av tyskarna. Du kastade
dig in i arbetet vid Judiska radet med samma frenesi som du forut
hade agnat juridiken, du arbetade nastan dygnet runt. Deportationerna sattes igang. I borjan av maj visade du mig den hemligstamplade Auschwitzrapporten. Manoverutrymmet krympte nu for
varje dag som gick, men de fiesta invaggade sig i obegripliga illusioner. I verkligheten aterstod oss bara kapplopningen med doden.
Georg:
Du har fel betraffande min presumtiva passion for bokforing och
hallfasthetslara. De amnena saknar den typ av ideinnehall som
fangslar mig, och nar jag inte fangslas ar jag varldens somnigaste
och lataste manniska. Den romerska ratten var fascinerande, fast
jag nu har glomt allt om den. Och arbetet vid Judiska radet var
enastaende. I den desperata situation som radde utloste det frenesi
hos manga som arbetade dar. Vi kippade efter andan och forsokte
hjalpa dem som var ute pa annu djupare vatten.
Kommer du forresten ihag hur du reagerade pa Auschwitzrapporten? Trodde du omedelbart pa den? Jag minns inte din
reaktion, darfor antar jag att du trodde pa den. Jag minns manga
fornekare, sarskilt min morbror, som fick ett vredesutbrott over
min oreserverade overtygelse om rapportens sanningshalt.
Egon:
Minnet ar nyckfullt och oberakneligt, det marks sarskilt tydligt
nar tva personer forsoker rekonstruera nagot som de har upplevt
tillsammans. Har vi inte talat om detta forut?
Nagra ovasentliga detaljer minns jag med bildlik tydlighet. Jag
ser dig framfor mig, febrilt upprord, nar du berattar om Ausch134

witzrapporten. Men jag kommer inte ihag om jag laste den hos
dig eller om jag tog hem den over natten. Jag minns inte heller om
jag hann med att studera den i detalj, kanske skummade jag bara
igenom den. Antagligen kunde vi inte diskutera den genast na'r jag
hade last den, du var val pa sprang till din arbetsplats som vanligt.
Klart minns jag daremot ett rum i er lagenhet. Du sjalv ar inte
med. Jag sitter dar med en kvinnlig anhorig till dig och med hennes vaninna, en ganska rund flicka pa nagra och tjugo, och en ung
man. Vi lyssnar oavlatligt till den runda flickan, som berattar den
ena skrammande historien efter den andra. Hon bara fortsatter
och fortsatter, allt medan hon intar den ena inbjudande stallningen
efter den andra i sin fatolj. Da och da forsoker jag komma emellan
med nagot om Auschwitzrapporten, men ingen bryr sig om vad
jag vill saga. Rummet ar uppfyllt av flickans angest, blandad med
en egendomlig erotisk upphetsning.
Rapporten fann jag overtygande meddetsamma. Den beskrev
ett helvete som jag omojligt kunde forestalla mig, men skildringen
var exakt, teknisk, kylig. Som en rapport av en ingenjor. Vad jag
kande? Vet inte. Formodligen en blandning av vrede, angest, ackel
och forakt, svart att uttrycka i ord och omojligt pa prosa.
Jag borjade genast sprida rapportens innehall bland vanner och
bekanta. Och gjorde samma erfarenhet som du. Fa ville hora pa,
och knappast nagon trodde pa det.
Eva:
I sin bok "...i stallet for hemland" (Bonniers 1984) har Georg beskrivit hur han tog emot rapporten. Det kan vara intressant att jamfora
- med forfattarens tillatelse, hoppas jag:
En dag hande nagot som blev avgorande for mina egna framtida
stallningstaganden. Chefen som tycktes hafattat ett visst tycke
for mig kallade in mig for ett fortroligt samtal. Han visade mig en
topphemlig rapport som skrivits av tva slovakiska judar. De hade
lyckats fly frdn ett dddslager. Jag horde namnet for fbrsta gdngen:
Oswiecim pa polska, Auschwitz pa tyska...
Jag laste rapporten - ett tjugotal maskinskrivna sidor - och
upplevde en paradoxal blandning av hapnad, nagon sorts chock som
gransade till illamdende och samtidigt, men pa en annan niva, en
ton insikt om makaber, sjalvklar, benhdrd logik. Det var en objek135

tiv, nastan vetenskaplig beskrivning av lagret, dess historiafrdn
borjan ochfram till den aktuella sluttidpunkten, antalet deporterade
som komfrdn olika lander, den 'medicinska' selektionsproceduren,
gaskamrarna, det nastan lika dodande tvdngsarbetet, 'Sonderkommandot' som tog hand om de dodafor att sedan sjd'lva avrattas med
jamna mellanrum, de sadistiska barackcheferna och mycket mer.
Chefen meddelade mig att Judiska Rddet tdnkte vidarebefordra
rapporten till de allierade samt till den ungerska statsledningen...

Sedan foljer en kort beskrivning av besoket hos din morbror och
andra slaktingar, som inte trodde dig, och sa:
Skulle de tro mig, vore den logiska slutsatsen att gd ut i denfarliga
natten in i det okanda. Hur kunde man tdnka sig ndgot sddant?
Lamna alia agodelar som man arbetatfb'r sa hart under manga dr?
Jagfick till och med ett oknamn inomfamiljen, ett ungerskt uttryck
som betydde Jarans uggla' i ordagrann oversdttning...

Om jag minns ratt, dodades flera av dessa kusiner, farbroder och
tanter som inte kunde tro dig och inte ville lamna sina hem och
agodelar.
Georg:
Ja, de forintades for sin oformaga att tro pa Forintelsen.
Som du sager, Egon, ar det svart att jamfora minnen, sarskilt
fran en period som ligger ett halvt sekel tillbaka.
Du kan inte ha lanat hem Auschwitzrapporten, for den var
strangt hemlig och jag var lojal mot min chef. Jag vet inte ens om
jag hade den hemma eller om jag bara gav dig en redogorelse for
innehallet.
Vem kvinnan var som du fann upphetsande vet jag precis, hon
hette Kertesz Klari. Det var en mycket varm och sot manniska,
syssling till min mor. Du namner inte det viktigaste hon talade om.
Pa pensionatet da'r hon bodde fanns ett antal illegala polska flyktingar, som berattade for henne vad som hade ha'nt judarna i Polen.
Vi ville fortfarande inte tro att samma ode kunde vanta oss.
En dag hade Kertesz upptackt att det fanns en polisspion bland
polackerna. Spionen forstod att han var avslojad och att Kertezs
horde till dem som han forvantades roja for sina uppdragsgivare.
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For att halla tyst kravde han den ersattning man i sadana situationer brukar krava av kvinnor. Hon avskydde honom men hade
inget val. Nar hon berattade detta brast hon i grat.
Eftersom du sager att jag inte var med i sallskapet, maste du ha
hunnit ga nar hon nadde hit i sin skildring, och jag maste ha intagit din plats. Eller talar vi om tva olika tillfallen? Det kan ocksa
handa att sjalva minnet sviker oss pa olika punkter. Det ger mig
anledning att fundera over vittnespsykologi. Man behover inte ga
50 ar tillbaka for att bli medveten om komplikationerna.
Under de ofta ganska trakiga luncherna vid vetenskapliga
symposier halkar samtalen latt in pa meningslost skvaller och
annat struntprat. Ibland forsoker jag da fokusera konversationen
genom att be kollegerna rekonstruera nagra detaljer ur de senaste
foredragen. Vid de tillfallen da jag sjalv summerar symposiet, faller det pa min lott att gora rekonstruktioner. Ganska ofta visar det
sig att aven mycket kunniga personer med allvarligt intresse for
ett avlyssnat foredrag har sett helt olika saker pa forelasarens diabilder.
Eva:
"Minnet, vart minne, ar en forunderlig sak - nyckfullt, opalitligt,
skamtsamt, illfundigt, pinsamt forsvagande, trostande men
framfor allt - oumbarligt." Det var forsta meningen i Hjalmar
Bergmans "Clownen Jac".
Och vad mer minns du, Egon, fran tiden kring 1945. Du berattade forut om nar du skulle hjalpa de ryska soldaterna att dra en
kanon och en av dem stal ditt armbandsur. Vad gjorde ni sedan,
nar era "segerrika ryska befriare" hade intagit nazisternas plats?

Egon:
"Vem talar om seger? Det ga'ller bara att overleva."
Det ar en rad av Rilke, citerad av poeten Lajos Kassak som inledning i forsta numret av var studenttidning. Det nummer som
ocksa blev det sista, eftersom tidningen genast forbjods pa grund
av "omstortande verksamhet". Lange misstankte jag att diktraden
var Kassaks egen och att han angav Rilke som upphovsman for att
den skulle uppfattas som poesi, inte som politik. Men nu vet jag att
den avslutar Rilkes Requiem fiir Wolf Graf von Kalckreuth.
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Varfor minns jag denna enda rad ur det enda numret av var tidning? Kanske har jag hallit den levande for mig sjalv genom att om
och om igen citera den under arens lopp.
Nej, den ryska inmarschen var ingen seger for oss, den forsta
tiden efterat levde vi i en gra tristess. Ur dimman framtrader enstaka motiv - jag minns att jag en gang slapade pa stora trabjalkar
som jag hade tagit ur ett utbombat hus. Vad skulle jag med bjalkarna till? Jag kunde inte gora ved av dem, da jag inte agde nagon sag.
En dag stod du i dorren, Georg.
Du hade hort sagas att universitetet i Szeged var i full verksamhet. Dit ville du att vi skulle resa, pa nagot satt skulle vi nog kunna
ta oss fram, ansag du. Jag var inte sa saker pa det men gick med pa
att forsoka.
Vi akte fast redan i Budapests forstad Pesterzsebet. Ryska
soldater haffade ungrare som rakade komma forbi, och vi fostes
ihop med en grupp de hade fangat in fore oss. Vi visste vad det
betydde: krigsfangelager nagonstans i den valdiga Sovjetunionen.
Kanske ett ar, kanske fern, ryssarnas sinne for tiden skilde sig fran
vart. De hade uppenbarligen inte lika brattom.
Du blev upprord, milt uttryckt. Pa olika sprak forsokte du forklara nagot for vakten, men ryssen bara pekade pa gruppen som
redan stod dar. Ett par veckor tidigare hade jag borjat la'sa in en
kurs i ryska, och nu anvande jag de fa ord jag kunde for att overtyga honom om att vi inte var forkladda ungerska soldater. Han
forstod naturligtvis ingenting och var knappast intresserad. Hans
uppdrag var att samla in ett antal man, och vi fanns till hands.
Men nagon bradska hade han inte, han bara lyssnade lugnt och
likgiltigt. En SS-soldat skulle atminstone ha gett oss nagra stovelsparkar i baken.
En port framfor oss markerade den gamla tullgransen, som
skilde huvudstaden fran forstaderna. Pa bada sidor stod ryska
soldater. En rysk militar lastbil kom emot oss och manovrerade
forsiktigt genom den tranga porten. Jag sag genast att ingen flyktvag fanns.
Omkring oss stod manga manniskor talmodigt vantande i
tjocka vinterklader, som de tycktes ha plockat ihop fran olika
hall. En del av dem bar ryggsackar eller klumpiga paket. Det var
den stora folkomflyttningen till fots som hade kommit igang efter
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belagringen. Folk ville till landet for att byta sina klader, smycken
och andra agodelar mot mat.
Plotsligt halkade en kvinna omkull pa den glashala isen.
Lastbilen bromsade forgaves och korde over den liggande kvinnan. Forst kom ett fruktansvart skri, sedan ett allmant skrikande.
Upprorda manniskor sprang omkring i total forvirring. De ryska
forbanden lostes upp och vi sag vagen lopa fri genom porten. Da
sprang vi igenom, och sedan sprang vi vidare, och vidare, genom
allt trangre gator.
Ett dodsfall hade oppnat var vag mot Szeged och universitetet.
Ryssarna fangade sakert in andra ungrare i vart stalle, tills de fick
ihop ratt antal i sin grupp.
For oss som jamforde med Budapest gjorde Szeged ett intryck
av frid och valstand. Inga ruiner. Manniskorna sag ratt valnarda
ut, de hade inte den blekt gronaktiga hy som utmarkte Budapestborna, nyligen framkrupna ur sina kallare.
Samma dag vi kom, blev vi antagna vid den medicinska fakulteten. Vi anmalde oss tidigt pa morgonen och redan fore lunch
hade vi skakat hand med dekanen. Det var sa osannolikt och obegripligt att jag nastan undrade om det verkligen hade ha'nt.
Vi var fyra som vantade pa dekanens kontor. Du och jag var
orakade och medtagna efter vagens strapatser och vara klader var
skrynkliga. Bredvid oss stod en vacker flicka med utvilat ansikte
men kladd i en grov laderrock och enorma soldatpjaxor. Jag undrade om hon var kommen direkt fran partisantrupperna i Serbiens
skogar och vantade sig att bli valkomnad av dekanen. Men hennes
manlige foljeslagare var elegant i mork kostym, vit skjorta med
slips, blanka svarta lackskor. Jag trodde dekanen skulle kasta ut
oss alia utom den finkladde killen, men som du kanske minns
skakade han hand med oss alia fyra, alldeles naturligt och utan att
visa den minsta forvaning.
Under veckorna darefter var vi standigt hungriga och frusna
men levde anda som i en ljuv berusning. Visserligen harjade en
flacktyfusepidemi med borjan i ett narbelaget krigsfangelager,
som hastigt decimerades, varpa smittan spreds bland civilbefolkningen. Men vid det laget var vi vana vid att de doda inte raknades sa noga utan forslades massvis, de talrika liktransporterna per
lastbil besvarade oss darfor inte namnvart. Vem kunde bry sig om
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sana vardagligheter, nar man antligen fick studera vid universitetet?
Vintern var oerhort strang och bransle saknades. Kemiforelasningarna gavs i en sal med trasiga fonster och jag minns hur vi
forsokte komma sa langt in som mojligt for att slippa fa hander och
anteckningsblock nersnoade.
Fran sondagslunch till mandagskvall var man hungrigare an
vanligt. Ett litet matpaket som delades ut direkt efter lunch pa sondagen skulle racka i mer an ett dygn, men eftersom lunchen hade
varit mager som alltid kunde jag inte barga mig utan slukade genast den lilla provianten. Jag led svart av hungern, men du Georg
klagade aldrig sa vitt jag minns. Nar det fanns mat at du den utan
storre entusiasm, fanns det inte sa lat du bara bli, men frampa
mandagen misstanker jag att a'ven du var hungrig. Hur som heist
avundades jag dig denna likgiltighet. Ingen beslutsamhet i varlden
kunde fa mig att glomma min hungriga mage.
Pluggade gjorde vi som besatta. Jag laste nagot annat ibland,
men du holl dig till anatomin. Jag avskydde egentligen alia de sma
benen, karlen och nerverna. Av ren pliktkansla memorerade jag
fordjupningar, utbuktningar, fickor, knutpunkter, hal, senskidor,
lymfkortlar och annat, men jag tyckte absolut inte om dem. Du
pluggade daremot med en sadan hangivenhet att det verkade akta
karlek. Det tycktes overga sjalva lyckan att ha overlevt, overga
triumfen att diskrimineringen hade upphort sa att du fick tilltrade
till hogre studier. Jag hade intrycket att det for dig var en fraga om
liv och dod att plugga in ytterligare nagra smaben pa en dag.
En gang fick du en obehaglig ogoninflammation som varade
ett par dagar. Du kunde inte la'sa. Jag tittade pa dig ibland, medan
jag i tysthet pluggade innerorats eller skallbasens anatomi. Sedan
laste jag vidare men kande mig alltmer ilia till mods. Tredje dagen
blev dina ogon sa bra att du kunde lasa igen, till ansenlig lattnad
for mig. Langt senare - jag vet inte riktigt nar - forebradde du mig
for att jag sa egoistiskt hade studerat for mig sjalv den dar gangen
i stallet for att lasa hogt for dig. Jag var ledsen, men jag hade helt
enkelt inte tankt pa den mojligheten. Men for tusan, varfor sa du
inte till mig da, nar det var aktuellt!
Kommer du ihag vart skitiga lilla hyresrum som var svinkallt
dygnet runt? Vi satt och laste i vinterrock och med filtar omkring
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oss. Men filtar var det ont om, sa efter en stund var man a'nda genomfrusen. Man behovde Her filtar for att lasa an for att sova, sa vi
turades om: den ene laste sa lange han orkade framat gryningen,
medan den andre sov. Nar det blev dags att byta, hande det att den
som skulle stiga upp drabbades av viljeforlamning i morgonens
kold och morker, men oftast gick det ganska bra att borja plugga.
Ratt snart fick vi tag pa en storre och varmare bostad. Och sa
kom varen, och med den ett nytt bekymmer. Din mor anlande till
Szeged och ville med tidsandans sjalvklarhet dela bostad med dig.
Vi diskuterade inte detta, men for mig hade det betytt katastrof.
Redan halva hyran kostade forsakelser, hur det skulle ga om du
flyttade tordes jag knappast tanka pa. Fragan hangde lange i luften, jag visste inte hur diskussionen gick mellan dig och din mor
och jag vagade inte fraga. Till sist stod det a'nda klart att du inte
skulle flytta. Varfor vet jag inte, men jag sag det som lojalitet fran
din sida.
Den har episoden hor naturligtvis inte till det viktigaste som
ha'nt mig, men den belyser klyftans djup mellan handelsernas subjektiva och objektiva betydelse. En naturlig och sjalvklar handling
kan under vissa betingelser ra'dda liv. Andra ganger kan en valdig
anstrangning tjana till ingenting. Forhallandet ar ofta svart att
bedoma for utomstaende, aven for narstaende. Ett asyna vittne kan
sta helt ovetande. De mest framstaende eller direkt berorda personer kan vara ur stand att avge ett entydigt vittnesmal eller ett som
stammer med handelsens verkliga innebord.
Vid den tid jag talar om hade aven de minst samvetsomma
svart att klara sig, och vanlig mansklig anstandighet kunde krava
enorma offer. Under sadana forhallanden ar det ingen hemlighet
att mycket fa valjer den svarare av tva vagar, nar det nagon gang
finns ett val. Civilkurage blir en bristvara av hogsta varde och den
lojalitet som kraver offervilja blir som brod for en svaltande. De
ibland oss som aldrig fick kanna ett sadant stod kunde inte halla ut
lange, de gav upp pa ett tidigt stadium.
Georg:
Du har alldeles ra'tt.
Mina minnen fran den tre manader langa pilkorsarperioden
och den efterfoljande belagringen av Budapest, da jag med falska
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identitetshandlingar rorde mig fritt i staden, domineras av en stolt
"jag kan"-kansla. Den kom av frigorelsen fran en kriminell regims
mordiska bestammelser, av modet att ga vidare fastan jag aldrig
visste pa morgonen om jag skulle vara bland de levande till kvallen. Men denna stolthet aterspeglar psykets tendens att tillmata
egna fortjanster ett storre varde an det verkliga.
Sanningen ar att jag var Kelt beroende av andras hjalpsamhet.
En van gav mig falska papper, en avlagsen slakting gav mig mat
och pengar nar jag behovde det. Aven mindre tecken pa sympati
gav styrka och tillforsikt. Jag glommer aldrig en okand flicka.
En hemsk natt fick vi tillbringa staende i en torn simbassang pa
det oppna Piinkosfurdo-badet. Fram pa smatimmarna drevs vi av
pilkorsarna till jarnvagsvagnarna (som jag lyckades fly fran). Var
grupp bestod av gamla man och unga pojkar, mellangenerationen
hade forts bort langt tidigare. Vid utgangen fran badomradet, som
lag morkt och trist i novemberregnet, stod en motsvarande grupp
kvinnor omgivna av pilkorsare. Nar jag gick forbi hojde en flicka
handen mot mig och formade en ring av tumme och pekfinger.
Hon sag pa mig med glansande, beslutsamma ogon och viskade:
"Hall ut!" Efterat har jag ofta undrat hur mycket den maningen
betydde for mitt beslut att fly.
Men Eva, vad gjorde du vid den har tiden? Vad gjorde ni har i
Sverige?
Eva:
Okej, ater till Visby da. Medan ni aldrig visste om ni skulle overleva dagen, hade jag det skamligt bra. Ni kanske kommer ihag att
jag skulle till ett beredskapslager, dar skolungdom fran olika hall
frivilligt skulle hjalpa till i lantbruket. Det var 1943 och jag var 15
ar. Hakkorset knakade i alia fogar, bara Forintelsen fortsatte att
fungera enligt nazisternas planer. Som du papekade forut, Georg,
var de allierade inte beredda att ingripa dar, de storde inte ens
jarnvagstransporterna till dodslagren. Harom visste jag dock intet.
Nu vill jag forresten gora en utvikning, men den hor hit pa sitt
sa'tt. For ett par ar sen sag jag James Molls och Steven Spielbergs
film The last days pa Saga. Den handlar om Ungerns judar under
kriget och jag kande alltfor val igen det ni tva har berattat om, era
ord tog gestalt pa nytt.
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Filmen ar dokumentar och sann. Min kara van Alice Cahana
var en av de fern huvudpersonerna, ungerskfodd som ni och overlevande fran Auschwitz. Nu ar hon framgangsrik konstnar i Houston, Texas, representerad i Vita huset och pa stora museer. Manga
stockholmare maste minnas henne fran slutet av 70-talet, da hon
bodde har ett ar som hustru till vikarierande overrabbinen Moshe
Cahana.
Pa sitt milt beharskade sa'tt berattar Alice i filmen om sin tid i
Auschwitz. Kameran foljer henne pa aterbesok tillsammans med
Moshe, som foddes i 1920-talets Palestina och saledes undslapp
helvetet. Parets bada soner, rabbiner liksom sin far, ar ocksa med
pa promenaden genom lagret. Minst en av dem haller sig hela
tiden tatt intill Alice, som for att fanga upp henne om hon skulle
svimma. Men hon ar stark, ser lugn ut som alltid. Hon gor en gest
mot de langa raderna av latriner i lagret och berattar:
"Det var en fredagseftermiddag och jag sa till min syster att
varfor inte fira sabbat har! Och vi borjade sjunga. Andra barn
samlades kring oss och sjong med, och efter en stund var vi en hel
kor som sjong de gamla hebreiska sangerna. Har bland latrinerna i
Auschwitz."
De fiesta av de sjungande barnen hade inga foraldrar langre.
Aven gaskammare, krematorier och hogar av lik visas i filmen,
som berattar om min vans tillvaro under "de sista dagarna".
Men: "Aren mellan 1940 och 1944 utgjorde en vacker period i
vara liv", sa ju Peter Erdos i intervjuboken som Egon citerade ur en
gang. I mitt liv blev sommaren 1943 en underbar period, min forsta
frihetstid, och jag hade sjalv skaffat mig den.
Om kriget hordes inte ett ord bland oss som akte tag en femsex mil soderut pa Gotland, grabbarna till Lojsta och vi flicker till
Eksta, tva vackra och valbargade socknar kring varsin mangsekelgammal kyrka.
Overallt langs grusvagar och akerrenar stralade angshaverrot
med soliga blommor, alia vanda mot den himmelska forebilden.
"...och klockan vid pass 10, drager hon sig ater aldeles tilsamman",
skriver Linne om den gula blomman, som fanns med i hans
beromda blomsterur. Eftersom den oppnar sig i morgonvakten
och sluter sig "vid pass 10", kallas vaxten "shepherd's clock" pa
engelska, men det visste jag forstas inte. Snart skulle jag daremot
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fa hora dess gotlandska namn, Moses, som ingen tycktes kanna
upphovet till. Kanske hade blommornas lysande mangfald pamint
nagon bibelsprangd gute om den brinnande busken vid berget Horeb, da'r Moses befalldes att fora sitt folk ut ur Egypten.
- Hadihovtparattann? lat det for mina oron. Det var bonden
Andersson som halsade oss valkomna till Stjarnarve gard, dit vi
kom trampande pa vara cyklar som hade foljt med taget till Eksta
station. Resvaskorna drogs av Botajr, ett gotlandsruss som snart
skulle bli mangas favorit vid sidan av vallhunden Valla, en vacker
guldbrun collie. Vi var alia fastlanningar och forstod inte en stavelse av valkomsthalsningen, men tonfallet var skamtsamt fragande. Han sag trevlig ut, Andersson, fast ratt gammal, mellan 45 och
50 gissade jag. Hans fraga memorerade jag for att senare kunna ta
reda pa vad den betydde, och darfor minns jag den an sasom den
lat for mig. Det tog inte manga dagar att forsta: Ha di hovt pa ra'tt
ann? Sjalvklart! "Har ni huvet pa ratt anda?" I Stockholm skulle
man val ha sagt: "Har ni vaknat pa ratt sida?" Nja, det var ju som
det var med det, efter natten till sjoss.
Vi var, om jag minns ratt, f jorton flickor - tjejer kallade vi oss
inte, fast vi sa grabbar, och aven killar nar ingen vuxen horde pa och vi skulle bo pa loftet i en lada, vars undervaning var ombyggd
till kok, matsal och tva sma rum for husmor och var 23-ariga lagerledare med det sallsamma namnet Darit. Pa vart loft stod trabritsar i tva rader under takfallen, nu fick vi papperssackar och halm
att fylla dem med till madrasser.
Under dagar som foljde fordelades vi pa olika gardar i Eksta
och grannsocknen Sproge. De fiesta av oss fick hasa fram pa kna
fran morgon till kvall och gallra sockerbetor eller foderbetor, och
jag tyckte obegripligt mycket om detta enformiga jobb som tillat
lite privat funderande. Efter gallringen blev det att borja om igen,
for nu skulle spirande ogras rensas bort mellan betplantorna. Och
jag var fortfarande fortjust!
Det lag forstas en stor tillfredsstallelse i vetskapen att man verkligen gjorde nytta "for kung och fosterland", vi skulle ju ersatta
alia bondsoner och drangar som lag inkallade. Det var ocksa roligt
att se patagliga resultat av modan: oandliga valansade rader av
spad gronska som skulle bli till naring for folk och fa. Ingen kunde
forneka att man gjorde ratt for sig, och det med ett jobb som min
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mamma kunde respektera. Nar jag smaningom blev snabbare i betraderna an de flesta, var jag ojamforligt stoltare an nagonsin over
en lyckad uppsats i skolan.
Efter betorna blev det sparrisskord, "sticka sparris" hette det.
Med fingrarna krafsade vi fram de vita stjalkarna, som vaxte i
vallar av fin sand, och sa skar vi av dem med ett sparrisjarn. Mot
dagens slut stod nagra av oss i rad vid en hog bank och sorterade
sparrisen efter tjocklek, varefter stjalkarna samlades i jamna buntar pa en miniatyrisk prokrustesbadd och skars av nertill sa att
alia blev lika langa. Det vi skar av fick vi ata upp. Var det sparrissoppa pa mandagskvallen sa blev det stuvad sparris pa tisdag. Pa
sondagen kunde det bli ugnspannkaka med sparris, om husmor
hade fatt a'gg fran nagon av gardarna. Hon stackarn mottes sallan
med entusiasm for sitt arbete vid spisen, och jag bestamde mig for
att aldrig mer ata sparris om nagon annan gronsak stod att fa.
Arbetsdagen hade tre harliga pauser: morgon- och eftermiddagskaffe med bullar ute vid arbetsplatsen och lunch med bondfamiljen i koket. "Kaffe" radde det ingen brist pa, for det fanns
gott om cikoria langs vagkanterna pa Gotland. Den blablommiga
vaxten, som heter vagvarda pa svenska, har en besk rotstock som
kan torkas, rostas och malas till kaffesurrogat. Om torsten blev
besvarande i varmen kunde vi ocksa emellanat fa en slurk ur flaskan, som lag skuggad och sval i diket vid akerkanten. Den inneholl "dricke", en bittersot, bubbelfri maltdryck fran gardens eget
brygghus.
Pa sjalva midsommarafton vaknade en flicka med roda prickar
pa kroppen, och det gissades mycket pa massling och roda hund,
men hon hade inte feber och madde bra sa nar som pa kladan av
utslagen. "Det ar luftombytet", forsakrade husmor, "bara luftombytet". Sa alia utom kanske den prickiga flickan sjalv glomde fort bekymret, for pa kvallen skulle pojkarna komma fran lagret i Lojsta
och dansa ringlekar med oss. Sa det blev att skara bjorklov och
plocka blommor till stangen som restes pa Stjarnarves ang.
I ljusa junikvallen gick dansen till dragspel, fiol och sang:
"Skara, skara havre" och "Kanner du Lotta, min van". Sjalv tyckte
jag att jag hade den vackraste sommarklanningen av alia, den var
sydd av var hemsommerska, tant Tora, och bast av allt var att 17arige Arnold fran Malmkoping tyckte om den. Nastan varje gang
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som en pojke skulle hamna framfor en flicka i ringdansen, rakade
han sta framfor mig. Annu har jag aldrig varit i Malmkoping, men
var gang denna lilla tatort utanfor Flen namns i nagon tidning tanker jag pa den med omhet.
Vid sangbaddningen nagra dygn efter midsommar, da vi alia
hade prickar som kliade, upptackte nagon en hoppande brun flack
pa sin pyjamas. Ingen av oss hade sett en loppa forr, men nog
forstod vi. Darefter blev vi flitiga med att tvatta klader och skaka
lakan och filtar, och pa kvallarna jagade vi "luftombyten" under
skratt och skrik innan vi krop till sangs. I brygghuset, dar vi fick
tvatta oss efter varje dags arbete, blev det ett valdigt skrubbande
med panelborstar.
Halmmadrasserna kunde vi inte gora mycket at, fast vi misstankte att de var ohyrans hemvist. Men det kunde ocksa ha varit
nagon pa baten eller taget som hade delat med sig, for vi hade hort
att det forekom bade loppor och loss i somliga skolor i Stockholm.
Hygienen hade knappast varit exemplarisk i tranga lagenheter fore
kriget, men nu var den annu samre eftersom det inte fanns varmvatten i hyreshusen mer an nagra dygn om aret och det dessutom
radde brist pa tval och tvattmedel. Sjalv hade jag formanen att
emellanat fa komma hem till klasskamraten Maj, som bodde i villa
i Bromma. Dar bjods jag pa det basta man kunde fa, ett badkar
fullt med angande vatten.
Egon:
Historien om lopporna hor hemma i min egen forestallningsvard,
men det ar det enda jag personligen kanner igen av det du berattar. Livet pa landet ar mig alldeles frammande, liksom det maste
ha varit for dig vid ankomsten till Gotland.
Eva:
Ja, det var mycket vi stadsflickor fick la'ra oss under sommarens
lopp. Pa en gard i grannsocknen Sproge fick jag binda karvar vid
slattern. Runt, runt pa faltet gick maskinen i allt snavare varv efter
tva hastar och med bonden sjalv vid tommarna, primitivt i brist pa
bensin. Bakom ekipaget sprang jag och band ihop, men ju langre
in mot mitten vi kom desto mer hjartskarande hordes pipen av
akersorkar som flydde for livet in i den annu aterstaende grodan.
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Vilken bradska jag fick att stoppa blabyxfickorna fulla med de pyttesma kraken och springa undan med dem bakom bondens rygg
sa att han inte skulle kora ihjal dem. Jag slappte dem sa langt ut
mot diket jag vagade springa, men visst kom bonden pa mig, for
jag hann inte med arbetet som jag skulle. Vid nasta maltid berattade han forstas om tilldragelsen for hustru och barn, och det
skojades mycket. "Det ska vara en fastlandstos som stoppar sorkar
i fickorna". Pa gotlandska kallas aven pojkar for sorkar.
Straffet kom senare, da det skulle bli slakt pa den garden. Ajoss
med grisen som jag hade matat i flera veckor och blivit van med.
Bonden tvingade mig att sta med en hink och ta emot blodet som
forsade ur halsen pa min kompis. Det skulle lara mig att inte vara
sjapig, sa gubbskrallet. Om jag nansin har hatat nagon...
Andra lardomar var desto gladjerikare. Jag fick folja med den
beundrade 22-ariga bonddottern Maja pa Stjarnarve till kvallsmjolkningen, och snart kunde jag klara av de tva mest lattmjolkade korna, medan hon sjalv hann med fern eller sex av de andra.
Tank, att kunna mjolka! Och ibland om morgnarna fick kamraten
Gunvor och jag kora mjolken till mejeriet med Botajr framfor karran. Botajr hade flera ganger blivit etta i russtravet med Maja i
sulkyn!
Pa lordagarna var det dans pa en riktig dansbana med dragspels- och fiolmusik. Polka, schottis och hambo forstas, men ocksa
vals och foxtrot sa att man fick halla om varann pa lagom avstand.
De stora flickorna fran trakten, de som var 18-20 ar och mer,
dansade kind mot kind med sina kavaljerer i sommarnattsljuset.
Man kande sig nastan vuxen av att blanda sig med dem pa det
blanknotta tragolvet. "Manen lyser silverklar och Stjarnarve ser
pa", sjong nagon av lagerkamraterna med sin lenaste rost till arets
stora schlagermelodi. Hon hade hittat pa att byta ut originaltextens
"stjarnorna", sa fantastiskt fyndigt. Arnold bjod upp mig i dansen,
och vid midnatt cyklade vi hemat hand i hand pa grusvagen, det
var det narmaste vi kom varann fast det kandes att vi stod varandra mycket nara. Tillsammans kunde vi tala om hemligheterna
bortom tid och stjarnor.
En sondag cyklade vi Stjarnarve-flickor till Burgsvik och Hoburgen, dar vi platade varandra med ladkameror pa Hoburgsgubbens kala hjassa. Gubben ar bara ett valdigt, runt huvud, en rauk
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som havet har skulpterat ur kalkklippan. Andra sondagar blev
det bad i Klintehamn, dit det bara var nagra kilometer fran Eksta.
Pojkarna fran Lojsta brukade ocksa komma dit och det visade sig
att Arnold kunde simma och dyka minst lika bra som jag, fast simning var min favoritsport. Han var d Artagnan och jag var en snail
variant av Mylady.
Men ocksa vardagskvallarna hade sin tjusning for oss flickor.
Nyskrubbade, omkladda och matta av sparris kunde vi promenera
over farens betesmarker bort till en ljus glanta bakom hasselsnaren: det var anget, som fore slattern blommade rikare an himmelens angder. Dar i lovsalen sjong faglarna om sin karlek, och vad
vi sjalva pratade om ar nog inte va'rt att minnas. Sakert ar att vi
lamnade Dante och Platon i fred.
Familjen Andersson pa Stjarnarve bodde i ett vackert stenhus
med tjocka vaggar, som holl rummen svala om sommaren. Vardagsrummet var tapetserat i blabarsblatt med guldslingor och man
skulle akta sig for att ta pa vaggen, for fargen pastods innehalla
arsenik. Dar fanns ett piano som Darit spelade pa ibland, medan
vi stod runtomkring och sjong "Slumrande toner fjarran ur tiden"
eller "Plocka vill jag skogsviol". Sentimentala sanger som jag inte
kande igen fran skolans musiklektioner. Jag sjong med av hjartans
lust, fast det skulle ha latit battre om jag inte hade gjort det.
Ja, det var en sommar med nya kamrater och nyttigt arbete,
frihet och foralskelse. Nar hosten kom och skolan hade borjat, n'ck
hela klassen fara ut till Svartsjolandet ett par dagar och skorda
rodbetor och potatis. Och en dag kom det brev fran Malmkoping.
Det var mamma som fann det. Hon oppnade kuvertet och kom
emot mig, lasande med sitt mest forsmadliga darr pa stamman:
"Du med sommarminnen ljuvt omvarvda varelse!" Mitt forsta
karleksbrev, sa skandat. Halvblind av tarar skrev jag till Arnold att
han inte fick skicka fler brev till mig. Utan forklaring, for jag var
djupt generad over att mamma oppnade mina brev och att jag inte
kunde hindra det. Jag horde aldrig av honom mer.
Georg:
Sa borjade din vardag igen. Vad minns du av livet i Stockholm
under kriget?
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Eva:
I kvarteret dar vi bodde var det civilforsvarsovning ibland,
tre-fyra ganger om aret, tror jag. Som scout och medlem av Ungdomens Roda Kors hade jag lart mig nagot om "forsta hjalpen vid
olycksfall", sa jag blev sjukvardsansvarig i blockledningen trots
min unga ar. Blocket bestod sa vitt jag minns av vart kvarter, attatio hyreshus, och vi brukade halla till i skyddsrummet under vart
hus. Dar fick jag bland annat visa hur man lagger tryckforband for
att stoppa blodflode och hur man provisoriskt spjalkar en arm och
lagger den i mitella. Vid ovning i konstgjord andning lag vi gransle pa kna over den som forestallde medvetslos, mun-mot-mun-metoden kande vi inte till. Nagon gang hade vi brandforsvarsovning
pa Gardet, da vi under mer central och kompetent ledning fick
prova gasmasker och ala pa marken genom en patand lada.
Den kallaste vinterveckan var det kokslov i skolorna, ursprunget till nutidens sportlov. Skolan sparade koks, som var det vanligaste branslet, och vi fick tid att aka skidor i den snalla backen vid
Roda borgen pa Gardet eller att "skrilla" pa Stadion. Dar bjods vi
ibland pa gratis skadespel av isprinsessan Maj-Britt Ronningberg
eller konstakaren Bo Mothander under deras traningspass. Men ett
kokslov borjade med att vi tog skidorna pa taget till Orsa, tre klasskamrater och jag. Sent ska jag glomma forsta kvallens sladfard i
det bla stjarnljuset over Siljan, eller konditoriet dar vi drack varm
choklad med akta vispgradde, som vi inte hade smakat pa flera ar.
Konstgradden i Stockholm var gjord av ister och krita, visste jag
som var krogarbarn.
Krigsvintrarna var kalla och vita, till nackdel for bransleforsorjningen men till nytta nar man rorde sig pa gatorna. Utan
snon hade vi tvingats famla i blindo, for morklaggningen var val
genomford. Alia fonster var tackta med tjockt svart papper och
innanfor portar och dorrar mot gatan fanns en liten tillbyggnad
av brador och papp, dar man fick slussa sig in och ut sa att inte
en ljusglimt skulle forrada att dar stod ett hus. Jag vet inte hur
bombplan orienterade sig innan radarn kom i bruk, men kunde vi
verkligen dolja hela stan for dem under snon?
De fa bilar som fanns hade skygglappar over lyktorna, sa att
ljuset skulle synas bara rakt framifran. Det luktade vedervardigt
fran gengasaggregaten, nar forarna gick ut och rorde om bland
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trakolsstybben. Den giftiga stanken kan till nods beskrivas som av
rutten fisk i starkt koncentrat. Men sparvagnarna gick och dar satt
12-ars flicker och 85-ariga kvinnor med tjocka glasogon, standigt
stickande pa faltgra hjalmskydd, knaskydd och andra markliga
plagg forutom vanliga raggsockor, halsdukar och mossor. Garn
och beskrivning fick vi gratis, jag minns inte varifran, och jag
skulle ha rodnat av blygsel over att ertappas utan stickning under
farden. Dessa plagg till soldaterna "nagonstans i Sverige" var ett
led i vart forsvar.
Under ett par jullov fick jag stada pa Grand Hotel, det hade pappa ordnat med chefen Paul Meier som han kande. Meningen var
att jag skulle fa insupa atmosfaren pa ett fashionabelt hotell och
lara mig yrket fran grunden. Pa tredje vaningen, dar jag baddade
sangar och tvattade badkar - for dar fanns varmvatten! - bodde
nastan enbart utlandska gaster, antagligen bade statsman och spioner. Hur som heist talade de utlandska sprak, det var viktigt ansag
pappa som inte litade pa lararna i skolan. Resa utomlands gick ju
inte.
Nu skulle jag lyssna noga pa gasternas uttal, nar de bad mig
ta byxor till pressning och skjortor till tvatt. Det gick inte manga
dagar pa hotellet forran jag fick hjalp av den fine gamle hovmastaren Max Stern, som hade upptackt min iver att utratta arenden at
gasterna. S^ fort en nummerlucka foil ner i apparaten som visade
att nagon hade ringt pa service, kikade han efter mig for att be mig
ta upp bestallningen. Jag fick bra med dricks av gaster som tyckte
om att bli nagorlunda forstadda av den unga staderskan. Stolt tog
jag slantarna med mig hem, utan en tanke pa att arbetskamraterna
skulle ha behovt dem battre.
De fern-sex riktiga staderskorna pa "trean" visste inte hur eller varfor jag hade kommit dit, men de larde mig jobbet och sa att
det var klammigt av en skolflicka att tjana ihop en slant under
lovet, vilket inte var vanligt pa den tiden. Samtidigt fick de sjalva
en chans att vara hemma lite mer over jul, de var alia aldre an jag,
nagra var gifta och hade barn som under mammornas arbetstid
vistades pa krubban, den tidens dagis. En av de ogifta var keramiker men stadade pa deltid for att fa pengarna att racka till. Hon
och jag brukade dela pa godbitar, som nagon av "vara" gaster hade
bestallt upp pa rummet och lamnat kvar. Det kunde bli bade hum150

mer och rysk kaviar till omvaxling mot personalmatsalens eviga
saltstromming.
Pa hemvag fran hotellet gick jag over Nybroplan och mottes, om
vinden var nordlig, av en behagligt strav doft fran det stora Kronobageriet vid Sibyllegatan, nuvarande Musikmuseet. Till hoger
skymdes sikten mot Djurgarden av hoga vedstaplar langs Strandvagen, paradgatan.
Da'r var det verkligen parad en gang om aret, men pa forsommaren, en vacker dag da vedskutorna krangde vid kajen och
vikens vatten skrattade med tusen vita blank. Da gled den flotta
hattparaden fram i brisen, stiliga darner holl fast sina plymer och
fjadrar, sidenband och handgjorda blommor, konstfardigt arrangerade over en kulle som kunde vara platt som en platt eller toppig
som Garbos strut i filmen Ninotchka.
Alia vi andra, som var for unga eller blyga eller inte hade rad att
ga till en fornam modist, tyckte att hattarna var stolliga, eller ocksa sa vi det for att vi sjalva maste noja oss med att titta pa. En del
av oss kunde anda ta tillfallet i akt att inviga nya vardrakten, det
horde till. Bara snittet var det ratta, skamdes den inte for sig aven
om tyget var av cellull, av ravara fran Norrlands skogar. Ibland
inneholl det sma stickiga flisor men var i alia fall mycket roligare
an den goda forkrigskvaliten i pappas kostym, vand och omsydd.
I Humlegarden var det nergang till ett skyddsrum under Floras
kulle, det maste ha funnits manga sadana underjordiska grottor.
Vilka hemligheter doljer de i dag? Ovanjords pryddes parkmark
och alleer i forsommartid av potatisblom och morotsgronska.
Vackra vardagar efter skolan cyklade jag ut pa Djurgarden och
plockade stora pasar fulla med nasslor, de forsta gangerna i sallskap med nagon klasskamrat som plockade till sin familj. Tunnhudade flickfingrar sved i timmar efterat, sa det brukade bara bli
en gang per kamrat, men jag h'ck berom av mamma som lat mig
skriva nasselsoppa pa Malmgardens matsedel - ni kanske minns
att hon hade en liten restaurang. Hennes berom var tunnsatt och
efterstravansvart, sa jag fortsatte ofortrutet att plocka sa lange
nasslorna var spada nog.
Mamma var en duktig yrkesmanniska med utpraglat praktisk
laggning. Hennes spontana kommentar till andra varldskrigets utbrott var: "Kaffe!" Det som slog henne var minnet av kaffebrist och
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daliga surrogat under forsta varldskriget. Strax lat hon inreda ett
utrymme i kallaren, dar manga, manga sackar med orostat kaffe
stalldes upp pa trapallar, sa att luft kunde cirkulera bade under
och runtomkring de vardefulla bonorna. Att Malmgarden under
kriget var fullsatt med gaster till bade lunch och middag berodde
sakert till stor del pa att dar serverades akta kaffe, medan andra
krogar och kafeer provade olika inblandningar av "surr".
I ovrigt minns jag inte att vi hamstrade nagot, i varje fall gravdes inga saltade svin ner pa tomten kring sommarstugan i Skuru,
sasom man horde talas om fran andra hall. Medan notkott, flask
och hons blev alltmer sallsynt, kunde man kopa "vilt" utan ransoneringskuponger. Duvor och ekorrar saldes pa torgen och av
kringresande leverantorer till restaurangerna. Mamma kopte ofta
hare, men bara om huvudet satt kvar, for annars kunde det vara
katt. De senaste krigsaren forekom gravling och enstaka ravar,
som pa matsedeln kallades "vilt" ratt och slatt. Smaken var det
inget fel pa tack vare mammas langa kvallar vid spisen, da hon
provade lampliga tillagningssatt som hon sedan larde ut till kokerskorna. Fran smak lakades ur genom att kottet fick ligga nagot
dygn i skummjolk.
Det blev manga olika sorters kupongfria viltgrytor, stuvningar,
kalopser och raguer pa matsedeln, men knappast gulasch, for paprika var okant i vart restaurangkok och det ar ju en viktig ingrediens i denna ungerska nationalratt, eller hur? Var det bara i Sverige
eller kanske i hela Europa som gulasch eller gulaschbaron ocksa
betydde ungefar "en som skor sig pa kriget"? Det hade visst att
gora med kottsmuggling som somliga hade gjort sig formogrna pa
under forsta varldskriget.
Gasterna pa Malmgarden var ofta larare pa Ostra Real eller stiliga flygare fran staben strax intill, de senare hade kollektivt abonnemang. En av dem hette Ake Seyffarth och brukade vinna SM pa
cykel, efter kriget blev han dessutom olympisk silvermedaljor pa
skridsko. En annan hette Gunder Hagg och var en underbar lopare, la'tt i spranget som en falthare, det kunde man se i forspelen pa
bio till omvaxling mot alia soldater vid kuster och i skyttegravar.
Varldsrekord blev en vana for Gunder och alia vi pa Malmgarden
strackte pa oss nar han kom pa tal. Vilka som var hans medtavlare
i den krigande varlden tankte jag aldrig pa att fraga.
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Somrarna -44 och -45 var jag tillbaka pa Gotland men inte pa
beredskapslager utan som anstalld piga pa tva gardar som jag
hade arbetat pa forsta aret. Till Matsarve gard onskades tva flicker
1944, sa dit kunde jag fa med mig klassisen Kerstin. Hon var en
mycket god van och en duktig idrottsflicka som kunde jobba ordentligt. Hennes far var dod och vi hade flera ganger tillsammans
besokt hans grav vid Danderyds kyrka. Kanske var det darfbr som
vara samtal ibland agde ett visst allvar.
Tredje sommaren var annorlunda, Tyskland hade kapitulerat
och den 8 maj fick vi ledigt fran skolan och kunde vara med och
kasta konfetti pa Kungsgatan, det var en folkfest utan like. Men
i borjan av aret hade Raoul Wallenberg forsvunnit i Budapest,
och tidigt pa varen kom de forsta vita bussarna med utmarglade
nordiska medborgare fran koncentrations- och forintelselagren.
Ordet "lager" fick en ny betydelse. Dittills hade det statt for harlig
Gotlandssommar och for scouting med ta'lt och sovsack, sparning
och orientering i skogen, knopar, kamratskap, steka fisk over oppen eld och tapto i kvallningen: "Allt ar frid, vila trygg, Gud ar
nar". Vila trygg. Aldrig anade vi hur ofantligt priviligierade vi var
som faktiskt fick kanna det sa.
Fredssommaren 1945 var jag piga pa Stjarnarve, eller snarare
drang, for vid 17 ar var jag stark nog att hiva upp 40-kilossackar
pa en flakvagn nar det troskades den hosten. Vid det laget var jag
forresten van med den trevliga familjen Andersson, bodde hos
dem i det vackra gamla huset och umgicks med dem pa fritiden.
Pa en gard i narheten arbetade en drang som varken kunde
gotlandska eller vanlig svenska, for han var flykting fran Estland
och hade nyligen landat vid Sudret. I en gisten eka, forestallde jag
mig.
Langa perioder under kriget hade min Hitlerhatande pappa
vistats i Finland, som av omstandigheterna hamnat under tyskt
beskydd. Sa vad gjorde han da'r? Foljande ar vad jag vet och kommer ihag:
En kort tid fore krigsutbrottet hade pappa forlorat vin- och spritrattigheterna som kallarmastare pa Foresta pa Lidingon. Sitt italienska namn hade stallet fatt efter grundaren Wilhelmina Skogh,
hela Sveriges restaurangdrottning under manga ar pa omse sidor
om sekelskiftet 1900. Nu agdes det slottslika huset av biokungen
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Anders Sandrew, sa det hela var "kungligt" va'rre och fran privatvaningen i tornet var utsikten furstlig.
Mamma var husfru pa Foresta och hade sjalv anmalt sin man
for nykterhetsnamnden, inte utan skal. Lite varstans i fonstersmygar och bakom bourgogneroda draperier gomde sig en "kallarmastarns grogg" och pappa tog sig "en droppe" nar han gick forbi.
Troligen var han sallan helt nykter, men charmig och skicklig, med
bade inre och yttre rondor sasom det anstod en krogare pa den
tiden. Det hande ofta att gaster fragade efter honom for att byta
nagra ord och manga var tydligt smickrade nar han kande igen
dem, sarskilt manliga gaster som kom i damsallskap. Ibland ville
pappa hedra en sarskilt kar gast som arsbrodern Gosta Ekman
med att sjalv tranchera t ex en fasan bonne femme vid bordet for den
store aktoren med sallskap. Da rorde sig de fina handerna mjukt
och malmedvetet som en katt pa jakt, och strax lag de lackraste
bitarna renskurna pa guldkantade tallrikar. Det gick fort utan
bradska, det var grant och elegant, att se pa var en sann konstupplevelse.
Foresta gick inte att driva utan vin och sprit, det var en sjalvklarhet, sa foraldrarna sokte och fann lilla Malmgarden pa Ostermalm,
som jag har namnt forut: mot Jungfrugatan ett olkafe, kallat bakfickan, och mot Karlavagen tva sma matsalar som de lat renovera
med imiterad gyllenladerstapet och hoga trymaer. Vita dukar, en
smal vas med skar nejlika pa varje bord och pa fonsterborden mot
esplanaden sma lampor med djuprosa sidenskarm, vilkas lockelse
fortogs av morklaggningspapper. Personalen var kvinnlig - svart
klanning och starkt vitt litet forklade - gasterna nastan enbart manliga. De kom for att ata sin dagliga lunch eller middag, starkare
dryck an pilsner efterfragades inte. Inom kort stod det klart att
detta var mammas egen "sylta", pappa var forodmjukande overflodig.
Och sa kom finska vinterkriget i november 1939. Trots finlandarnas obegripliga motstandskraft och flera finska segrar slutade det
sovjetiska overfallet med att Viborg omringades i februari 1940.
Finland tvingades pa kna och maste avsta nastan hela Karelen. Nu
var det sa att just Viborg var pappas karaste plats pa jorden. Dar
hade han som ung agt en liten hotell- och restaurangrorelse, och
dar hade han gift sig med Annie, den alskade som dog i sin forsta
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barnsang. Aven barnet dog. Jag har ett fotografi av Annie, en mork
skonhet liksom min mamma men anda annorlunda, med stora
svarta 6'gon i sitt smala ansikte. Det hander fortfarande att jag slar i
hennes rysk-svenska "Cornet handlexikon", tryckt 1912.
Under sin fmla'ndska ungdomstid hade pappa blivit van med
Kyosti Kallio, som nu i krigets forsta skede var Finlands president.
Kallio hade tidigare halsat pa hos oss ett par ganger, han och
pappa tog sig en grogg tillsammans, flera groggar, och log mellan
tarar at ungdomsminnena. Jag tyckte verkligen inte om beso'ken.
Nar pappa vid jultiden -39 drog iva'g med mig over Norrbro for
att se den lille farbrorn tillsammans med Skandinaviens tre resliga
kungar pa slottsbalkongen, blev jag mer snopen an imponerad.
For pappa maste det ha varit en lisa att folja efter sin van till
Finland, da'r han hade nagon administrativ uppgift for svenska
Finlandshjalpen. Kallio dog aret darpa men pappa stannade kvar,
och jag undrade inte over det, alia svenskar visste ju att "Finlands
sak ar var", det var en lika ka'nd slogan som "En svensk tiger".
Ja, det blev ett langt svar pa Georgs korta fraga. Vem av er bcida
tar nu upp den ungerska traden?
Egon:
Efter var gemensamma tid i Szeged drojde det inte la'nge forra'n
Georg skaffade sig vad han mest onskade, en tillvaro fylld av
koncentrerat arbete, problemlosningar, estetisk njutning, en insikt
om nya sammanhang. Det var sadant som gav dig, Georg, vad du
kallar "flow". Jag ser det som ett slags euforiskt undantagstillstand
befriat fran vardagliga konflikter.
Redan ett par ar senare hamnade du i Stockholm. Tva ganger
kom du i alia fall tillbaka till Budapest, innan du hoppade av definitivt. Annu minns jag din iver och entusiasm na'r du berattade
om landet i norr, da'r manniskor levde i fred och da'r va'l utrustade
laboratorier vantade pa den arbetshungrige forskaren.
Jag lyssnade med forundran till denne langvaga resenar som
var du. Med otroliga, knappast fattbara nyheter kom du till mig
fran det fjarran landet, vars konturer flot ihop med sagans varld.
Sedan tog vi farval av varandra och du reste mot det stora undret
som blev din vardag, mot den oupphorliga arbetsdagen som blev
din eviga helg.
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Vi levde pa varsin sida av den sa kallade jarnridan och du
forsokte i flera ar att omplantera mig i den nordiska myllan, som
du trivdes sa gott i pa den tiden. Av sakerhetsskal kunde jag inte
spara dina brev, men nog vore det roligt att kunna lasa dem igen.
De var utformade som vetenskapliga uppsatser. For att komma
forbi den stalinistiska censuren diskuterade vi mina utvandringsmojligheter i ordalag som handlade om transplantat, metastaser,
tumorceller, barriarer och diverse immunmekanismer.
Atminstone en del av breven lastes sakert av behorig myndighet, men jag forsokte mig pa en diskret analys av vardagliga skeenden omkring mig och kom fram till att dar inte fanns nagra tecken
pa att de hade forstatt inneborden av vart kodsprak. Antingen
hade den hemliga polisen, AVH, underlatit att konsultera de ratta
fackmannen eller ocksa hade inte ens dessa specialister uppfattat
brevens verkliga innehall. Det ar ganska markligt att vi lyckades
uppratthalla var brevvaxling vid en tidpunkt da alia var misstankta. En mojlighet ar forstas att overheten bara vantade pa ytterligare
bevis mot oss eller ett lampligare tillfalle for avslojandet.
Tyvarr far vi aldrig veta hur det forholl sig, men det ga'ller for
mycket annat ocksa. Fransett de praktiska aspekterna blev korrespondensen till lust och vederkvickelse for mig. Fa gladjeamnen
kan vara storre an fangens nar han for fangvaktaren bakom ljuset.
Faran bara okar nojet. No risk, no fun.
Georg:
Nar du namner AVH associerar jag spontant till Rajk.
Lat mig paminna Eva om Laszlo Rajk, som ledde det illegala
ungerska kommunistpartiet under nazisttiden. Han n'ck stor betydelse nar kommunisterna tog makten, blev inrikesminister 1946
och utrikesminister 1948. Det var under hans tid pa toppen som
sakerhetstjansten inrattades, den som sedan kom att kallas AVH
och vars offer han sja'lv skulle bli. Till foljd av falska anklagelser och n'ngerade brott arresterades han 1949, domdes till doden
och avrattades. Men 1956 rehabiliterades han och hedrades med
statsbegravning av samma parti som hade mordat honom sju ar
tidigare.
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Eva:
Som sa ofta tycks det som om Sovjetkommunisterna hade last pa
i Orwells bocker, i detta fall historien om galten Snoboll i Djurens
gard.
Georg:
Och nu vill jag fraga Egon: Hur sag makarna Erdos pa skenprocessen mot Rajk? Du har ju berattat att du besokte dem aven innan Peter fangslades, da de sjalva var ledande kommunister och processen pagick. Vad sa du sjalv om den?
Egon:
Jag stallde fragor och kom med invandningar, men de tyckte att jag
pratade dumheter. Peter avvisade lugnt mina synpunkter, medan
Erzsi blev upprord och hatsk. Hennes tro stod fast som en klippa.
Peter var ocksa kategorisk, men det hande att han snubblade mitt i
en mening som om han hade stott pa ett ovantat hinder.
Georg:
Kvinnors tro pa partiet eller religionen kan verkligen vara orubblig. Jag vet inte om detta ar en verklig skillnad mot mannen eller
en reaktion mot deras konventionellt underordnade stallning.
Denna fasthet i tron forekommer ocksa hos en del framstaende
vetenskapskvinnor, som anser sitt eget system vara det enda
ratta.
En kvinnlig nobelpristagare ser jag som ett typexempel. Hon ar
reaktionar ut i fingerspetsarna. For henne har endast de dugliga
manniskorna existensberattigande. De utslagna har sig sjalva att
skylla, de misslyckas for att de ar lata eller dumma, medan framgang beror pa god moral, god karaktar, goda familjeforhallanden.
Detta paminner forresten om de eugeniska och reformeugeniska resonemang som forvanansvart manga vetenskapsman och
sociologer forde under 1900-talets forsta halft och en bit in pa 60-talet. Det var fraga om ren elitism och det ar markligt att dessa ofta
hogst kapabla personer inte genomskadade sina egna argument.
Nobelpristagaren jag berattade om ar formodligen ganska representativ for duktiga, hogintelligenta kvinnor, som efter mangarigt arbete natt fram till viktiga befattningar. Innan de uppnar
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en ledande stallning maste de standigt konkurrera med man och
upplever da ofta en verklig eller formodad diskriminering. Den
langa, harda kampen kan ge upphov till en moraliserande och,
som i nobelpristagarens fall, rabiat kategoriserande livssyn. Om
den uppnadda positionen grundar sig pa en viss ideologi, den ma
vara religios eller kommunistisk, vetenskaplig eller politisk, haller
de fast vid den med nabbar och klor. Klippan far inte rubbas. En
person som staller sig skeptisk eller vagrar att uttrycka entusiasm
betraktas som bakatstravande, illvillig eller dum.
Jag undrar vad makarna Erdos egentligen trodde nar de absurda
anklagelserna kom. Under manga ar hade de ju sa hogt beundrat
sin framstaende partikamrat Rajk. Trodde de verkligen att han
hade begatt de brott som lades honom till last?
Egon:
Det ar en svar fraga. Det enkla svaret ar att de var overtygade om
Rajks skuld.
Senare, kring mitten av 50-talet da kritiken och revolten mot
stalinismen kulminerade, sa Peter till mig att han inte kunde klargora vad han hade trott eller menat under Rajkprocessen. Ocksa i
den postumt publicerade intervjuboken sager han sig inte veta vad
han vid den aktuella tiden hade tankt om Rajks skuld eller oskuld.
Pa ett sa'tt ar detta en efterrationalisering, paverkad av senare
handelser. A andra sidan ar det antagligen sa att fortrangda tvivel
kommer battre till synes i eftertankens belysning.
Vid tiden for Rajkprocessen var Peter inte medveten om att
Rajk och hans medarbetare var oskyldiga. Da trodde han pa anklagelserna. I intervjun fragar han sig varfor han hade kant angest vid
tanken pa Rajk - nar han trodde att beskyllningarna var rattvisa.
Peter visste ju att han sjalv inte var spion. Nar han senare anklagades, stod det helt klart for honom att han aldrig hade forratt
partiet eller begatt nagot brott. Han erinrade sig ett samtal nagon
tid efter Rajkprocessen men fore sin egen arrestering. Han kom
inte langre ihag vem samtalspartnern hade varit men mindes tydligt vad han sjalv hade sagt: att han var en god kommunist men att
partiet a'nda skulle ha ra'tt att arrestera honom! Peters uttalande ar
starkare an Erzsis, nar hon sa samma sak, for han yttrar sig i forsta
person och uppenbarligen utan nagon kansla av motsagelse.
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Varfor var han radd fastan han visste att han var oskyldig? Det
finns bara en forklaring, Peter maste ha insett att aven oskyldiga
hade anledning till oro. Varfor vidholl han att partiet var ofelbart
och skulle sa forbli, aven om de arresterade honom? Jo, det berodde pa hans pliktkansla. Vad som an kunde handa, ville han pa forhand forklara att bade partiet och han sjalv var utan skuld. Partiet
kunde doma honom rattvist, trots att han var oskyldig.
Blindhet och en nastan klarvoajant framsynthet forenades pa
ett hapnadsvackande satt i Peters resonemang. Brister en stra'ng i
den blinda trons instrument, sa maste detta hemlighallas for varlden och - allra viktigast - for en sjalv.
Georg:
Ar det inte markligt att en sadan tro kunde uppsta pa sa kort tid
och omfatta sa manga? Kommunismen hade ju ingen tradition i
Ungern, den stod tvartom i vanrykte. Hur kunde en fanatisk krets
av troende, som sag verkligheten endast genom sina fargade glasogon, etablera sig genast efter de sovjetiska truppernas inmarsch?
Finns det alltid tillgang pa manniskor som ar redo att stalla sig
bakom en patentlosning, sarskilt om den stoder sig pa makt och
har en verklig eller skenbar teoretisk bas, formedlad och forstarkt
av massiv propaganda? Drivs de troende av langtan efter en overtygelse, eller snarare av opportunism och maktens lockelse, eller
kombinationer av detta? Kan foreteelsen uppenbara sig nar och
var som heist, om lamplig jordman erbjuds? Kan detta forklara var
tids underliga sektbildningar?
Egon:
Manga har stallt sig liknande fragor och det finns otaliga historiska exempel pa att manniskogrupper alltfor latt latit sig vilseledas.
Aven stora grupper kan vara lattledda nar de kampar med ekonomiska svarigheter eller utsatts for sociala omvalvningar. Risken
for fanatisering ligger alltid runt hornet, det ser vi tydligt aven i
dagens varld. Nazityskland illustrerar de yttersta konsekvenserna
av en speciell sorts fanatism, satt i system.
Det bor dock framhallas att majoriteten - "massorna" i kommunistiskt sprakbruk - inte blev fanatiska i det staliniststyrda
Ungern. Tvartom, ledarskapet anstrangde sig till det yttersta men
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forgaves att vidga kretsen av indoktrinerade. Peter och Erzsi var
for all del inte de enda troende, men de tillhorde en liten minoritet. Massorna slog dovorat till, de var likgiltiga eller negativa men
dolde sin installning av berattigad fruktan. I huvudsak var det en
liten del av de intellektuella som lat sig vilseledas eller, rattare sagt,
lyckades vilseleda sig sjalva. Men de var inte ensamma ...
Annu i mitten av 50-talet forklarade Jean-Paul Sartre, inte utan
stolthet, att det var i Moskva som han kunde andas frihetens luft!
Hur kunde den franska filosofins framste representant, vars existensialism hade betydelse for intellektuella i hela varlden, lura sig
sjalv i sa hog grad? Mitt i den stalinistiska terrorn erfor han frihetens eufori, hur var det mojligt? Vems omdome kan man lita pa,
nar vara framsta tankare sviker?
Det ar en historiens ironi att storre delen av det ungerska folket inte kunde vilseforas pa samma satt som den lilla fraktion av
intellektuella som verkligen onskade tro pa ideologin. Den storsta
ironin ar att de som inte lat sig luras var massorna, i vilkas intresse
stalinisterna pastod sig verka.
Georg:
Ar det inte sa att en del intellektuella vill bygga sig ett heltackande
teoretiskt system? Verkligheten far da foga sig efter systemet, de
forvranger den till att passa. Ju brackligare teorin visar sig och ju
mer den hotas, desto hetare forsvarar de sitt sandslott oavsett hur
langt det ligger fran verkligheten.
Pa onsdagen under Mellanosterns sexdagarskrig i juni 1967
hade jag ett obehagligt samtal med forfattaren Peter Weiss. Kommer ni ihag stamningarna i maj det aret?
Egyptens president Nasser stangde egenmaktigt Akabaviken
och blockerade darmed all israelisk sjofart mot Roda Havet, av vitalt intresse for Israels ekonomi och sakerhet. Israelerna forklarade
att detta var en krigshandling, varpa Nasser med endast nagon
dags varsel kastade ut FN-observatorerna fran omradet. Darpa forflyttades den stora egyptiska armen till Sinaihalvon. Det ar en beprovad gammal tes i omradet att ett ode Sinai betyder fred, medan
ett Sinai fullt med folk ar liktydigt med krig.
Israel hotades av en stor arabisk overmakt. Nasser holl blodtorstiga tal och gjorde ingen hemlighet av sin plan att driva judarna
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i havet. Ute i varlden forekom en del sympatiyttringar for Israel,
men ingen gjorde nagot. Har i Sverige holl vanstern tyst. En av
mina studenter, tillika amatorjournalist, var vid denna tidpunkt
proisraelisk vanstersympatisor. En eller ett par dagar fore sexdagarskrigets utbrott fragade han i en debattartikel i DN varfor
den svenska vanstern teg, nar Israel hotades till livet.
Ungefar samtidigt tog Sartre avstand fran den allmanna vansterlinjen med ett mycket starkt proisraeliskt uttalande. I motsats till
majoriteten av vansterintellektuella forbeholl han sig alltid ratten
att bilda sig ett eget omdome. Vi behover bara erinra oss hans pjas
"Smutsiga hander".
Jag ville garna hitta en lika sjalvstandig vansterintellektuell i
Sverige, en som kunde tankas gora ett eget uttalande aven om det
inte stamde med partiets. Obetanksamt nog foreslog jag nagra
likasinnade att vi skulle kontakta Peter Weiss. Jag hade traffat
honom tidigare och var imponerad av bland annat hans pjas fran
1964 om Marat och de Sade. Din kollega Lajos Szekely var nara
bekant med Weiss och hade varit hans analytiker strax efter forfattarens ankomst till Sverige.
Det bestamdes att min student, min hustru Eva, jag och nagra
till skulle traffas hemma hos Lajos pa onsdagskvallen. Under tiden
brot kriget ut och det blev saledes krigets onsdag. Det blev ett
springande fram och tillbaka mellan kaffebordet och TV-apparaten. Abba Eban talade. Han namnde att Israels vanner och presumtiva allierade veckan fore kriget hade skickat avskedsnoter med ett
innehall som kunde tolkas: "Adjo med er nu, det var trevligt att ha
er sa lange det varade". Men talets tyngdpunkt gallde nagot annat.
Tidigare samma dag hade Jordaniens kung Hussein tvartemot alia
forutsagelser gatt in i kriget och borjat beskjuta vastra Jerusalem.
Krigets utgang tycktes minst sagt oviss for lekman utan militara
kunskaper.
Peter Weiss stallde sig helt negativ till vara synpunkter, han
tycktes folja den Moskvatrogna kommunistlinjen. Enligt honom
representerade Nasser socialismen, medan Israel var imperialismens faste i Mellanostern. Var invandning att Israel var en demokrati, medan Egypten styrdes av en diktator, mottes av dova oron.
Nasser kampade anda for socialismens sak, havdade Weiss, han
skulle nog battra sig med tiden.
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Nagot proisraeliskt uttalande var uppenbarligen inte att hoppas
pa fran Peter Weiss, men jag hade inte heller vantat mig den diametrala motsatsen. Redan nagra dagar senare, efter Israels seger
men innan det kunde bli tal om ockupationspolitik, gick Weiss till
haftig attack mot Israel i Aftonbladet. Han nojde sig inte med att
anklaga den judiska staten for fortryck mot araber utan kallade
den israeliska politiken for medveten genocid. Det var forsta gangen jag sag ordet anvandas i detta sammanhang.
Israels politik kan visst kritiseras i manga avseenden, men folkmord ar det inte, har aldrig varit och kommer aldrig att bli. Vid
sidan av "halvjuden" Peter Weiss har dock juden Noam Chomsky
flitigt uttalat samma beskyllning i fortsattningen.
Weiss gick hem ganska tidigt den minnesvarda onsdagskvallen. Vi andra satt kvar, tamligen nedslagna. Lajos Szekely gav oss
nagra psykologiska ledtradar.
Peter Weiss var medveten om att han enligt Tredje rikets raslagar hade klassificerats som jude, men i ovrigt saknade han all judisk
identitet. Under och efter andra varldskriget tog han avstand fran
Tyskland, aven fran det tyska spraket, han var fast besluten att
bygga upp ett nytt liv i Sverige. Men allt han provade pa misslyckades till en borjan. Han kunde inte skriva tillrackligt bra pa svenska
och hade ingen framgang i sina forsok med film eller maleri. Forst
under analysen kunde han acceptera att hans begavning lag inom
det sprakliga omradet och att hans sprak var tyska. Hans framgang som forfattare kravde forsoning med modersmalet.
Men han behovde ocksa en gruppidentitet. Hans pjaser, sarskilt
den om Marat-Sade, hade stor framgang pa bada sidor om Berlinmuren men alldeles sarskilt i Osttyskland. I sitt sokande efter en
samhorighet hade Weiss lattare att identifiera sig med Ost- an med
Vasttyskland. Han blev doktrinar kommunist, i motsats till Sartre
var han inte beredd att vika en turn fran partilinjen. Det som mest
storde mig var en kansla av att han mycket val forstod mina argument betraffande Israel men att han var beredd att offra det lilla
landet, som da forefoll forsvarslost. Han tycktes foredra aven en
bristfallig socialism framfor "det imperialistiska USA" och allt som
stoddes darav.
Ar det sa att manga intellektuella, som har satsat hela sin identitet pa en teori eller doktrin, kanner sig tvingade att forsvara
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den a'nda tills motsagelsen mellan drom och verklighet blir sa
uppenbar att minsta barn kan urskilja den? Somliga ger inte upp
ens da.
Om Sartre trodde jag - eller hade illusionen - att han i nagot
hogre grad an andra kunde genomskada ihaligheten i sina egna
engagemang, men hans ord om "frihetens luft" i Moskva visar att
han maste ha varit lika paverkbar som de fiesta av atminstone vissa former av propaganda. Jag minns ocksa att han delade ut maoistiska flygblad pa gatorna i Paris, nar kulturrevolutionens brutalitet
redan var uppenbar for alia som ville se med oppna ogon.
Eva:
Nar du letade efter en vansterintellektuell Israelvan undrar jag
om du kande forfattaren Svante Foerster, som skrev sa visuellt om
Stockholm och sa sensuellt om karleken. Han stod inte sa langt at
vanster som Peter Weiss men var en hangiven socialdemokrat som
troget kopte sin mat i Konsum, spisade jazz pa ABF vid Sveavagen,
alskade fotboll och Soders gamla arbetarkvarter - och Israel! Han
skrev initierade artiklar om Israels demokrati och lyriska brev om
dess skonhet och jordgubbar. Svante var nara van till Per Ahlmark,
och till mig och en rad andra, ty han var underbart begavad for
vanskap. Vi var en krets som hjalplost foil isar, nar han som var
vart nav dog 1980, 49 ar gammal.
Aven Sartre bevarar jag faktiskt i tacksamt minne. Nar han tillsammans med Simone de Beauvoir besokte Stockholm, jag tror det
var 1950, blev jag utsand av Aftonbladet for att intervjua honom
- inte bada, fastan Beauvoir kunde ha varit val sa intressant for
tidningen. Anledningen till att jag fick det glansfulla uppdraget
kan ha varit min ungdom, jag var ett par och 20. Utom chefredaktoren var vi bara tre pa tidningen som nagot sa nar kunde ta en
intervju pa franska, men antagligen hade ingen av oss last en rad
av Sartre. Detta forhallande ansags val inte sa pinsamt for mig som
det skulle ha varit for en gammal herre pa 35 eller mer.
For det celebra paret bekande jag helt enkelt min totala okunskap, jag hade ingen annan utvag. Och de var forstaende och
hjalpsamma, sarskilt Beauvoir. Hon dikterade praktiskt taget en
kort intervju for mig, sa den blev nog bra. Sedan ville de bli visade
runt stan, jag kommer ihag att vi var uppe pa Mariaberget for att
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beundra Riddarfjarden. Troligen var det en solskensdag, for Sartre
bar morka glasogon. Hans ro'st minns jag som kort och kompakt,
som hammare mot stad. En viss torrhet i framtra'dandet fortogs
av att han log emellanat. Jag forvanades over hans grasligt daliga
tander - var han ra'dd for tandlakare?
Om han talade om politik sa har jag glomt det, men han fnyste
na'r jag na'mnde Camus. Jag hade med stor beundran last "Pesten"
och ville va'l lite ursa'ktande skrodera med att jag i alia fall ka'nde
till nagon samtida fransk forfattare, men det var ett danande klavertramp. Dock tyckte jag mig forsta att Sartres indignation var
riktad mot Camus, inte mot mig for att jag sa ofint framholl en annan fransman. Var de tva personliga ovanner, eller var det av
politiska skal - i samband med Algeriet? - som Sartre tyckte ilia
om kollegan? Jag vet inte.
Nog borde man fa leva om vissa stunder, fa en ny chans na'r
man battre forstar att bruka den! For nagra ar sen utkom "Sartres
arhundrade" av Bernard-Henri Levy. Sa betydelsefull att seklet
fick hans namn ar alltsa Sartre for en modern fransk filosof, fodd
1948. Och jag visste sa lite!
Egon:
I likhet med manga andra intellektuella kunde Sartre vara otroligt
naiv, men han var mer flexibel an de fiesta. Han holl inte hardnackat pa sina gamla uttalanden och lat sig inte besvaras av dem,
na'r han var upptagen av en ny ide. Tvartom, det gamla var dott,
det nya intensivt levande. Inte heller ville han ge sig sken av att
aga nagon tidlos allmakt, han nojde sig med att ha "fullsta'ndigt
ratt" i den aktuella situationen.
Georg:
Vad gor fanatiskt overtygade personer, na'r ihaligheten i det system
de av alia krafter har forsvarat blir tydlig for alia och ovedersaglig? Svaren ar sakert lika manga som personerna, jag skulle vilja
hora mycket om hur din van Erdos reagerade langre fram. Na'r
vi ser pa den aktuella svenska debatten om 70-talets va'nstervridning, kan vi konstatera att mycket fa skulle vara beredda att oppet
tillsta sina minst sagt optimistiska felbedomningar, sasom Arthur
Koestler gjorde det pa 30-40-talet. Detta galler aven och kanske i
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forsta hand de svarmiska kommunisterna, de som skulle ha kallats
salongsbolsjeviker nar det fanns salonger, eller kaviarvanstern i
Frankrike. Alia de som inte behovde riskera livet for sina asikter.
Eva:
Desamma som i Sverige kallades rodvinsvanstern?
Georg:
Ja, kanske, men jag talar inte om asiktspajaser av typ Jan Myrdal,
vars framsta motivation tycks ligga i sja'lva cirkuskonsterna och
som inte skyr nagra medel nar det galler att dra uppmarksamheten till sig. Jag tanker pa allvarligare ideologer. En del valjer att
som Olof Lagercranz helt enkelt tiga om allt som ar obehagligt for
dem att se tillbaka pa. Andra ursaktar sig och rationaliserar, precis
som nazisterna gjorde en generation tidigare.
Jag undrar hur Peter Weiss skulle ha reagerat pa kommunismens sonderfall, om han hade funnits i livet. Identitetssokandet
och gruppberoendet var endast en del av hans personlighet, mojligtvis en mindre del. Han hade en enorm formaga till kritisk intellektuell analys, men den fungerade tydligen endast utanfor en viss
personlig eller partirelaterad sfa'r.
I Dagens Nyheter laste jag for en del ar sedan - den 13 augusti
1995, for att vara exakt - ett intressant debattinlagg av fore detta
kommunistledaren C. H. Hermansson. Det var ett svar till Harry
Schein, som hade kritiserat honom for uttalanden under Stalintiden. I sin oppenhjartiga text om Stalinperioden sager Hermansson
bland annat foljande:
".. .vi var fangna i en retorik som blev alltmer torn och skallrande och som dessutom dolde verkligheten. Nagon skapande marxism var det verkligen inte fraga om... Det handlar... om historiska
och sociala fenomen, bl a om grupptryck. Inom den kommunistiska rorelsen hade det utvecklats ett kvasireligiost beteende och en
spraklig liturgi som skulle dolja en brutal maktutovning och som
visade sig forodande."
Jag undrar om inte Peter Weiss var offer for ett liknande grupptryck och darav foljande liturgi. Jag fragar mig om man inte kunde
vanta sig mer av en man med hans kapacitet. Uppenbarligen inte.
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Egon:
Avert pa 70-talet skot Peter Weiss med kanon pa amerikanska
missforhallanden av en loppas storlek, samtidigt som han oskuldsfullt blundade for laglosheten i Kina, Kuba och Nordvietnam. Vid
den tiden fanns ingen liknande snedsyn kvar i Ungern eller andra
centraleuropeiska lander, som i stallet var i fa'rd med att frigora sig
fran den sovjetiska asiktskontrollen. Men vansterinriktade publicister och intellektuella i Vasterlandet fortsatte i ett eller tva decennier att uttala sig med samma harresande naivitet.
Situationen i Ungern efter det kommunistiska maktovertagandet var helt annorlunda. Mina politiska och historiska kunskaper
racker inte till for att ga pa djupet har, men som jag tidigare skrev
var det helt klart att majoriteten av landets intellektuella varken
anslot sig till kommunistpartiet eller stallde sig bakom dess ideologi. Om man vill forsoka bedoma ungrarnas moral eller politiska
klarsyn, kan deras hallning vid forsta paseende tyckas beromvard,
men sa var det anda inte.
Personer som fore eller under andra varldskriget hade haft
ledande befattningar inom forsvarsmakten, statsapparaten eller
industrin hade helt enkelt ingen mojlighet att komma in i partiet.
Detsamma gallde dem som hade komprometterat sig som nazister
eller nazistsympatisorer, med undantag for nagra som tidigt passade pa att sadla om. De ville liksom andra opportunister sta na'ra
kottgrytorna, det var deras enda akta engagemang, men de var
inte mindre farliga an de uppriktigt troende. De holl visserligen
inte sa strikt pa ideologiska principer men kunde bli totalt ha'nsynslosa nar det gallde att skydda sina personliga intressen.
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Del 4

Georg:
Redan innan jag lamnade Ungern 1948 sag jag exempel pa de snabba omsvangningarna, dessa "religiosa konversioner".
Jag tanker pa tva av vara larare som du sakert kommer ihag.
Den ena, Gyorgy Kiszely, som vid den aktuella tiden var decent i
histologi, minns jag med sympati. Han holl underbara biologiska
forelasningar for oss medicinare. Han var ingen forskare va'rd
namnet, men han kunde formedla biologins fascination till en stor
grupp studenter, varav de fiesta inte hade hogre ambitioner an att
sitta igenom den obligatoriska histologikursen for att sa snart som
mojligt fa tentera undan den och a'gna sig at klinisk utbildning.
Kiszely var personligt intresserad av studenterna, var alltid
beredd att ge goda rad och att stoda vara stapplande steg med ett
vanligt ord bade inom och utanfor universitetet. Han skilde sig
darvid helt fran andra inom docentkategorin, som saknade allt
intresse for oss men tyckte om att demonstrera sin makt och briljera med sina kunskaper - ju mindre de hade, desto mer. Sa aldrig
Kiszely. Vi blev darfor ganska chockerade, nar vi horde att han
skulle stallas infor folkdomstolen for sitt medlemskap i pilkorsarpartiet. Det visade sig att han hade gatt in i detta extrema nazistparti under krigets sista ar, det fanns klara bevis och han fornekade det inte. Men det gick stick i sta'v mot hans manniskovanliga
och demokratiska personlighet. Han avskedades omedelbart fran
universitetet.
Jag rakade honom pa gatan ett par ar senare, strax innan jag
skulle lamna Ungern. Jag fragade hur han hade det.
- Gyurikam, jag har ett enormt problem. Som du vet, gick jag
in i pilkorsarpartiet kort fore krigsslutet. Det var idiotiskt, men jag
var ra'dd om min familj och trodde att det var enda sattet att skyd267

da dem. Jag ar arbetslos eftersom folkdomstolen gav mig sparken.
Nu kan jag aterfa min tjanst om jag soker intrade i kommunistpartiet. Men Gyurikam, hur skulle jag kunna gora det? Huden skulle
brinna bort fran mitt ansikte, hastfoten skulle hanga ut!
Eva, du har val forstatt att Gyurikam ar en sorts smeknamn.
Det betyder "min ka'ra Georg" och ar ett mycket familjart satt for
en larare att tilltala en student. De talande uttrycken i sista meningen ar inte Kiszelys egna, det ar kanda ungerska uttryck. Det
ena handlar om outhardlig skam. Det om hastfoten betyder att
avsikten vore uppenbar.
En vecka efter vart sammantraffande horde jag att Kiszely hade
gatt in i kommunistpartiet. Tva veckor senare var han ater i tjanst.
Jag kan som sagt inte tycka ilia om honom. Han var en svag
manniska, villig att salja sig for att slippa oron for sin familj. Savitt
jag vet har han inte skadat nagon.
Det var en helt annan sak med var "store" anatomiprofessor
Ferenc Kiss. Han var en fruktad tyrann pa sin institution, da'r han
bestamde allting. Det var med stor stranghet han undervisade oss
medicinare under de tva forsta aren, han alskade uppenbarligen
sin kejsarroll. Han tillhorde en baptistsekt och kravde att hans
docenter, assistenter och amanuenser ocksa skulle bli medlemmar
av sekten. De doptes i Donau vid en hogstamd ceremoni.
Men Kiss var inte nojd med sin Ion som anatomiprofessor, sa
han hade en privatpraktik som tandlakare vid sidan om. Det gick
an, eftersom tandlakarna i Ungern vanligen hade endast lakarexamen. Ofta upptradde Kiss dessutom som fritidspredikant och
pastod sig da sta i direkt forbund med Kristus.
For oss studenter, som arbetade pa histologiprofessor Huzellas
institution, framstod Kiss som den lede fienden. Utan att lata sig
hindras av Huzellas internationella ryktbarhet forsokte Kiss pa alia
satt att stora hans och institutionens vetenskapliga verksamhet.
Nar Huzella blev ordforande for den forsta internationella
cellbiologiska kongressen, som holls i Budapest, tacktes trapporna
med roda mattor upp till histologens forelasningssal, dar kongressen skulle oppnas. Till morgonen da deltagarna skulle anlanda
passade Kiss pa att bestalla ett stort parti koks till sin institutions
gammalmodiga kaminer. Koksleveransen maste ga over de roda
mattorna. Foljden kan ni forestalla er.
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Delta var bara en enstaka episod, jag kunde skriva en liten bok
om alia Kiss tjuvknep mot Huzella och hans institution. Till sist
lyckades han med diverse rent politiska ravstreck fa bort Huzella
fran hans professur.
Kiss enda bidrag till vetenskapen gallde penis anatomi och
erektionsmekanismen. Han beskrev nagra venklaffar som, enligt
hans pa fixerade anatomiska preparat grundade tolkning, skulle
tillslutas for att damma upp blodflodet och darmed satta igang
erektionen. Enligt vad jag vet har dessa venklaffar aldrig setts av
nagon annan, men i Ungern var professor Kiss upptackt allmant
accepterad. Det forekom sallan att nagon ifragasatte en maktig
professors tes, Kiss sags foljaktligen som en stor anatomisk auktoritet.
Pa hosten 1944, da det desperata och redan forlorade kriget pagick langs hela ostfronten, anslot sig Kiss till Ostfrontens kamratforening, en rent fascistisk organisation. Omedelbart efter kriget
slot han sig i stallet till prokommunistiska organisationer. Genom
att aldrig direkt ga in i vare sig pilkorsar- eller kommunistpartiet
handlade han klokare an Kiszely. Bakom kulisserna gjorde han allt
for att framja sig sjalv och sin sekt.
I borjan av 50-talet kom Kiss till Stockholm pa ett kort besok. I
Ungern harskade den stalinistiska Rakosiregimen, endast partipampar och andra av partiet godkanda koryfeer fick resa utomlands. Lysenkoismens bluffteorier var den dominerande, av partiet
godkanda "sanningen" inom genetiken. Olga Lepesjinskajas prat,
som gjorde gallande att celler kunde uppsta ur livlost material i
provroret, holl pa att bli en accepterad teori inom den sovjetiska
cellbiologin. Denna grundades pa artefakter, onsketankanden och
synvillor, som accepterades av politiska ska'l. Lysenko var en charlatan, och Lepesjinskaja populariserade charlatanen till science
fiction. Vilket menageri!
Ferenc Kiss kom for att delta i det tyska anatomiska sallskapets
kongress, som av nagon anledning hade forlagts till Stockholm.
Han var sedan gammalt medlem av sallskapet.
En av mina ungersk-svenska kolleger traffade honom under
kongressen och berattade sedan att Kiss hade fragat ut honom om
exilungrare inom medicinen. Efter att ha namnt en del kanda personer, undrade min kollega:
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- Och herr professor Kiss kanner val till Georg Klein?
Jag var da nybliven docent, 26-27 ar, och helt okand utanfor
Karolinska institutet.
- Ar han har? utropade Kiss och forefoll hogst intresserad, som
om han mycket val hade kommit ihag mig.
Jag hade visserligen tenterat for honom i anatomi i Budapest
hosten 1945. Du, Egon, kanske var med vid denna offentliga tentamen? Jag betraktar den som en av mina verkliga "primadonneprestationer". Beteckningen harstammar fran en kamrat pa kursen,
som efterat kom fram och fragade om jag hade njutit av primadonnerollen. Det hade jag, for jag visste att jag kunde anatomiboken
bra. Men Kiss hade tenterat tusentals studenter under efterkrigsaren och kan omojligt ha kommit ihag mig. Han visade inte heller minsta tecken pa igenkannande, nar han nagra dagar senare
besokte mig.
Kiss talade med mig om sin senaste forskning, som skulle visa
att Lepesjinskaja hade alldeles ratt. Han pratade rent nonsens, och
medan jag lyssnade till honom tankte jag att han lika garna kunde
kalla mjallen pa sin kavaj for celler, framstallda av honom sjalv
ur icke levande material. For att ge eftertryck at sina ord sade han
avslutningsvis:
- Aven de tjockblodiga tyskarna har nu accepterat min teori!
Av andra kongressdeltagare horde jag att "teorin" hade vackt en
pinsam tystnad. Ingen ville attackera en aldre herre som, efter vad
alia trodde, hade blivit senildement. Det var han inte alls, han bara
fortsatte i samma spar som han i hela sitt liv hade foljt hemma i
Ungern. Som absolut auktoritet inom den medicinska fakulteteten
riskerade han aldrig att bli motsagd.
Att han inte var dement visade sig under hans fortsatta konversation med mig. Den slutade med hans blygsamma begaran:
- Skicka mig da och da en inbjudan att forelasa har. Utbildningsministern i Budapest kanner mig val och staten bekostar mina
resor. Se bara till att jag far en inbjudan, glom inte det. Skicka atminstone tva inbjudningar arligen!
Detta var sista gangen jag sag eller horde av honom och nagon
inbjudan skickade jag aldrig. Men jag har ofta undrat hur denna
simpla, bondsluga opportunist, denna vetenskapliga nolla, kunde
halla sig kvar i Ungerns akademiska ankdamm under bade fascis270

men och kommunismen, och hur han alltid lyckades tillskansa sig
en maktposition, varifran han kunde injaga skrack i manga som
var klokare, manskligare, mer intelligenta och betydligt mer sakkunniga an han.
Mot honom hyser jag agg.
Men lat oss lamna opportunisterna och deras ravspel, som var
sig mer eller mindre likt under alia regimer. Den engagerade politiska eliten, dit Peter Erdos horde, varifran kom den? Vilka inre
och yttre krafter formade dessa manniskor?
Egon:
Partielitens rekrytering och sammansattning i Ungern efter andra
varldskriget a'r verkligen intressant. Den marxistiska filosofin och
stravan att "bygga socialismen" attraherade inte bara de intellektuella. Landet var utblottat efter att nyligen ha befriats fran fascistisk
terror och fran ett storkrig som for Ungerns del var totalt meningslost. Tre miljoner manniskor levde under svaltgransen. Kommunismen erbjod en losning.
Religionen hade tappat sitt grepp om de fiesta, aven manga
som varit allvarligt troende. Kyrkornas stallning hade forsvagats
genom deras passivitet under kriget, det ga'ller sarskilt katolska
kyrkan. Hunger, kold och bostader som lagts i ruiner tvingade
manniskorna att agna alia krafter at de mest narliggande behoven.
Fascismen hade fbrlorat sin trovardighet. Den gamla konservativa politiken med sina klerikala, feodala och halvfascistiska inslag
hade inte langre nagon samhallelig bas. De liberala och demokratiska krafterna hade aldrig spelat nagon storre roll, under kriget
forsvagades de ytterligare. I franvaro av en levande tradition och
politisk kontinuitet radde ett andligt vakuum.
Georg:
Kan man verkligen tala om vakuum i ett land som a'r ockuperat?
Det gavs ju ingen mojlighet till spontan utveckling i nagon riktning, da politiken dikterades av Sovjet och oppositionella fangslades, antingen av Roda armen direkt eller av dess ungerska marionetter.
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Egon:
Det gick inte sa fort. I borjan fanns det utrymme for en viss rorelsefrihet, men den kommunistiska indoktrineringen avancerade
snabbt i skuggan av ryska bajonetter och motte inget namnvart
motstand. Partiideologin intog religionens plats som "opium for
folket". Manga som inte genast var beredda att ta den till sig foil
snart for overtalning och patryckning.
Det var en blygsam skara som blev kommunister av entusiasm
och fri vilja. Visst reagerade en del intellektuella mot de stora
klasskillnaderna och de sociala orattvisorna, men fa av dem hade
tillhort det gamla illegala kommunistpartiet. Denna lilla grupp,
som var disciplinerad och valorganiserad, kravde revolutionerande forandringar. Under fascisttiden decimerades gruppen
ytterligare, eftersom det da var livsfarligt att bekanna sig till
kommunismen.
Efterkrigskommunisterna leddes av moskoviter, som hade tillbringat ar eller artionden i Sovjetunionen. De var darfor avskurna
fran det ungerska folket i ovrigt och manga av dem saknade
normal kontakt med vanligt manskligt liv. I Sovjet hade de levt i
en konstgjord miljo, isolerade fran vardagslivet och fran vanliga
manniskor.
Den stalinistiska ideologin, som i oforandrad form importerades fran Moskva, utfaste sig att skapa ett rattvist samhalle och
tycktes till en borjan ge bestamda, entydiga och heltackande svar
pa alia problem. Dessa svar andrades med tiden av taktiska ska'l,
men de lat fortfarande sakra och slutgiltiga.
De unga engagerade kommunisterna kom fran flera hall. Nagra
som valde partiet hade tidigare varit upprorda over politiska och
sociala missforhallanden men da inte vagat protestera. Ungdomar,
som skakats av fascistregimens brott och som kande ansvar for
landets framtid, ville tro pa partiets loften om social rattvisa. Eftersom kommunisterna agde all makt var det principiellt mojligt for
dem att sta for vad de lovat.
De mest palitliga anhangarna av efterkrigskommunismen var
de som tillhorde tidigare fortryckta grupper, manga av dem hade
personligen utsatts for diskriminering. Till den kategorin horde
Peter. Efter kriget och den nazistiska deportationen till koncentrationslagret Buchenwald kom han som lyckosam overlevande till
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Schweiz, dar han genast tog kontakt med den lilla gruppen av
ungerska exilkommunister.
Eva:
Var det da han bara vagde 30 kilo? Och gruppen var forstas den
som sedan blev kallad "den Schweizbaserade spionligan", nar Erdos arresterades i Ungern?
Egon:
Har jag redan berattat det? Da skrev jag val ocksa att Tibor Szonyi,
som var gruppens ledare, hamnade pa de anklagades bank under
Rajkprocessen och avrattades.
Redan i Buchenwald hade Peter imponerats av kommunisternas
disciplin. Under de forhallanden som radde i lagret verkade de
moraliskt overlagsna. Han forklarade senare for mig:
- Jag kande mig som kommunist redan nar jag kom till
Schweiz. Da hade jag bara last tva broschyrer av Lenin, men det
rackte for att gora mig till marxist. Det var som om hela min tankeverksamhet hade programmerats i den riktningen, det behovdes
bara en la'tt puff for att satta fart.
Darmed hade Peter inlett sin bana som "professionell revolutionar", for att anvanda hans eget uttryck.
I borjan tycktes allting sta'mma. Marxist-leninisterna var overtygade om att deras utopi vilade pa vetenskaplig grund och Peter
var fast besluten att erovra en stallning i deras led. Dar skulle han
arbeta for mansklig gemenskap.
Georg:
En av existensialismens grundprinciper lar harstamma fran Lenin:
"Man engagerar sig och sa far man se". Han var nog en existensialist som stravade efter sjalvforverkligande snarare an en professionell revolutionar.
Jag kan forsta satsens dragningskraft, jag handlar sjalv efter
den i manga sammanhang, aven praktiskt. Jag kan inte tanka mig
en battre beskrivning av ett helhjartat vetenskapligt engagemang.
Men entusiasmen maste kombineras med skepsis, sjalvfortroendet
med sjalvkritik. Den ledande visionen maste kopplas till en fortlopande verklighetskontroll. Vetenskapliga institutioner av kvalitet
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tranar unga forskare att standigt omprova sina och andras teser,
att bade utova och acceptera kritik. Den kollegiala kritiken ar vart
fundament.
I auktoritara system fungerar det inte pa samma sa'tt. Vid en
del europeiska universitet av den gamla typen ar det endast fa
grupper, ledda av ovanligt framsynta vetenskapsman, som kan
arbeta kreativt. I ovrigt arbetas det snarare pa kreativitetens forkvavning.
Alldeles som i fallet Ferenc Kiss i Budapest for ett halvsekel
sedan kan mindre begavade personer, da de har natt en maktposition, under lang tid odla felaktiga teorier utan att nagon opponerar sig. Jag kunde ge flera exempel pa hela skolor som agnat sig at
att "bevisa riktigheten" av professorns felaktiga hypotes. Ibland
sprack inte bubblan forran flera ar efter chefens dod, och under
tiden hade manga yngre forskares karriar gatt till spillo, nagra
ganger a'ven deras liv.
I varsta fall sanktioneras den felaktiga teorin av det politiska
systemet, varvid ett helt vetenskapligt omrade kan blockeras.
Praktexemplet ar forstas Trofim Lysenko, charlatanen som fick
den hogsta makten inom biologi och genetik i Sovjetunionen. Han
gynnades av bade Stalin och Chrusjtjev, medan han forintade vetenskapen och en del av dess storsta gestalter.
Under det nazistiska systemet hande nagot annat. Dar foljde en
hel generation av genetiker, antropologer och psykiatrer den rasistiska doktrinen och forlorade darmed sin kontakt med verkligheten, frivilligt och ivrigt. Tidsandan praglades av Hitlers paranoiska
antisemitism, suddiga rasteorier och verklighetsframmande eugeniska ambitioner. Den ideologiska konformismen trangde undan
sava'l det egna omdomet som den pa observation och experiment
grundade vetenskapliga metoden.
Det kra'vs ett ovanligt matt av tanke- och viljestyrka for att
bryta sig loss ur de troendes onsketankande och vara beredd att ta
konsekvenserna.
Egon:
Intressant i sammanhanget ar att Agnes Hankiss, dotter till Peter
och Erzsebet, tog sig for att analysera nagra historiska gestalters
valsituationer och personliga odeskonflikter. Agnes ar psykolog
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och forfattare med statskunskap som centralt tema. Tva av hennes
huvudpersoner ar ungrarna Ignac Martinovics och Gabor Bethlen.
Martinovics (1755-1796) blev tidigt franciskanermunk, men
hans liberala och reformvanliga ideer kolliderade med hans ordens disciplin. Senare blev han hemlig agent for den kejserliga
regeringen i Wien men konspirerade samtidigt mot sina uppdragsgivare. Han bildade underjordiska cirklar med deltagare
som tillhorde den reformvanliga adeln och arbetade for samma
ideer som jakobinerna, de radikala revolutionarerna i Paris. Men
Martinovics avslojades, domdes till doden for majestatsbrott och
avrattades.
Bethlen (1580-1629) var guvernor i Transsylvanien och regerade under dubbelt tryck fran det habsburgska Osterrike och det
osmanska Turkiet. Medan han lyckades uppratthalla ett sken av
allians med bade Osterrike och dess turkiska dodsfiende, bedrev
han i verkligheten ett farligt men framgangsrikt dubbelspel for att
havda Transsylvaniens oberoende.
Det var ingen tillfallighet att Agnes Hankiss fastnade for
dessa larda man med deras oemotstandliga drift att engagera
sig politiskt for att uppna en stallning, som gjorde det mojligt att
paverka utvecklingen. Den offentliga rollen var av storsta vikt for
dem, men den maste stamma med deras egna normer. Rastloshet,
integritet och begavning var deras gemensamma namnare - och
Peters, vill jag tillagga.
Eva:
Men din van tycks ha saknat de historiska herrarnas virtuosa
talang for dubbelspel. Om jag har forstatt ra'tt var han tvartom
oformogen till svek.
Georg:
Jag tycker att Egon har givit en god beskrivning av existensialisten,
som soker sjalvforverkligande genom helhjartat politiskt engagemang. Vilken kontrast mot den vanliga kohandlande politikern!
Men om politikens existensialister kan aga karisma och vacka
beundran, ar det mojligt att medborgarna har det battre i lander
som leds av kompromissvilliga, pragmatiska personer, sadana som
vi varken beundrar eller avskyr men som agnar sig at praktiska
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problem. Jag har alltid misstankt att Platons ide att staten bor ledas
av filosofer ar livsfarligt nonsens.
Kan du, Egon, beratta mer om "den oroliga begavningen", som
man kan saga att de tva gamla ungrarna foretrader? Hur klarar
den sig i en byrakrati? I en partiorganisation?
Egon:
Mycket daligt. Forr eller senare blir det konflikter, Martinovics ar
ett bra exempel. Alia diktaturer ar misstanksamma mot sjalvstandiga, begavade personer, sadana som sjalva vill bestamma sina politiska mal, grundade pa egna analyser. I ett absolutistiskt system
kan dessa manniskor bara undantagsvis gora karriar och da bara
for en viss tid.
En ansvarskannande person som tanker sjalv behover atminstone delvis kunna identifiera sig med systemet. I nagon man maste
han kunna anpassa sig till det i forhoppning om en viss grad av
asikts- och handlingsfrihet. Han hoppas att langre fram kunna na
en position som tillater egna initiativ. Da ska han forandra systemet sa att det battre stammer med hans ideal!
Men det ar en from forhoppning eller rentav sjalvbedrageri.
Han maste standigt kompromissa, ge efter bit for bit. Verkligheten
f jarmar sig alltmer fran hans storslagna illusioner om en framtida
handlingsfrihet. Om han behaller nagot av sin egen personlighet
blir han till sist, enligt marxistisk terminologi, en "objektiv fiende"
till systemet.
Georg:
Hur definieras en objektiv fiende?
Egon:
Det ar ett gummibegrepp. Avsikten ar att vilken god kommunist
som heist ska kunna betraktas som fiende nar det lampar sig. Jag
ska forsoka beskriva det narmare:
Objektiv fiende ar den som sjalv anser sig vara god kommunist
och lojal medborgare men som inte helt hor hemma i den for tillfallet aktuella ideologin. Objektiv fiende ar ocksa den som helt enkelt verkar lamplig for en viss roll, en roll som avses bekrafta den
radande partilinjens nodvandighet. Det ar den standigt skiftande
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partilinjen som avgor vem som ska betraktas som fiende "objektivt
sett".
Som exempel kan jag beratta om en man som utgjorde forbindelselank mellan de illegala kommunistpartierna i Ungern respektive Jugoslavien under andra varldskriget. Sina livsfarliga resor
mellan de bada landerna kunde han foreta tack vare ett forfalskat
Gestapo-pass.
Men under Stalinepoken efter kriget behovde partiet i Budapest
stod for sin anklagelse mot Rajk, inrikesministern som beskylldes
for att ha konspirerat med "imperialismens kedjehund" Tito. Den
tidigare forbindelseofficeren, som under kriget hade medlat mellan
Rajk och Tito, utsags nu att styrka Rajks skuld. Alltsa beskylldes
han under Rajkprocessen for att "objektivt sett" ha varit en lank i
"den imperialistiska konspirationen" - hans tidigare uppgift hade
gjort honom lamplig for denna roll i en skenprocess. Som "bevis"
mot honom anvandes det gamla Gestapo-passet, och ingen fick
namna att det var forfalskat. Mannen avrattades.
Till den tragiska historiens poanger hor att passet togs fran
Arbetarrorelsens historiska museum, dar det hangde som arominne over mannens mod och som symbol for den illegala kommunistrorelsens segerrika kamp. Efter stalinismens fall rehabiliterades Rajk och hans avrattade kamrater. Som om ingenting hade
ha'nt aterfick det falska passet sin hedersplats pa museet.
I ett sadant system kan givetvis ingen manniska halla sig
med langtidsplaner. En politiker, som inte okritiskt hanger med i
svangarna utan ser vad som hander och tanker sjalv, maste ytligt
anpassa sig. Men dubbelspelet kraver allt storre uppoffringar,
balansgangen pa rakbladets egg blir allt farligare, samtidigt som
hans egna ursprungliga tankar blir allt svarare att urskilja i taktikens komplicerade natverk. Det blir omojligt att trassla sig ut och
till sist tappar han sig sjalv.
Georg:
Tappar sig sjalv! Hur har det uttrycket hamnat i din vokabular?
Egon:
Agnes Hankiss anvander det i sin bok.
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Georg:
Kan hon hebreiska?
Egon:
Ingen aning. Men nej, det tror jag inte.
Georg:
"Att tappa sig sjalv" betyder pa hebreiska "att bega sjalvmord".
Egon:
Det var intressant. Det har samma betydelse i den gamla litterara
ungerskan. Men Hankiss menar nagot annat.
Georg:
Da fragar jag mig om det ungerska uttrycket kommer av det bibliska. Jag vill framhalla att det pa hebreiska inte ar en eufemism,
det betyder "att bega sjalvmord". Sa star det i ordbockerna och sa
star det i Bibeln. Ar det inte ett fantastiskt uttryck? Det maste vara
minst tva- eller tretusen ar gammalt, kanske mycket aldre.
Detta paminner mig om Thomas Manns sandkulisser i forordet
till tetralogin om Josef. Kommer man fran havet och soker sig uppfor strandens sanddyner, hittar man standigt annu en dyn bortom
den man nyss trodde var den sista. Sa ar det ocksa med de stora
bibliska sagorna: med Babels torn, syndafloden, de stora stadernas
odelaggelse. Varje gang man tror sig ha funnit sagans ursprung,
visar det sig finnas foregangare i nagon annu aldre tradition.
Sa maste det vara med spraket ocksa. Nar insag manniskan att
en forlust av identiteten ar detsamma som sjalvmord, som dod?
Eva:
Ibland kan sanddynernas foljd urskiljas genom arkeologiska fynd
och gamla skrifter, men i andra fall har artusendens dis lagrat sig
over landskapet sa att man inte ser vilken dyn som ligger narmast
eller langst bort. Dessutom kan snarlika dyner ha spolats upp pa
skilda strander i varlden, oberoende av varandra.
Du namnde syndafloden. Vilken flod kom forst, Bibelns eller den
som det berattas om i Gilgamesheposet? Var det tva olika oversvamningar, eller har tva folk skildrat samma naturkatastrof pa var sitt
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satt? Kanske kan man veta nar berattelserna forst skrevs ner, men
de kan ju ha levat i muntlig tradition under sekler dessforinnan.
I din bok Den sjunde djavulen skriver du, Georg, om tidens teleskopiering. Jag faste mig vid ordet, och nu aterfor mig teleskopet
fran Mesopotamien till dagens Irak. Jag har svart att fa detta land
ur tankarna, och det ar en sak har jag har undrat mycket over:
Varfor hindrade Saddam Hussein gang pa gang FN-inspektorerna
i deras arbete, om han inte hade nagra massforstorelsevapen? Och
varfor anskaffade han detaljer till missiler med lang rackvidd? Det
sa Rolf Ekeus i januari 1996 att han hade gjort under en foljd av ar.
Var det sa att Saddam faktiskt talade sanning men ville inbilla oss
att han Ijog - for att satta skrack i vastvarlden och sarskilt USA?
Skrack, terror, ar ju i sig ett effektivt vapen.
Med tortyr kan man dessutom satta skrack i andra an den som
torteras. Efter kriget pa varen -03 reste den peruanske forfattaren
Mario Vargas Llosa till Bagdad, dar han en dag besokte De fria
fangarnas forening, inhyst i ett forfallet bostadshus pa Tigris
strand. I en reportagebok, Diario de Irak, berattar han om Kais
Olewi, som tillbringade atta ar i fangelse efter att som 19-aring
ha gripits i en av de vanligt forekommande polisrazziorna bland
studenter. Innan det forsta forhoret med honom kunde borja nasta
morgon, hangdes han upp i armarna "som ett far for att blodet
ska rinna av" och fick elektroder fasta vid benen, varpa en av tre
narvarande polisman kopplade pa och stangde av, kopplade pa
och stangde av strommen genom att trycka pa en knapp. Sedan
hojdes elektroderna en bit i taget, tills de nadde fangens kansligaste kroppsdelar. Det minne han efterat forfaras mest av fran denna
och manga foljande morgnar ar inte sina egna tjut eller lukten av
sin svedda hud - det ar att poliserna emellanat tycktes glomma
bort honom. De stod i en vra och pratade lugnt med varandra om
vardagens banaliteter, medan den upphangde Kais Olewi forgaves
forsokte undkomma sin pina genom att svimma.
Mycket i Vargas Llosas berattelse paminner mig om Peter Erdos
och kommunismens Ungern. Medan tider och platser vaxlar ar
manniskor sig lika, pa gott och ont.
Om jag far lana Georgs teleskop ett tag till sa vill jag stanna ett
ogonblick vid en bok fran 1933, Bagdad sketches av engelskan Freya
Stark. Visst later det som en saga:
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".. .Iraks regering kan beromma sig av ett tillstand av sakerhet
sorn gor alia murar overflodiga."
Nu har jag farit vida fran Agnes Hankiss och her Egon om ursa'kt. Vad mer om hennes bok?
Egon:
Agnes Hankiss analyserar forhallandet mellan politiskt engagerade personer och den totalitara statens maktapparat. For att undvika juridiska och politiska komplikationer betonar hon att det hon
skriver inte ar allegorier och inte handlar om levande personer
(vilket det naturligtvis gor). Vad hon vill saga a'r att boken inte
handlar om hennes far eller om hoga kommunister som Janos
Kadar. Hennes resonemang stammer val med min egen erfarenhet, som jag redan har berattat om.
Jag kan komplettera med nagra personliga uppgifter om Peter.
Hans forhallande till partiet har ocksa en personlig aspekt, som i
viss man aterspeglar hans egen familjehistoria. Under sitt livs sista
ar levde han med tva kvinnor, sin f jarde hustru, som han hade gift
sig med nagra ar tidigare, och popsangerskan Eva pa nagra och
tjugo, vacker och mycket popular i Ungern. Nu levde dessa tre i en
harmonisk relation, det intygade var och en av dem. "Det har ar en
riktig familj", sa Peter. "Vi har valt varandra i stallet for att finna
oss i de konventionella reglerna".
Manga ar tidigare hade Peter sa vackert beskrivit det kommunistiska kamratskapet som "familjekansla utan familjeband". En gang
betygade han: "Till mig, som aldrig har tillhort en familj, har partiet gett en kansla av samhorighet och identitet", men sa avslutar
han meningen med att han "alltid har saknat och fortfarande saknar familjekansla". Varfor ar dessa uttalanden sa motsagelsefulla?
I borjan av intervjun, som jag har talat om forut, berattar Peter
en del om barndomens familjemiljo - han var inte ett forvildat
barn som vaxte upp i skogen. Inte heller hans kategoriska fornekande av familjetillhorighet som vuxen stammer med vad han i
ovrigt har sagt. Vid mitt besok i Budapest efter hans dod var det
dessutom manga gemensamma vanner och bekanta som sa att de
med Peter hade forlorat "en na'ra slakting". En ung trummis som
brukade ackompanjera sangerskan Eva, forklarade att han inte
horde till dem som stod Peter narmast:
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"Men han var som en far for mig!"
Peters farfar var troende jude men till yrket gendarm, en hogst
ovanlig kombination, jag har aldrig hort talas om nagot liknande. I
motsats till de vanliga ungerska gendarmerna, kanda for sin brutalitet, var Peters farfar en snail man, omsint rentav. En gang rakade
han vadaskjuta en zigenare. Det raknades knappast som nagot fel,
an mindre som tjanstefel, men denne enastaende gendarm blev sa
fortvivlad att han avgick fran sin tjanst.
Efter foraldrarnas skilsmassa bodde Peter forst hos sin mor,
darefter flera ar hos sin far. Jag har aldrig hort honom saga nagot
gott om pappan. Enligt Peter var han en sjalvdyrkande gaining
som trodde sig veta allt battre an alia andra. Han var elak mot sina
underordnade, alskade att spela stor ungersk patriot och visade
garna foton fran sin tid som soldat i Horthys kontrarevolutionara
arme. Nar Hoglandet, de forutvarande ungerska omraden som
kommit att tillhora Slovakien, ater inforlivades med Ungern fore
andra varldskriget, horde pappa Erdos den ungerska nationalhymnen spelas pa Stortorget i staden Szekszard. Darav blev han sa rord
att han svimmade.
Sin son brukade han orfila upp och ibland tog han till piskan,
men snarare an ett uttryck for sadism var misshandeln, enligt
Peter, som en del av en standigt pagaende teaterforestallning. Med
beharskad bitterhet konstaterar han i intervjun att denna "fostran"
trots allt var till nytta, eftersom den tvingade honom att skota sina
studier. Nar han senare flyttade tillbaka till sin mor, slutade han
att studera. I efterhand kan faderns overgrepp ocksa ses som en
oavsiktlig men likafullt hardande forberedelse infor judedeportationen och de kommunistiska fangelsearen.
Peter var i tonaren da han rakade hora ett samtal mellan sin
mor och nagra av hennes vaninnor. Det faktum att Peter existerade
hade hindrat henne fran att forverkliga sina planer pa ett battre
och rikare liv, klagade modern. Nar Peter talade om detta, pastod
han att det var en struntsak som inte hade haft nagon senare inverkan pa honom. Den smartfyllda poesi som han skrev i 16-18-arsaldern var en pose utan samband med verkligheten, forsakrade han,
foga overtygande.
Peters mor var sommerska med kvinnliga kunder ur den "kristna", dvs ickejudiska medelklassen. En av hennes tidigare vanner
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var lojtnant i artilleriet och hade en bror som var domare i Esztergom, den katolska kyrkans hogsate i Ungern. Hennes karleksforbindelser avspeglade ambitionen att fa tillhora en hogre social
klass, men otursamt nog drogs hon ofta till personer som inte var
att lita pa.
Modern och hennes familj beundrade den ungerska adeln och
visade stor respekt for officerskaren, ett fenomen som inte var
sallsynt i judiska kretsar. Moderns andre man var en reservofficer,
som jag visst har talat om tidigare. Han var jude och kunde darmed fylla en ovanlig men viktig funktion. Duelltraditionen, som
annu holls vid liv i Ungern, utovades tamligen frekvent inom
adels- och officerskretsar. En utmaning fran en jude som forolampats av en antisemit avvisades med kallt forakt, men om utmaningen kom fran en officer maste den enligt traditionen accepteras.
Darfor blev Peters styvfar ofta bjuden till fest i rika judiska hem.
Som bade jude och officer blev han med sin narvaro en "duellforsakring" mot antisemitiska yttringar.
Mot denna bakgrund ar det kanske lattare att forsta Peters
ambivalenta dragning till den militara disciplinen, tendensen att
underordna sig, att lojalt och osjalviskt tjana partiet - och att efter
svara besvikelser gora uppror mot overordnade. Inom partiet var
etniska och religiosa motsattningar bannlysta, alia var "kamrater"
och tillhorde en storfamilj av hogre dignitet. I borjan maste somliga verkligen ha kant det sa, men det varade som bekant inte lange,
familjekanslan forsvann. Under aren strax fore revolten 1956 kande
sig Peter utfryst och orattvist behandlad, han hade redan suttit i
fangelse mer an en gang. I besvikelsen sokte han sig nya vagar, nya
manniskor att lita till. Han fann dem med tiden, men det skulle
visa sig svart att bli helt fri fran de gamla banden.
Under sina tva sista levnadsar intervjuades Peter tva ganger.
Omkring 35 ar hade da gatt sedan han borjade sin kamp mot det
regerande kommunistpartiet. Har foljer ett citat:
Peter: Psykologiskt har jag aldrig kunnat slita mig helt loss
fran partiet, formodligen kan jag det inte ens i dag.
Intervjuaren: Men partiet har ju genomgatt stora forandringar
under tiden.
Peter: Ja, men partiets attityd gentemot mig har forblivit
densamma. Man kan saga att partiet har varit konsekvent
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illvilligt mot mig hela tiden, oberoende av alia ideologiska
skiftningar.
Georg:
Om Peter vantade sig att partiet skulle ge honom den familj han
hade saknat, sa stallde han ett fullstandigt orealistiskt krav som
ingen politisk organisation kan tillfredsstalla. Det paminner,
mutatis mutandis, om Attila Jozsefs omattliga modersbehov. Detta
fargade alia hans kontakter med kvinnor och hindrade normala
relationer. Det komplicerade forresten ocksa hans forhallande till
kommunistpartiet.
Egon:
Det ar sant. Men jag tror att Peter skulle ha nojt sig med mycket
mindre an en fullandad partirelation. Problemet var att han sta'ndigt slog pannan mot vaggen. I stallet for samhorighet och rattvisa
fann han smaaktighet, otacksamhet, logner och emellanat en ofattbar grymhet. Partiet var honom en dalig mor och en an samre far.
Eva:
Hurdant var hans forhallande till partiet nar det var som bast?
Egon:
Han beskrev det i militara termer: kamp, disciplin, sjalvbeharskning. Han sag sig som "en professionell revolutionar", en osjalvisk
aktivist som staller all sin kraft i revolutionens tjanst, en soldat
inom en ny ecclesia militans. Det ar ingen tillfallighet att han vidgar
en bojelse for jesuitismen. "Striden ar mitt livs centrala uppgift",
deklarerar han.
Peter foraktade den ungerska herremansattityden, sarskilt dess
varsta manifestationer som hans far stod for: den inskrankta chauvinismen, grymheten mot underordnade. Foraldrarnas beundran
for adeln och officerskaren sag han pa med ironi. Samtidigt var
han sjalv inte alldeles opaverkad av samma ideal, det kom till uttryck i respekten for pliktkansla, stridsberedskap, offervilja och
disciplin.
Men den positiva installningen fortvinade hastigt, och han vande sig med ilska och desperation mot partihierarkin. Peter sag inte
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sin reaktion som ideologisk kritik. Sina nya vanner och bundsforvanter fann han bland andra besvikna partikamrater med samma
mal och ideal som forut. Skillnaden var att de nu ville arbeta for
"en socialism med manskligt ansikte", som det senare kom att heta.
Forfattarna Aczel och Meray deltog i forberedelserna for revolten -56.1 en gemensam bok, vars titel betyder "Renande storm", ger
de ett snabbt portratt av Peter. (Diktatorn Rakosi brukade kallas
kamrat Rufsig, emedan han var flintskallig. AVO var den ungerska
motsvarigheten till Sovjets KGB). Sa har skriver Aczel och Meray:
Under smdtimmarna den 13februari 1956 arresterades en ung,
okammad, fortpratande journalist, Peter Erdos. Han var kandfor
sina vdnskapliga kontakter med oppositionella forfattare. Det var
inteforsta gdngen som Erdos hamnade i Rdkosisftingelse. Ndgra dr
tidigare hade han tillbringat tre dr i ensamcell.
Han slapptes i samband med 1953 drs rehabilitering. Ddrefter
arbetade han dter som journalist. Den unge, ndgotframdtbojde,
starkt passionerade mannen var mest kandfor sin oppna, hdrdfora
och ofta ganska ogenomtd'nktafrisprdkighet. Hans kritik av kamrat
Rufsig var fullstdndigt reservationslos. Han hade inte mycket gott
att saga om dvriga kommunistledare heller. Pa kafeer, tidningsredaktioner och andra offentliga platser ytirade han sig tamligenfritt,
trots vetskapen att varje ord skulle nd Den Store Ledaren. Rakosi
blev ytterst irriterad och beslot att ingripa.
Det vittnar om systemets cynism att Erdos hdmtades av samma
AVO-officer som tidigare. Det behovdes inga forklaringar, dndd blev
arresteringsprocessen denna gang annorlunda. Vid det form tillfdllet hade officeren anvdnt en rd och overldgsen ton men hade senare
fdtt gora avbon och be Erdos om ursdkt. Vid den andra hdmtningen
var han lagmdlt artig och forsiktig.
Nyheten om arresteringen spred sig som en lopeld genom staden.
Den har gangen trodde inte Peter att allt skulle bli bra "bara Rakosi
far veta vad som hant". Anda forblev han kommunismen trogen. I
intervjun fran 1989 talar han om den tiden. Han sager sig tycka om
att agera, "eftersom varje aktion oppnar hundra nya handlingsmojligheter". Vilken avundsvard optimism!
Sjalv kande jag bara vrede och vanmakt under stalinismens ar,
de gjorde mig sa ilia att det fortfarande gor ont att tanka pa dem.
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Man kunde tro att vi talar om Kelt olika tider, Peter och jag. Trots
sina langa och svara perioder i fangelse trodde Peter pa socialismens framtid, tillforsikten fran krigsslutet och varen 1956 levde
kvar inom honom.
Georg:
Upplever vi inte standigt samma fenomen i vara personliga liv? Jag
tanker pa de kanslomassiga relationerna mellan man och kvinna,
elever och larare, foraldrar och barn, eller vara kontakter med kolleger och arbetskamrater. Har inte den tidiga kontakten ofta en
avgorande betydelse for den fortsatta utvecklingen? Om den ar
omsesidigt positiv kan den motsta manga pafrestningar. Da maste
mycket handa innan man ar fardig for "en kvalfull omvardering",
som John Foster Dulles uttryckte forandringen av de amerikansksovjetiska relationerna efter andra varldskriget. En negativ forsta
upplevelse kan daremot hindra alia framtida kontakter, aven om
de objektiva forutsattningarna ar goda.
Min son Peter har berattat for mig om stamningarna pa Wall
Street, som ar en utmarkt matare av manskliga relationer. De stora
uppsvingen och de harda krascherna beror oftast inte pa intraffade
handelser, sager Peter, utan pa manniskornas forvantningar, som
kan manipuleras eller paverkas av rena tillfalligheter.
Nar detta ar sagt maste man anda tillagga att det var dessa
inre resonemang hos Erdos och likasinnade som ledde till reformkommunismen, vilken i sin tur baddade for glasnost och Sovjetimperiets ovantade men i efterhand helt logiska sonderfall. Visst
spelade Ungernrevolten, Kadarperiodens liberalisering och den
ungerska reformkommunismen tjugo ar fore Gorbatjov en viktig
roll i det sammanhanget?
Egon:
Ja, det ar jag overtygad om. Kadar gav dock uttryck for en annan
uppfattning. Han kommenterade forfattarnas betydelse for revolten -56 genom att paminna om flugan som sitter pa hastens rygg
och inbillar sig att det ar den som drar vagnen. Enligt Kadar berodde handelserna i Ungern 1956 enbart pa forandringarna inom
det sovjetiska ledarskapet.
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Georg:
Jag tycker mig kanna igen den sociologiska och psykologiska
situationen. Jag upplever den dagligen inom vetenskapen och
den forekommer sakert inom alia yrkesomraden. Man betraktar
ett komplext handelseforlopp, som paverkas av manga faktorer
och engagerar manga personer. Varje kategori tror att det var den
som satte igang skeendet eller att det kan fortga endast tack vare
den. Overvarderingen av var egen insats - "triumfalismen" som
tidningen Natures chefredaktor Maddox kallar den - ar sakert en
fundamental mekanism i vart psyke, liksom nedvarderingen av
andras betydelse.
Tittar man pa viktiga vetenskapliga upptackter, forandringar i
tidsandan, paradigmskiften eller utvecklingen av nya discipliner
sa finner man manga flugor som drar. Och mycket fa hastar.

Eva:
Det du sager om triumfalismen kom mig att tanka pa nagot jag
laste i kritikern Torsten Ekboms bok, "Experimentfalten" (Albert
Bonniers forlag 2000). Igor Stravinskij och hans assistent Robert
Craft skrev tillsammans nagra intervjubocker, som Ekbom kommenterar:
De ar djupt otillforlitliga, inte minst darfor att Stravinskij har en
benagenhet attfortiga eller forringa medarbetarnas insatser i historien kring Djagilev och Ryska baletten. Sarskilt ilia ut rdkar scenograferna Aleksandr Benois och Nikolaj Roerich som hade spelat en
stor roll for utformningen av "Petrusjka" och "Vdroffer". Stravinskij
ville sa garna ta at sig hela aran: alii ljus pa mig.

Stravinskij var en grann hast som ville vara en annu grannare
hast. Till forfang for hans medarbetare och till sist i an hogre grad
for honom sjalv, da han drar ett lojets skimmer over sig. Med flugor som leker hast ar det nagot annat, deras overdrivna sjalvkansla
kan bli till atloje men ocksa till nytta. Om till exempel den som
sopar upp skrapet i Gronkopings park tanker att det ar just tack
vare honom som invanarna trivs i sin stad - da tror jag han stadar
parken battre och med storre tillfredsstallelse an om han tyckte att
det han gor ar betydelselost.
186

Sveriges framste foretagsledare under 90-talet, Percy Barnevik,
hade som ni minns tryggat sin alderdom med ett pensionsavtal
pa bortat tusen miljoner. Nar detta avslojades i borjan av 2002, befanns det att han ensam matte ha signerat avtalet. Om a'nda nagon
avtalspartner existerade sa matte det vara en mycket liten fluga,
tycktes det, for ingen hade vetat nagot (det drojde lange innan allmanheten informerades om Peter Wallenbergs roll etc.). Foretagshasten sjalv maste under sina arbetsar ha dragit ett sa valdigt lass
att han till sist blev okanslig for proportioner och trodde sig bara
himlavalvet. Da behovde han forstas ofattbart mycket havre.
De fiesta nazistkoryfeerna blev oforargliga flugor vid andra
varldskrigets slut. Helt oskuldsfullt hade de rakat pina och morda
sina medmanniskor, eftersom de ville vara lydiga som valuppfostrade gossar och flickor.
Overallt omkring oss surrar ocksa vanliga husflugor, som ingenting hor eller forstar nar barn misshandlas i grannens lagenhet.
Som flugor pa diskbanken ar de helt utan ansvar om barnet skulle
fa skallen sprackt av en stekpanna pa andra sidan koksvaggen.
En sarskild sorts flughastar, som forekommer exempelvis pa
tidningsredaktioner, ar vissa chefer i mellanstallning. Nar lasarnas
intresse okar och tidningen drar in pengar, da blir mellanchefen
ett fullblod som kramar sig och ensam nafsar sockret ur overchefens hand. Men nar upplagan sjunker, blir mellanchefen en fluga
bland flugor; enligt hans eller hennes mening ar det faktiskt smaflugorna som ar mest skyldiga till nedgangen; ibland ligger hela
skulden hos en enda liten insekt, som oforskamt nog har battre
vingar an mellanchefen sjalv.
Om flugan som tror sig vara hast for det mesta tal att skrattas at
- sa kan hasten som gor sig till fluga vara livsfarlig. Utover dessa
finns det en hastras som ar mig alldeles obegriplig.
For att atervanda till Barnevik, han var ju kand och beundrad
aven for sina ideella engagemang, och det med ratta, savitt jag
forstar. En adel springare men ocksa en stjarna med stor publik, en
av manga stjarnor som foil under ett drygt decennium eller sa. Vi
hade Refaat el-Sayed, blev han inte "arets svensk" en kort tid fore
fallet? Senare Alcala, en redan bortglomd stamma i dagsdebatten;
Ludmila, hjaltinnan som tavlade modigt och framgangsrikt efter
sin cancerbehandling; Mona Sahlin, fast hon tog sig verkligen upp
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pa firmamentet igen, och Gudrun Schyman, med nio liv; Skandiaskandalens herrar; och en hel konstellation av andra stjarnor med
namn som jag inte kommer pa just nu.
Alia bar de pa en for mig outgrundlig hemlighet: Vad ar det
som driver dem sa hart att de riskerar sin heder? Ar det verkligen
pengarna som frestar dem som redan har rage? Ar det a'ran som
lockar sa forledande? Kan man riskera hedern for aran? Det ar ju
inga dumbommar som faller, de maste veta att skam kan vanta
bakom knuten. Skam och skadegladje.
Dessa stjarnfall ar for mig lika mystiska som Tusen och en natt,
fast utan sagornas frojd. Dar lurar och bedrar de forslagna med hedern i behall och far skrattarna pa sin sida. Hos oss i verkligheten
ar det bara bedrovligt nar stjarnor drasar.
Vagar man anda hoppas att de fiesta man ser upp till ar naturligt hedervarda, utan att ens snudda vid tanken att de annars
kunde avslojas? Gandhi maste ha varit en stjarna av a'kta halt. Sa
aven Florence Nightingale och pacifisten Einstein. Rafael med
sin genomlysta estetik: den som malar sa maste ha ett rent hjarta.
Marian Anderson som sjong sa som Rafael malade. Mozart, Verdi,
Bach, er landsman Bartok. Martin Luther King, moder Teresa,
Nelson Mandela. Jesus som dog pa korset, Giordano Bruno som
brandes pa bal for att han inte kunde ljuga. Det maste finnas miljoner okanda av samma gedigna kvalitet.
Andra varldskriget hade sina krigshjaltar men ocksa manga
fredshjaltar, sana som Raoul Wallenberg. En av dem var "den
gamle doktorn" i Warszawa, Janusz Korczak. Jag gissar att Benigni
sande honom ett hemligt leende, medan han skapade "Livet ar underbart". Korczak inrattade "barnrepubliker" for stadens foraldralosa, forst vilka ensamma barn som heist, senare de varst utsatta,
de judiska. Den 5 augusti 1942 fostes hans 250 skyddslingar upp
pa taget till forintelselagret Treblinka. Korczak, alskad av saval
kristna som judar, erbjods flera gomstallen, men han hade bestamt att folja sina barn i doden. For att ljuga for dem, anfortrodde
han en van, en kvinna som blev kvar i Warszawa. I den kvavande
trangseln i godsfinkan pa vag over en odslig sandslatt skulle han
tala med barnen om en harlig lantlig utflykt, som vantade vid resans slut. Dessa barn hade redan statt ut med allt tankbart elande,
det otankbara skulle de slippa tills det inte langre kunde undvikas.
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Kadar var en stark hast och en stjarna som foil, va'rd respekt
savitt jag forstar. Var det riktigt, det han sa om de intellektuellas
obetydlighet for politiken?
Georg:
Kadars uttalande forv^nar i varje fall inte, om man tanker pa hans
orubbliga lojalitet mot partiet aven under dess sonderfall och hans
egen undergang. Jag kanner igen den auktoritetsbundna installningen hos troende kommunister och andra religiosa. De foljer
direktiven uppifran, darfor kan ingenting komma fran folket som
kommunisterna pastar sig representera. Ledaren ar allsmaktig.
Nar ledaren antligen ar pa vag att mista sin stallning, vagrar han ofta att se vad alia andra ser. Han argumenterar som om
partiet/ideologin/religionen hade evigt liv. Som en fortsattning pa
Kadars metafor blir ledaren en hast som fortfarande tycker sig dra
vagnen langt efter att den har selats av.
Egon:
Kadars metafor stammer med partilojaliteten men inte med verkligheten. Den intellektuella oppositionen beredde vag for Ungernrevolten 1956, som n'ck stor internationell betydelse och paverkade
aven den sovjetiska politiken. Det finns ingen motsagelse mellan
detta och det ovedersagliga faktum att Stalinregimen pa sin tid
skulle ha kvavt varje litet tecken till en begynnande ungersk frihetsrorelse. Den relativa liberalisering som borjade med Krusjtjev
var visserligen en forutsattning for den intellektuella oppositionen
i Ungern, men denna gick i sin tur mycket la'ngre an vad Krusjtjev
kan ha forestallt sig.
Georg:
Kadar kunde naturligtvis inte inse detta, han var ju den franspanda hasten som a'nda drog sin gamla vagn. Var kurskamrat Retsagi
var hans personliga la'kare och skotte honom den sista tiden, da
han berovad allt inflytande holl sitt maratontal infor partiets imaginara domstol. Fran att under 70-80-talet ha varit Ungerns mest
alskade politiker var han nu en for andra gangen fordomd kommunist. I verkligheten var lakaren och en bandspelare hans enda
sallskap, men det var infor "det ofelbara partiet" som han kande
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tvcinget att forsvara sin politik. Jag tror mig tidigare ha namnt
detta i samband med dubbeltankandet i Orwells varld.
Kadars ode har vissa likheter med Peters men ar annu mera tragiskt, eftersom han personligen hade "humaniserat" ett avsky vart
system. I likhet med Moses fick han inte na det forlovade landet,
eller ocksa kom han fram endast for att erfara att det inte existerar.
Eva:
Detta for tanken till "utopi", Utopia, bildat av tva grekiska ord som
tillsammans betyder "Ingenstans". Engelsmannen Thomas Mores
beromda bok handlar om idealstaten Utopia, byggd pa principer
som ra'tt mycket liknar kommunismens. Orwell maste ha last sin
landsmans verk med respekt och begrundan. Eftersom More vagrade erkanna Henrik VIII som kyrkans overhuvud, avrattades han
pci Towern i London 1535.
Nu vill jag paminna om en gammal anekdot som inte hor hit,
men den handlar om More och om hans van, Erasmus av Rotterdam. Dessa bada renassanshumanister vaxlade lange brev pa latin
utan att traffas personligen. Nar de antligen sags vid en maltid hos
Londons Lord Mayor, visste ingen av dem vem den andre var. De
kom i livligt samsprak over bordet och imponerade stort pa varandra med rika kunskaper och blixtrande repliker. Plotsligt utbrast
Erasmus: "Du ar antingen Thomas More eller ingen alls!" Och
More svarade: "Du ar antingen Erasmus eller Fan sjalv!"
Genom sina ideal och sitt ode kan man val saga att Thomas
More var en foregangare till Kadar? Aven intellektuellt var Kadar
en person att rakna med, eller hur? Och trots det ringaktade han
sina intellektuella landsmans roll i utvecklingen fram till 1956.

Egon:
Jo, Kadar maste betraktas som intellektuell, men han levde inte
som han larde. Han nojde sig inte med att forneka de intellektuellas medverkan till revolten, han forsokte ocksa tysta dem och fa
dem att avsta fran egna initiativ. Som lojal kommunist menade han
att de borde avvakta forandringarna i Sovjetunionen och sedan
underordna sig politbyrans nya linje. Egendomligt nog foljde han
inte sjalv dessa direktiv, men det ar en annan historia.
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Georg:
Varfor ar det en annan historia? For mig ar det den intressantaste
fragan i sammanhanget. Du har tidigare analyserat Erzsis forsta,
knappt markbara avvikelse fran den ratta laran. En liknande
analys gjorde du i samband med Peters sjalvmordsforsok. Det var
intressant eftersom varje resa borjar med ett enda steg. Somliga
resenarer kommer langt, andra kommer inte ur flacken.
Varfor fann sig Husak, Ulbricht och manga andra stalinistiska
marionettledare i Moskvas pabud, och varfbr gjorde Kadar nagot
annat? De ortodoxa kommunisterna fortsatte att verka i partikyrkan, medan de byggde upp sina privata formogenheter och levde
i en for socialister opassande lyx. Jag tror inte att Kadar visade
sadana tendenser.
Egon:
Nej, absolut inte. Kadar var ka'nd for sin puritanska livsforing.
Georg:
Har ligger en enorm skillnad! Den har en tendens att komma bort
i onyanserade diskussioner, da man ska'r alia kommunister over
en kam, sarskilt kommunistledarna. Visst var Kadar en ortodox
kommunist, men han andrade systemet inifran och skapade ett
slags glasnost minst ett decennium fore Gorbatjov. Det ar inte
skillnaden mellan Kadar och icke-kommunisterna som ar intressant utan skillnaden mellan honom och ovriga kommunister under den aktuella perioden.
Som ni vet, har jag tillmatt Kadars faderloshet en viss betydelse.
Lakaren Retsagi, som inte kande till rnin hypotes, talade upprepade ganger om Kadars vana, redan i tioarsaldern, att valja sin egen
vag, bland annat genom att la'sa allt han kom over i en miljo som
var fattig pa bocker och absolut inte inriktad pa lasning. Som kommunist kunde han forena den sjalvklara bundenheten till Moskva
med formagan att sjalv bilda sig en uppfattning. Inom givna ramar
fattade han egna beslut och lyckades darvid ofta vidga ramarna.
Hans omformulering av stalinismens "den som inte ar med oss ar
mot oss" till sin egen sats "den som inte ar mot oss ar med oss" var
ett mycket stort steg.
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Eva:
Dopt och konfirmerad som jag ar, har jag last lite i Nya Testamentet. Ett dunkelt minne tog form och jag letade fram de ratta sta'llena.
Na'r Jesus beskylldes for att driva ut demoner med Belsebub,
gav han ett kryptiskt svar - som sa ofta, tycker jag. Detta svar slutar sa har enligt Matteus (12:30): "Den som inte ar med mig ar mot
mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar".
Lukas (9:50) talar kanske om samma tillfalle, nar han berattar
om Johannes, som ville hindra en man fran att driva ut demoner i
Jesu namn. Jesus ska da ha sagt till Johannes: "Hindra honom inte.
Den som inte ar emot er, han ar for er". (Bada citaten ur Bibelkommissionens oversattning 1991.)
En efterdyning skvalpade upp den 20 September 2001, da president George W Bush kra'vde hela varldens lydnad och likriktning:
Either you're with us, or you're with the terrorists!
Aldrig lar jag fa svar pa min nyfikna fraga: Anvande Stalin personligen Matteusversionen, och i sa fall - visste kommunisterna
Stalin och Kadar att de citerade eller travesterade Kristus?
Egon:
Atminstone Stalin bor ha vetat det, for han hade fatt en utomordentlig religios utbildning. Han gick forst i kyrkskola och laste
sedan teologi vid ett prastseminarium.
Eva:
Det var overraskande! Men nu har jag last pa lite och sett att han
relegerades fran prastseminariet - och jag tankte: Hur hade 1900talet gestaltat sig om Stalin hade blivit prast och Hitler hade lyckats som konstnar?

Georg:
Det var en nyhet aven for mig att Stalin amnade bli prast. Men nu
vill jag fortsatta min pladering for Kadar.
Fran dagens horisont ser man framfor allt hans auktoritetsbundna kommunism, men minnet ar kort, formagan att satta sig
in i en manniskas situation i en annan epok ar oftast dalig. Man
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direktiven med manniskornas behov av mat och andra fornodenheter samt yttrande- och rorelsefrihet. Det a'r denna inifran kommande beslutsprocess som jag firmer sa fascinerande.
Det ar ocksa intressant att Kadar lyckades med det mesta som
Peter Erdos och andra reformkommunister stravade efter 1956.
Kadars losning var inte en spontan och fran borjan dodsdomd
revolution mot overmakten utan ett ihardigt reformarbete inom
systemet. En kejsare som skulle kunna sitta saker men i stallet underminerar sin egen tron a'r betydligt intressantare an yrkeskommunisterna med sin religiosa tro pa partiet.
Vilken roll spelade Peter inom den intellektuella oppositionen
1956? Vilken betydelse hade han i den process som Kadar hade en
sa lag uppfattning om?
Egon:
Han var en irriterande insekt, for att spinna vidare pa Kadars metafor. Den frisprakiga kritiken av Rakosi och andra stalinister tog
alltmer ohammade former fore revolten. Ha'r var det inte langre
fraga om en fluga pa hastens rygg utan om oforskamda bromsar
som surrar i dess 6'ra och bits. Det var en medveten provokation.
De oppositionella struntade i den harda partiuppfostrans regler, som lydigare kamrater fortsatte att folja aven nar stalinismens
obonhorliga disciplin tunnades ut. Peter och hans gelikar gjorde
klart att tiderna hade forandrats: nu hade manniskorna ra'tt om
inte rentav skyldighet att frigora sig fran skracken. Bara harda och
modiga insatser kunde bryta det invanda monstret.
Peter var inte den enda irriterande bromsen, men han var
den forsta i sitt slag. Dessutom uttryckte han sig med exempellos
frackhet. Var det av spontan vrede eller ingick det i en medveten
strategi? Ingen kunde tvivla pa aktheten i hans indignation, vilket
ocksa forklarar dess genomslagskraft. Anda skulle han inte ha
uppmarksammats av sa manga, om inte den internationella liksom
den inhemska politiska utvecklingen hade skapat ett nytt klimat,
som Peter var lyhord for. Samtidigt var han medveten om de stora
risker han tog.
Kadar hade ra'tt i att flugan pa hastens rygg inte drar vagnen.
Men han forbisag att en massa surrande bromsar kan gora hasten
galen.
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Del 5

Eva:
Ideassociationer kan ocksa surra som de vill, och jag kom att ta'nka
pa oronproppar (for att skydda hasten fran bromsarna).
For en tid sen diskuterade vi Georgs oronproppar, som han
brukar anvanda i kombination med en diktafon. Om jag forstod
ratt kan han med hjalp av dessa medel - ostord av kopenskap och
kommunikationer i Tokyo eller Herserud - la'sa in sina vetenskapliga ron och kommentarer, sina grundligt genomtankta bokkapitel
och sina brev till Egon och mig och manga andra jorden runt.
Vi konstaterade val ocksa att skriftliga kontakter i stallet for
muntliga raddar dig, Georg, fran att lyssna till tidsodande trivialiteter, eftersom brevskrivare sallan vill uppta sin egen tid med bara
strunt. Och du slipper alldeles att "va'nta i luren en sekund, for jag
maste slappa ut katten". Den dar sekunden kan ta flera langa minuter i ansprak.
Egon:
For mig tycks det som om Georgs favoritinstrument - oronpropparna och den ljudaktiverade diktafonen - utgor skydd som han
malmedvetet anvander for att avskarma sig och koncentrera sig pa
egna tankar och uppgifter. Den dubbla kopplingen till oronproppar och diktafon blir ett medel for effektivitet och ett rationellt
forsvar mot oonskat intrang och ovalkomna emotionella ansprak.
Oronpropparna skyddar ocksa for oonskad narhet och for allt som
Georg finner trakigt och trivialt.
Nar nagot verkligen vacker ditt intresse visar du en mycket
skarp observationsformaga. Den framgar av detaljrikedomen i
dina historier, som du berattar snabbt och ivrigt - nar du ar motiverad. Du skulle kanske saga att det beror just pa oronpropparna,
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som du alltid tar ut i det avgorande ogonblicket. Genom din mer
eller mindre synliga oronproppsmur kan du slappa in vad du vill
och utesluta resten.
Jag vet inte hur eller var du drar gransen mellan positiva och
negativa signaler, men det har sakert nagot att gora med dina aktuella intressen. Allt som inte i ett givet ogonblick ar forenligt med
dem stoter du bort som frammande kroppar. Sociologer skulle
kalla det for inre styrning. Personer som du tillfalligt eller regelbundet utestanger ser det sakert som likgiltighet eller egocentricitet, men det beror dig tydligen inte.
Georg:
Ni har bada ratt, och Egons beskrivningar utloser ovantade aterblickar. Den 80-arige ser tillbaka pa sig sjalv som tonaring och ung
man med igenkannande och forvaning. Det ar som att titta pa ett
gammalt fotografi. Men medan man pa fotografiet faster sig vid
skillnaderna i harets mangd och farg, kroppsvikten och kladseln,
far dina synpunkter snarast motsatt effekt: Den unge Georg var ju
redan da i stort sett som jag ar i dag!
Varifran kommer vara beteendemonster? Nar fixeras de, hur
fardig ar man i trearsaldern? Jag observerar noga olikheterna mellan mina barnbarn, bland dem ett par icke identiska tvillingflickor.
De ar tonaringar nu, men skillnaden mellan dem var uppenbar
redan nar de var ett ar. Man kan bara hapna over gensegregationens effekt.
Som ni vet har asikterna om genernas, jamfort med miljons, effekter pa personligheten gungat atskilligt under de senaste artiondena. Tyva'rr ar amnet mycket kansligt for politisk paverkan, och
jag tanker da inte endast pa rasbiologins och lysenkoismens vansinne under Hitler respektive Stalin utan aven pa de ideologiskt
fargade tolkningar som har forekommit i demokratiska system.
I samband med kriget i Vietnam 1957-75 blev majoriteten av
amerikanska genetiker mer eller mindre vansterradikala. De som
stod langst till vanster anammade den extrema standpunkten att
manniskans personlighet over huvud taget inte finns inskriven
i var genetiska information. Som politiska aktivister ville de forklara all forskning rorande till exempel intelligensens genetiska
komponenter som oetisk. Samma hallning intog de vansterradika296

la studentrorelser som protesterade mot Vietnamkriget. Till grund
lag iden om alia manniskors lika varde. Tanken att skillnader i
exempelvis begavning kan vara arftligt betingade, atminstone till
avsevard del, betecknades ofta som "borgerlig ideologi".
Nu ar val situationen lite lugnare, men jag marker fortfarande
en stor forsiktighet nar humangenetiker tar till orda i detta sammanhang. Anda kan man inte komma ifran studierna pa enaggstvillingar, som har fatt vaxa upp i Kelt olika miljoer och inte traffat
varandra forran i sen aider. Som ni vet, uppvisar de ibland en Kelt
forbluffande likhet i sina vanor inklusive oansenliga detaljer betraffande sattet att kla sig och bete sig.
Sjalv ar jag alltmer benagen att tro pa en mycket omfattande genetisk styrning, som omstandigheter i miljon kan spela pa, modifiera i en eller annan riktning men inte fundamentalt andra. Metaforiskt kan jag ta'nka mig till exempel radiovagor, vars omsattning
till musik eller buller bestams av apparaten men vars budskap har
determinerats av sandaren.
Men for att aterkomma till Egons kommentarer var min isolationism kanske mest utpraglad under de sista aren i gymnasiet.
I mitt nuvarande liv kommer samma tendens till mera praktiska
uttryck, mitt "selektiva filter" ar ett exempel. Kombinationen av
oronproppar och diktafon ar mina vardagsinstrument, symboler
for mina isolerings- och kontaktbehov pa en och samma gang.
Mitt tonarsjag skulle hapna over mina manga kontakter i dag och
mitt standiga sokande efter likasinnade eller kompletterande personer.
I min grona ungdom, da jag inte agde dessa praktiska hjalpmedel, var jag inte heller medveten om mitt psykes sarart, det bara
var som det var. Redan pa den tiden var det lika viktigt att skydda
mig fran vanligt vardagssnack som fran den stora varldens patrangande nyheter.
An i dag betraktar jag tidningarna som potentiella fiender. De
vill standigt bryta sig in i min inre varld for att dar sprida allt fran
viktiga nyheter till trivialiteter, desinformation och ytligt skvaller.
Jag uppfattar dem som objudna gaster, som vill utnyttja min
nyfikenhet for att tranga sig pa och ockupera mitt medvetande,
mata mig med sin speciella vinkling av verkligheten, pady via mig
asikter, intressen, koplust och andra lustar som jag inte behover.
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Framfor allt vill de leda mig bort fran den viktigaste sammanhallande faktorn i min personlighet: koncentrationen.
Vid en aterblick eller utifran frestas man latt att satta en negativ
etikett pa mitt beteende. Sjalvupptagenhet, bristande medkansla,
ovilja eller oformaga till engagemang inom kollektivet ar nagra
av de skallsord som ligger na'ra till hands. Men rotterna gar nog
djupare.
Observationer av mig sjalv och andra med centraleuropeiskt
ursprung har givit mig en arbetshypotes som kan vara atminstone
en delforklaring. Jag ser ett samband mellan mitt beteende och den
form av antisemitism, som praktiserades i den osterrikisk-ungerska dubbelmonarkin under seklet fore var fodelse. For oss, som
ar andra eller tredje generationens produkter av denna tid, ar det
sjalvklart att omvarlden ar full av faror, hat, forfoljelse och diskriminering.
Som jag har framhallit tidigare, har antisemitismen olika sardrag i olika lander, och detta aterverkar pa judarna som utsatts for
den. De ungerska judarna ar ganska intressanta, kanske framst
beroende pa att manga framstaende personer har kommit ur den
kulturkretsen. Enligt den typiska Budapest-humorn ar ungerska
judar varldsledande pa fyra omraden: som dirigenter, matematiker, kassaskapssprangare och ficktjuvar. De bada forsta kan nog
stamma, de tva sistnamnda kan knappast kontrolleras.
Eva:
Det var en isande chock att la'sa att en sa uppskattad person, vetenskapsman och forfattare som du, Georg; kan kanna sig omvarvd
av forfoljelse och diskriminering. Antisemitismen ar alltsa a'nnu
mer infektios och svarbotlig an jag anade.
Georg:
Har uppstod ett missfbrstand. Aven om jag ser att omvarlden ar
full av hat och forfoljelse ar jag inte personligen berord, jag har
aldrig nagonsin uppfattat mig sjalv som foremal for antisemitisk
diskriminering.
Antisemitismen ar antisemiternas problem, inte judarnas. Som
Sartre uttryckte saken: "Om inga judar fanns skulle antisemiterna
uppfinna dem".
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Eva:
Sartre traffar verkligen mitt i prick, det ar nagot sarskilt motbjudande med antisemitismen darfor att den lever sitt eget liv och
tycks generera sig sjalv, lomsk som aids eller cancer.
Andra manniskogrupper som kurder, romer, armenier, indianer, svarta, kvinnor i manga lander, handikappade, homosexuella
eller manniskor med "fel" askadning - de ska atminstone existera
for att kunna reta sin omgivning till forakt eller ursinne. Antisemitismen klarar sig daremot fortraffligt a'ven bland befolkningar som
ar och alltid har varit vad Hitler kallade Judenrein. Pa en begravning i Bohuslan 1986 traffade jag en prast som aldrig hade kant en
jude, "guskelov". Sa vulgart och sa korkat!
Apropa - ni har nog hort historien om prasten som upptackte
sin judiske granne i forsamlingen vid en hogmassa. "Inga judar
i kyrkan!" utropade han myndigt fran predikstolen. Varpa juden
signalerade till den korsfaste ovanfor altaret: "Kom da sa gar vi!"
Men vem tror pa allvar att det annat an undantagsvis ar av
religiosa skal som kristna forfoljer judar? En manniska "av judisk
harkomst" kan som bekant vara ateist eller kristen prast och anda
duga som hatobjekt. Fragan ar hur det var med Martin Luther.
Han lar ha varit "semitofH", sa lange han trodde pa judarnas omvandelse till hans egen lara. Han tankte sig val att de, liksom han
sjalv, var emot avlatsbrev och en del andra katolska pafund och att
de enbart av den anledningen vagrade att bli kristna. Hans besvikelse, som tog sig antisemitiska uttryck - var den "religios" eller
bara vanlig ilska (s k helig vrede) over vad han sag som ett personligt nederlag?
Nynazisterna talar liksom sina foregangare knappast om religion men om "ras". De borde hyra sig n£gra videofilmer med judar
som Danny Kaye, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor och Sammy
Davis - sen kan de forsoka pavisa raslikheten mellan dem.
Den antisemitiska sjukan kan tydligen skyllas pa Gud eller Fan
eller trollen. Det brukar sagas att judar som minoritet ar tillrackligt manga for att markas men tillrackligt fa for att vara ofarliga
i landerna de bor i och att de darfor ar idealiska syndabockar.
Det ligger nog en del i den tanken och i somliga fall later den sig
forenas med vad jag ser som antisemitismens tydligaste orsak,
namligen avundsjuka. Jante flasar judarna i nacken, och de som
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overlever stanken av hans andedrakt far en god skjuts framat. Men
ingen manniska vill ju kannas vid sin egen avundsjuka, det ar
betydligt tjusigare att hanvisa till religion eller politik eller nagot
sasigt "socialt".
Forfattaren Elsa Bjorkman-Goldschmidt brukade under en foljd
av ar under 1960- och 70-talen tillbringa en var- eller hostvecka
i Wien tillsammans med nagra vanner. Jag hade formanen att
tillhora detta lilla sallskap och minns hur hon en gang visade oss
ett gammalt butiksfonster. Har, berattade Elsa som langt tidigare
hade bott i narheten, kunde man ibland se malningar av den unge
konstnarsaspiranten Adolf Hitler. Butiken hade pa den tiden agts
av en tobakshandlare, som lat unga formagor och oformagor visa
sina verk i skyltfonstret.
Nar jag senare tankt pa detta, har jag fragat mig om Hitler i
den lilla tobakshandeln hade traffat nagon konstnar med talang,
kanske en jude som verkligen fick salja sina tavlor. Det kunde forklara varfor Fiihrern senare sa hetsigt bestamde att det modernistiska maleriet, och sarskilt det judiska, var entartet, "urartat", och
maste brannas pa bal. Kanske var hela hans judehat fran borjan en
"konstnarssjals" hamndlystnad?
Det maste ha varit i "The Russians" av Hedrick Smith (Times
Books 1976) som jag laste en illustration till detta med avundsjukan. Nu hittar jag inte tillbaka till stallet i boken, som ar pa drygt
600 sidor, men det gjorde starkt intryck sa jag minns det tamligen
val. Nagon forhorde sig om en beromd rysk forskare och stallde
plotsligt fragan: "Ar han antisemit?" Och fick svaret: "Nej, han ar
sa framstaende sjalv, sa det finns ingen anledning."
Genom att utestanga judar fran hogre studier och det mesta
av arbetsmarknaden har slaver och germaner hallit dem pa plats,
garna hoptrangda i schtetl eller getton. Darmed kunde avunden
bytas mot forakt for de fattiga stackarna. Bonder kunde de inte bli
eftersom de inte fick aga jord, men de kunde svarligen hindras fran
att satta upp ett litet skradderi eller en skomakarverkstad. Genom
flit och skicklighet fick somliga av dem da en slant over, sa att de
kunde lana ut mot pant eller ranta - det var ju deras enda forsorjningsmojlighet vid sidan av hantverken. Men da krop avundsjukan fram igen: judarna blev inte bankman, de blev "ockrare".
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Georg:
Jag tror att sava'l "fanatism" som "avundsjuka" pa nagot sa'tt ar
missvisande nar man talar om den kristna antisemitismen. Bilden
av juden som Jesusmordaren har att gora med religion. Att tala om
antisemitismens orsaker utan att tala om detta ar som att tala om
lungcancer utan att namna rokning.
Nyligen besokte jag det aldsta bevarade gettot i Europa, i
Venedig. I en husvagg vid ingangen finns en stor marmortavla pa
latin. Den forbannelse som dar uttalas over judarna och forbudet
for de kristna att ha nagot som heist umgange med dem verkar
som sjalva grunden for Hitlers program. Det ar inte fraga om slaver och germaner utan om hela det kristna Europa med borjan i
Romarriket och Italien.
Eva:
Ja, det borjade nog dar. Det italienska ordet ghetto sags komma av
gettare, som betyder "gjuta". Det hade namligen legat ett kanongjuteri pa den plats i Venedig, dar gettot inrattades pa 1500-talet.
Men nu slog jag for sakerhets skull upp ordet i min slitna och
vanligen palitliga "100 000 frammande ord" fran 1936, och dar star
att det kommer av talmudiska ghet, "avskilt rum". Aterigen: flera
andra ordbocker bekraftar historien om gjuteriet i Venedig, medan
en bok sager att det forsta gettot lag i Rom.

Georg:
Pa modern hebreiska betyder get skilsmassa och ingenting annat.
Men ordens ursprung ar ofta komplicerade, sa boken som talar om
en talmudisk rot kan ha ra'tt.
Eva:
Fran Medelhavskusten tycks bade ordet getto och sjalva foreteelsen ha spritt sig som bladloss over Europa.
Nagot av antisemitismens smygande kuslighet skymtar fram
i Jolos portratt av skadespelaren Leslie Howard. Det ar forresten
ett intressant exempel pa just de ungerska judarnas formaga att
utmarka sig, som du namnde. Sa har skrev Jolo, forfattaren och
journalisten Jan Olof Olsson, om Howard i en DN-artikel 1971, citergiven i boken "Manniskor" (Bonniers 1993):
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Hitler och hans unhang drogfram over Europa, och denfria varlden
dyrkade Leslie Howard - den sanne britten, den fullandade engelsmannen, som till rdga pa allt nd'stan stupade.
Ndgot mera engelskt an han kunde intefinnas.
Sd egendomligt att tanka sig att han i verkligheten hette Steiner
och att hans far var ungerskjude. Nd'r man berdttar det for en del
Howard-supportrar blir de ilia berb'rda, som om det vore ndgot
hemskt att vara ungersk jude...
...Sjalv beundrade jag Howard men har alltid tyckt om Steiner.

Osterrike med sina sega antisemitiska anor har rakat ut for en liknande kalamitet, for nog har Straussmusiken burit Wien pa vingar
runt jorden. Tank bara pa Johann Strauss den aldres Radetzkymarsch, nyarskonserternas kulmen, som per Eurovision lyfter
alia vara forhoppningar mot skyn pa arets forsta dag! "Det pastas
att jag ar den framste wienaren", sa gamle kejsaren Franz Joseph,
"men en akta wienare ska ju vara musikalisk. Jag daremot kanner
bara igen tva musikstycken. Det ena ar Radetzkymarschen, och
det andra - ar inte Radetzkymarschen."
Nyligen har jag fran tva trovardiga hall fatt hora att kompositorens far var jude. Sa hans son, sjalva valskungen Johann Strauss
den yngre, var "av judisk bord", ar det inte underbart!
Kanske ager judar i den s k forskingringen en sarskild formaga
att kanna sig in i tradition och kultur i landet dar de bor? I varje
fall tycks det galla kompositorer, for vem har tonsatt USA:s vasen
mer traffsakert an George Gershwin och Irving Berlin - eller
Leonard Bernstein med Westside story! Och vem kan som Offenbach svepa in oss i sin tids parisiska parfymer? Vilka sanger kan
rora svenska hjartan mer folkmelodiskt skojigt och gott an Georg
Riedels melodier till Astrid Lindgrens text eller mer nordiskt vemodsljuvt an hans Sommarnattsmusik?
Desto roligare da att kyrkoherden Anders Fryxell fick ge ett
bidrag till Israels nationalsang. En gang pa Israels nationaldag
sjong en kor har i Stockholm Fryxells "Ack Varmeland, du skona",
Smetanas "Moldau" och Israels "Hatikva ", forst i foljd och sedan
i stammor, sa att man tydligt horde samhorigheten. Det lar ha
varit sa att Smetana under sin tid i Goteborg faste sig vid Fryxells
visa, som han sedan anvande som ledmotiv i hyllningen till det
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tjeckiska fosterlandet. Varefter "Moldau" i sin tur inspirerade
Samuel Cohen, nar han skulle tonsatta den sionistiska texten av
Naftali Herz Imber pa 1870-talet. Innehaller den har musiken sarskilda hemlandstoner, som manniskohjartat kanner igen oavsett
var hemlandet ar belaget?
Men for att atervanda till Osterrikes problem: under 1900-talet
fore 1938 var Wien en hogsta rangens kulturstad med namn som
Schnitzler, von Hofmannsthal, Werfel, Zweig, Kraus, Freud, Wittgenstein, Schonberg och Mahler for att namna nagra. Judar hela
bunten! Deras landsman borde ha varit tacksamma, och somliga
var val det, men hos manga, manga fanns bara avund. Fran Osterrike var den filmsekvens som visades i TV for en tid sen, av judar
som nazisterna tvingade pa kna for att skura trottoarer. Den man
kan trampa pa fingrarna behover man ju inte avundas.
Ni kanner nog igen den har historien - sjalv forlagger jag den
instinktivt till Judenplatz mitt i Wien: Hungrig och frusen sitter
juden David pa en bank med den blodigt antisemitiska tidningen
Der Sturmer framfor sig. Da kommer den lika utfattige vannen
Simon forbi och fragar upprort hur i all varlden han kan lasa nagot
sadant. "Jo, ser du, har star att alia banker och stora foretag ags av
judar, att vi bor flottare och ater battre an andra, att vi judar alltid
haller ihop och att vi nu som bast haller pa att lagga hela varlden
under oss. Sant ar ju harligt att lasa!"
I Osterrike tycks antisemitismen vara sarskilt svar att rubba,
med sina rotter djupt ner i vad du, Georg, ser som kristen religion,
medan jag ser det som kristendomens irrgangar, den falska och
forvirrade vulgar-religiositet som det fmns sa gott om pa jorden.
"Mormonen laser sin bibel och finner polygami, typografen laser
sin och finner tryckfel", sa katoliken G K Chesterton.
Trots den osterrikiska antisemitismen fortsatter de aterstaende
judarna att berika landet. Likadant i Ungern, eller hur? Varfor?
Georg:
En stor del av den judiska drivkraften kommer uppenbarligen ur
en ambition att havda sig i stark konkurrens, all diskriminering till
trots. Hos personer med en viss begavning kan den kraften gora
underverk.
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Eva:
Vilken tragikomisk krumbukt, att det i hog grad ar antisemiterna
sjalva som driver judar till stordad som missunnas dem!
Georg:
Den historiska bakgrunden i Ungern kan jag inte sakkunnigt
redogora for, men under 1800-talet fanns en liberal installning
till judarna, som sakerligen forbattrade deras tillvaro. De fick stor
frihet att utveckla sig inom konst, musik, vetenskap, litteratur och
journalistik samt lakar-, advokat- och finansyrkena. Konventionella statusyrken - inom armen, statsforvaltningen och feodalismens
ovriga hogborgar - var sa gott som helt stangda for judar.
Man maste komma ihag att 1800-talet praglades av den ungerska nationalismens framvaxt och en svar, langsam och ibland
blodig strid for nationellt oberoende. Under denna period var
ungrarna angelagna om att kunna presentera en hog censussiffra
i jamforelse med andra nationaliteter inom den etniskt mangfacetterade Habsburgmonarkin. De assimilerade judarna var darvid
"begarliga", eftersom de talade ungerska och i manga fall var hangivna ungerska patrioter.
Ur Wiens synvinkel var de judiska ungrarna mindre farliga
an de "verkliga" folkliga nationalisterna, magyarerna. Judarnas
attraktivitet forsvann dock helt med Trianonfreden i juni 1920, da
monarkin styckades och ungrarna var i stor majoritet inom det territoriellt starkt forminskade landet.
1800-talets liberala installning till judarna samexisterade med
antisemitismen. Judarnas stravan att forbattra sin situation och
antisemiternas oro over vad de sag som en judisk dominans skapade ett tillstand av spanning men ocksa en viss jamvikt. En jude
maste i regel prestera mer an en icke-jude for att na en viss position. Hur gamla kan vi ha varit nar vi forst, av foraldrarnas uppmaningar eller genom vannerna i klassen, fick klart for oss att vi
som judar skulle ha hogsta betyg i alia airmen for att komma in vid
universitetet? Samtidigt visste vi att vi utan universitetsutbildning
inte kunde komma nagon vart i livet. Det var en sjalvklarhet som
lag i luften vi andades, i maten vi at, i lekarna vi lekte.
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Egon:
Det var nastan enbart genom de obehagliga konsekvenserna som
jag kom att tanka pa min egen judiskhet, om jag minns ratt visste
jag inte ens att det ar modern som ar avgorande for om barnen blir
judar. For oss ga'llde inga judiska lagar, bara de Niirnbergska raslagarna fran 1935.

Eva:
Det var ju i Niirnberglagarna som aktenskap mellan judar och "arier" forbjods, och en del av lagarna skulle tillampas pa manniskor
som kallades "halvjudar" och "kvartsjudar". Vilken idiotisk kategorisering! Vem har hort talas om halvkristna eller kvartsmuslimer?
Lotte Laserstein, den storslagna malarinnan, var fodd i Preussen 1898 men levde storre delen av sitt liv helt undanskymt i
Kalmar. Hon vaxte upp i ett lutherskt hem och konn'rmerades i
Berlin, men nazisterna sparade upp en judisk farfar, varpa hon
utnamndes till "kvartsjudinna" och inte kunde arbeta i Tyskland.
Lotte kom till Sverige, men hennes mor Meta dog 75-arig i koncentrationslagret Ravensbriick. Dit hade hon fraktats for att hon
forsokt radda sin andra kvartsjudiska dotter, Lottes syster Kate, till
livet. Mamma Meta sjalv var inte alls judisk. Savida inte den mystiska judiskheten kan arvas baklanges, fran barn till foraldrar!
Lyckligtvis fick Lotte Laserstein i 90-arsaldern uppleva att hennes konst pa nytt blev efterfragad av tyska museer och hon sjalv en
celebritet i det gamla moderlandet liksom i London, Washington
och Japan. Ratt som det ar blir hon kanske uppskattad aven i
Sverige, det valda hemlandet.
Peter var helt enkelt jude, inte sant? Fick han lida for det aven
efter sin vistelse i forintelselagret?

Georg:
Ett ogonblick - har vill jag komma in med en fraga till dig, Eva:
Vad menar du med "den mystiska judiskheten"?

Eva:
Jag menar att judiskheten for en del ovetande ickejudar verkar
"mystisk" i en helt banal bemarkelse, huruvida den verkligen ar
mystisk gar jag inte alls in pa. Och jag menar sjalvfallet inte att
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arftlighet skulle kunna ga baklanges, som jag skrev i samma mening. Jag ville betona antisemitismens absurditet.
Vad jag vidare talar om ar inte judiskheten i sig, for att veta
vad den innebar maste man nog vara jude. Jag syftar pa ordet eller
begreppet "judiskhet", sadant det forekommer bland bade judar
och icke-judar i vanlig europeisk vokabular. Jag ska garna forsoka
forklara hur jag sjalv uppfattar detta.
Forst och framst skiljer jag pa judendom (engelska Judaism, tyska Judentum) och judiskhet (jewishness, Judischkeit). Judendomen ar
religionen, den som enbart judarna har hand om. Enligt dess lag,
Halaka, ar man jude om man har judisk mor eller har konverterat
till Judendomen. Detta ar judendomens egen otvetydiga judiskhet.
Men over detta klara vatten breder sig andra former av judiskhet
som allt tatare dimmor, rorliga for vindar fran olika hall.
Jag har forstatt att det finns en judiskhet som manniskor "kanner" att de har, vanligen pa grund av slaktskap med nagon riktig,
halakisk jude. Men judiskheten kan ocksa pady vlas manniskor utifran, sasom jag ville visa med berattelsen om Lotte Laserstein. Det
ar denna judiskhet som kan delas i halvor, kvartar och attondelar.
Nar nazisterna papekade for Hermann Goring att hans konstnarlige radgivare Fritz Gurlitt var jude, lar den konstsamlande
(och -stjalande) riksmarskalken ha svarat: "Det ar jag som bestammer vem som ar jude"! Sa judiskheten kunde ocksa frankannas en
person, nar antisemitismens foretradare fann det lampligt.
Da jag har stallt fragan om vad judiskhet ar till manniskor som
sjalva identifierar sig som judar, tror jag den av mina vanner kom
na'ra sanningen som sa: "Fragar du tva judar, sa far du minst tre
olika svar".
En rent spraklig besynnerlighet ar att somliga kallar judenheten, det judiska folket, for "Judendomen". De som sager sa skulle
nog inte saga "kristendomen" i stallet for kristenheten. Andra
sager "av judisk bord" nar de menar ratt och slatt jude. Ska det vara
en eufemism?
Georg:
Jag forstar nu battre vad du menade, men jag tycker fortfarande
inte om ordet "mystisk". For mig finns ingen mystik i detta, bara
mystifiering eller bristande forstaelse.
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Eva:
Nu ar det sakert vara olika sprakliga bakgrunder som spelar oss
ett spratt. Anda tror jag du har hort svenskar saga saker som: "Vilket mystiskt skosnore, jag far inte upp knuten!" De kan forresten
ocksa saga "mysko".
Jag avsag inte alls mystik i filosofisk eller religios mening, inte
chassidism eller kabbala, ej heller nagon sokande forsjunkenhet.
"Den mystiska judiskheten", sasom jag anvande uttrycket, ar lika
skild fran den judiska mystiken som ordfbljderna skiljer sig fran
varandra.
Utover det faktum att du ar halakisk jude, vet jag att du sjalv
verkligen ser dig som judisk fastan du ar ateist. Hur tanker du da?
Georg:
Min judiska identitet ar nastan en overraskning for mig sjalv, eftersom jag liksom Egon vaxte upp utan namnvard judisk paverkan.
Forst under gymnasiearen kande jag en viss press, framfor allt fran
religionslararen, att identifiera mig som jude. Om jag inte gjorde
det skulle nazisterna gora det. Senare, efter flyttningen till Sverige,
upptackte jag att de fiesta av mina vanner var judar utan att jag
medvetet hade valt dem av den anledningen. Jag kommunicerar i
allmanhet bast med judar och kanner mig hemma bland dem, och
gemenskapen ger mig en judisk identitetskansla.
Men det var ju inte mig utan Peter Erdos vi skulle tala om.
Egon:
Da vill jag forst svara pa Evas tidigare fraga. Ja, Peter var jude, men
det hade ingen praktisk betydelse for honom efter kriget. Da fanns
forresten ingen officiell eller halvofficiell antisemitism i Ungern,
om inte annat sa for att manga ledande gestalter inom regeringen
och partiet var judar.
Peter och jag traffades strax efter hans frigivning 1953 och holl
sedan regelbunden kontakt igen. Bortblast var den kil som stalinismen hade drivit in i var vanskap, nu var den i stallet en gemensam
fiende som holl oss samman trots olika politiska asikter i ovrigt.
Peter kunde fortfarande se sig sjalv i rollen som professional revolutionar. I borjan av 1956 engagerade han sig helhjartat for den
s k jugoslaviska vagen, Titos reformkommunism som stod fri fran
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Sovjet. Optimister sag den som en dja'rv och inte Kelt orealistisk
vag for att komma ifran den typ av socialism som Sovjet tvingade
pa oss.
1965 reste jag till Sverige. Nar jag lamnade Ungern visste jag
inte om jag skulle atervanda och det foil sig naturligt att inte diskutera mina planer med nagon fore avresan. Hemligheter spred
sig enormt snabbt i Budapest, och "avhopp" var ett lagbrott, som
kunde inverka ogynnsamt for familj, vanner och arbetskamrater.
Vid den har tiden var Peter inte langre medlem av kommunistpartiet, men mitt eventuella avhopp kunde a'nda kompromettera
honom. I motsats till flera andra gjorde han mig dock inga forebraelser langre fram.
Efter min avfard var vi utan kontakt under mer an tio ar. Jag
kunde naturligtvis inte besoka Ungern, men 1976 reste jag med
min familj till Jugoslavien pa semester. En dag nar vi handlade mat
pa on Korcula stotte jag ihop med Peter i livsmedelsaffaren. Han
hade sallskap med tva darner, en ung och en a'nnu yngre.
Vi blev bada overrumplade, det tog nagra sekunder innan vi
var sakra pa att inte ha sett fel. Forst och framst var det ju osannolikt att vi skulle rakas pa denna exotiska 6 - enligt traditionen
en av Odysseus tillfalliga landningsplatser. Dartill kom att vi var
ganska forandrade. Bagge hade lagt lite pa hullet och latit skagget
vaxa. Sa fort vi kommit ut ur affaren diskuterades dessa forandringar hett och pastridigt. Jag ansag att Peter var a'nnu fulare an
forr och han tyckte detsamma om mig, men ingen av oss fann
nagot fel pa sig sjalv. De bada damerna i Peters sallskap lyssnade
med stigande forvaning och ett visst ogillande till vart langa och
allt allvarsammare meningsutbyte.
Den nagot aldre men fortfarande unga damen var Peters fjarde
hustru. Flickan pa nagra och tjugo var Gabi Jobba, en av Ungerns mest begavade unga skadespelerskor. Bara min fru Eva hade
tidigare bevittnat Peters och min samtalsstil och blev inte forvanad nar vi fortsatte den gamla leken. Till sist utsag vi henne till
envaldig domare i tvistefragan. Oavgjort, forklarade hon. Vi foljde
fortfarande spelreglerna och reagerade med fornarmad besvikelse.
Dagen darpa lamnade Peter och de bada damerna sin forhyrda
lagenhet och slog upp ett ta'lt bredvid vart. Det visade sig att Gabi
var Peters flickvan, vilket inte storde hans relation till hustrun,
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de levde i ett harmoniskt menage a trois. Det kan tillaggas att Peter
alltid ansag sig vara palitlig och trofast i alia avseenden utom det
erotiska.
Georg:
Jag ser med stor sympati pa hans oppenhet och hans formaga att
skapa varma relationer. Att leva som han kra'vde mod och arlighet
gentemot kommunismens smaborgerligt stranga sexualmoral.
Egon:
Vara talt stod pa en terrasserad sluttning med olivtrad. Det farms
nagra fler talt i omradet, men de varken syntes eller hordes och
vi var angenamt isolerade. Mina samtal med Peter kandes som
fortsattningen pa en kontinuerlig dialog med bara tillfalliga korta
pauser. Vi solade och simmade, at och drack, lyssnade pa musik
och pratade halva natterna. Och bada hade sin valda familj med
sig, som Peter skulle ha uttryckt det. Vi var sa nara paradiset man
kan komma.
Det roade oss att ingen skulle tro oss, nar vi forklarade att vart
mote var en ren tillfallighet. Alia vara vanner och sarskilt Erzsi,
Peters forsta fru, skulle sakert ta for givet att vi hade organiserat
den hemliga traffen med stor omsorg. Eftersom Budapestbornas
under socialismen utvecklade referensramar inte lamnade plats for
tillfalligheter, kunde den inte forklaras annat an som konspiration.
Peter var vid denna tid kand som framgangsrik popmusikagent
och hans starka politiska engagemang hade tagit sig nya uttrycksformer. Hans favorit bland aktuella popsangerskor var Zsuzsa
Koncz, en stor idol i Ungern och angransande lander. Med bandspelarens hjalp lyssnade vi till hennes sang utanfor talten pa Korcula.
Georg:
De manga kvinnorna forvirrar mig. Horde denna sangerska ocksa
till Peters hushall?
Egon:
Du verkar intresserad, du tog visst ut oronpropparna?
Men nej, hon var nog inte hans alskarinna, i varje fall inte da,
kanske tidigare, jag vet inte. I Peters yrkes- och politiska liv hade
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personliga relationer alltid stor betydelse, de utgjorde en viktig ingrediens i hans framgangar. Zsuzsa Koncz sanger hade en speciell
betydelse for det ungerska folket: de behandlade amnen som frihet
och fortryck, de kom till och med in pa den strangt tabubelagda
narvaron av sovjetiska trupper i landet. Hon hade en saregen
formaga att i balladform ge uttryck for folkets dolda vrede och
smarta.
Jag minns den skakande effekten. Trots att vi hade lamnat
Ungern manga ar tidigare blev Eva och var son David lika starkt
berorda som jag. Som politiskt motiverad popmusikagent hade
Peter tydligen funnit ett nytt medium. Genom artisterna kunde
han paverka opinionen, kanske mer effektivt an nagonsin.
Redan fore 1956 hade han tvingats lamna partietablissemanget.
Sedan dess hade Kadar gradvis och diskret forverkligat det mesta
som Imre Nagy och hans grupp forut hade stravat efter, men Nagy
sjalv och hans kamrater hade avrattats med Kadars goda minne.
Nu var de onamnbara, hade aldrig existerat. Men Peter fortsatte
sin febrila politiska aktivitet vid sidan av, allt han yttrade och gjorde hade en politisk aspekt. Omslagspapperet i en kottaffar eller
sma handelser under en sparvagnsresa framkallade hans politiska
kommentarer pa samma satt som mordet pa Kennedy.
Innan han borjade agna sig at popmusiken var Peters arbetsplats en juridisk byra, som arbetade med forfattares och tonsattares upphovsratt. Dar vallade han stora problem genom att forvandla kontoret till ett politiskt informationscentrum. Till sist
portforbjods han pa arbetsplatsen men beviljades samtidigt en fast,
lag Ion, en blygsam fallskarm skulle vi val saga. Detta paverkade
inte hans beteende, pa nagra minuter kunde han omvandla ett utekafe eller en trottoar i Budapest till ett politiskt diskussionsforum.
Peter kunde prata med alia manniskor. Nastan omarkligt men
med stigande iver flatade han in sin politiska agitation i samtalet.
Han kunde tillbringa timmar, kanske en hel dag, med att soka en
diskussionspartner eller informationskalla. Ofta foretog han trottsamma resor i det syftet, trots att han visste att det utvunna samtalet saknade all praktisk betydelse, atminstone inom overskadlig
framtid. Det fanns a'nda en klart definierbar ambition bakom hans
utflykter: han ville folja det politiska klimatets snabba vaxlingar
och hans "luktsinne" var skarpare an de fiestas.
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Han agde en oslacklig kunskapstorst, en okuvlig vilja att stalla
"ratt politisk diagnos". Dessutom kunde man ju aldrig veta ... Utvecklingen a'r oberaknelig, framtiden ligger i gudarnas knan, det
kan vara bra att veta sa mycket som mojligt for att mota det kommande.
Georg:
Samtidigt som jag undrar var Peters kritiska formaga Roll hus
under Stalintiden, fragar jag mig hur Krusjtjev kunde forma sig
att kritisera Stalin trots riskerna det innebar. Hade han insett att
Sovjetsamhallet inte kunde fortleva under en korrupt diktatur,
som var pa vag att tappa all kontakt med verkligheten?
Hur undviker en kritiskt installd person att stoppas av den
kompakta konformistiska majoriteten?
Egon:
Krusjtjev kunde till sist inte undkomma de konservativa kommunisternas hamnd. Pa din andra fraga kan man svara att den inte
sa oansenliga fraktion av sovjetintelligentian, som genomskadade
de officiella lognerna, tillagnade sig en virtuositet i forstallningens
konst. Dessa personer levde avspant i den falska officiella sfaren
och kunde utan svarighet 6'verga fran den till dess motsats.
En dirigent i Budapest berattade foljande for mig: Under det
sena 50- eller tidiga 60-talet hade han deltagit i en sa kallad fredskonferens i Moskva och blev en kvall hembjuden till en rysk konstnar, som ocksa var med pa konferensen. I hemmet fanns aven
konstnarens atelje, fylld med abstrakta malningar som inte fick
visas eller stallas ut nagonstans. Hela natten spelades omvaxlande
jazz och gregoriansk koral for de inbjudna vannerna, bada slagen
av musik var forbjudna och alldeles nya for sina ryska ahorare.
Mitt bland sina abstrakta malningar, med den forbjudna musiken som bakgrund och alia gasterna omkring sig, arbetade konstnaren vid sitt stativ. Han holl pa med en "socialrealistisk" malning,
forestallande en bjornstark sovjetisk arbetare med en hacka over
axeln. Varden bad om ursakt for att han maste arbeta, tavlan skulle
levereras nasta dag. Den var extremt smaklos och malaren var angelagen att framhalla att han fick bra betalt och verkligen behovde
pengarna. Det kan tillaggas att han tillhorde den sovjetiska eliten,
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annars kunde han inte ha deltagit i fredskonferensen. Bara eliten
fick komma i kontakt med vasterlanningar.
Georg:
Det forvanar mig alltjamt att Peter som agent for popmusiker
kunde paverka det politiska skeendet. Hur gick det till och hur
fortsatte er vanskap?
Egon:
Via popmusiken och artisterna lyckades han atminstone i nagon
man paverka den allmanna stamningen. Han ville overtala och
overtyga, och hela hans tankevarld dominerades fortfarande av
politiken. Sjalv var jag mer intresserad av att forsoka forsta manniskor och deras komplexa relationer. Vara personligheter kompletterade i hog grad varandra. Jag bidrog med laskunskaper och
analyser av det slag som Peter inte hann syssla med och i gengald
blev jag pa nagot satt delaktig i hans aventyrliga handlingslusta.
En del av mina kolleger och andra bekanta misstankte att min
opolitiska hallning dolde en skicklig strategi. Skillnaden kan vara
harfin mellan en sadan attityd och en patvingad inre emigration
liksom mellan aktivt och passivt motstand. Tidigare, under Stalintiden, drog jag mig helt in i mitt skal, vilket ocksa kan ses som ett
politiskt stallningstagande, en sorts apolitisk politik.
Det ar svart att i dagens Sverige forestalla sig stalinismens atmosfar. Efter ett politiskt seminarium vid den medicinska fakulteten promenerade jag en kvall in mot centrala Budapest tillsammans med en kurskamrat. Som de fiesta studenter vid den tiden
var han partimedlem men hade ingen hogre funktion som sadan.
Han var ganska tystlaten och horde inte till de fa kamrater som jag
vagade lita pa, men jag var inte heller sarskilt misstanksam mot
honom.
Under ett samtal om vara medicinska studier kom vi in pa urineringssvarigheter. Vi diskuterade bland annat om detta problem
alltid ar organiskt betingat eller om det ocksa kan ha psykologiska
skal. Jag ansag att det fanns funktionella storningar utan pavisbar
fysisk orsak. Det var ett trivialt yttrande utan dolda syften, men
min kamrat forvandlade samtalet till en ideologisk debatt om
"overbyggnad" och liknande.
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Georg:
Det har forstar jag inte alls. Vad menas med overbyggnad? Hur
kan urineringssvarigheter fa en politisk tolkning?
Egon:
Det har att gora med den marxistiska "historiska materialismen"
som dominerade alia offentliga diskussioner. Den slar fast att "produktionsforhallandena" i ett samhalle bestams av "de produktiva
krafterna", ungefar detsamma som befintliga tekniska resurser.
Rattsvasende, moral, religion, konst, litteratur och den allmanna
tidsandan betecknas som ideologisk "overbyggnad", och denna ar
beroende av produktionsforhallandena. All kulturell "overbyggnad" bygger alltsa pa rent materiella forhallanden.
Den grovsta formen av denna marxistiska uppfattning fornekar
helt personlighetens och den intellektuella idebildningens roll som
historisk faktor. Psykologiska element har inte heller nagon plats,
man kan alltsa inte tala om psykiska effekter pa kroppsfunktioner.
Salunda kan man gora en varldsaskadningsfraga av det banala
faktum att en del manniskor har svart att kissa, eller kissar pa sig,
utan att ha nagon kroppslig defekt.
Samtalet under den minnesvarda kvallspromenaden var lugnt
och verkade omsesidigt respektfullt. Men tva-tre ar senare stalldes
jag plotsligt mot vaggen av en partifunktionar, som var informerad
om min asikt att urineringssvarigheter kunde ha psykiska orsaker.
Jag kande val igen mina egna ord sasom han atergav dem, han
laste uppenbarligen ur en rapport som skrivits strax efter promenadsamtalet. Dessutom pastod han overraskande att jag hade gjort
mina uttalanden infor en akademisk publik. Det kan tillaggas att
kurskamraten jag hade pratat med blev professor i unga ar, hans
rapport om mig var sannolikt ett litet bidrag till hans meritlista.
For min del tog den politiska oskuldens tid snart slut, jag larde
mig att halla tyst eller anvanda ett sprak som var mer politiskt korrekt. Jag borjade ocksa lagga marke till saker som jag tidigare inte
hade observerat - foremal som hade flyttats i min lagenhet nar jag
inte var hemma, nya detaljer som inte riktigt passade in i bostaden
eller - langt senare - under bilens motorhuv.
Mot slutet av 50-talet, da Peter och jag brukade fora langa samtal hemma hos honom, upptackte han en inbyggd mikrofon i lagen213

hetens vagg. Det var inte ovantat men kandes anda snopet. Sja'lv
blev jag foremal for AVO:s , den hemliga polisens, uppmarksamhet strax fore revolten 1956 och sedan om igen sedan revolten
hade kvavts. Under bada dessa perioder umgicks jag flitigt med
Peter.
Georg:
System som skapar en paranoid atmosfar har sina risker. Har ni
hort historien om hotellgasten som bestamde sig for att forstora
all tankbar avlyssningsapparatur i rummet? Efter ihardigt letande
upptackte han nagra grova koppartradar under den heltackande
mattan. Med stort besvar lyckades han fila av tradarna. Da hordes
ett forskrackligt brak fran matsalen som lag nedanfor. Som om en
kypare hade tappat en bricka full med glas. Men det var Ijuskronan som hade lossnat fran matsalstaket.
Aven inom vetenskapen moter man mer av fenomenet, allt
eftersom konkurrensen hardnar. I hopp om en snabb karriar och
ett intressant liv drogs alltfor manga till yrket under den tidigare hogkonjunkturen. En del av dem skulle annars inte ha blivit
vetenskapsman och nu infrias sallan deras forvantningar. Konkurrensen for anslag, tjanster och antagna artiklar i de framsta
tidskrifterna har en tendens att overskugga allt, det kan astadkomma en djavulscirkel av hart arbete, ovisshet och misstanksamhet:
Vem var den anonyma refereen pa mitt arbete? Var det min varsta
konkurrent? Kommer han att stjala min ide och publicera den fore
mig? Varfor halsade chefen sa kyligt pa mig i dag? Varfor ar jag
inte bjuden till konferensen? Etcetera.
Mycket hanger pa chefen, handledaren. Ar han misstanksam
och osaker kan det farga av sig pa hela gruppen. En amerikansk
gastforskare vid en av vara granninstitutioner sa att "paranoian
hanger sa tjock i luften att man kan skara i den".
Det ar svart att vara kreativ i en paranoid atmosfar, det kraver
en sallsynt kombination av intelligens, yrkesskicklighet och "jag
ska visa dem".
Egon:
En av de manga skamtteckningarna om "shrinks" - psykoanalytiker - visar en patient liggande pa soffan med shrinken bakom
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sig. Patienten klagar: han ar forfoljd och vet att fienden vill morda
honom. Shrinken forsoker tolka: "Du talar om fiender... Ar det inte
sa att du ar fylld av hat och vrede? Du vill inte tillsta dina egna
kanslor utan projicerar dem pa andra och tror att de ar efter dig?"
Poangen ar att teckningen visar tva gangstertyper med skjutklara
K-pistar i bakgrunden, bakom analytikerns rygg.
Det vi ser som paranoia kan bottna i angest och misstankar
utan grund i verkligheten, men det kan ocksa vara objektivt
motiverat. Daremellan h'nns manga blandformer och overgangar.
Under stalinismen i Ungern forfoljdes manga manniskor men inte
alia, och det varierade starkt mellan olika tidpunkter. Problemet var
att man aldrig kunde vara saker.
Georg:
Hur kunde de ledande kommunisterna finna sig tillratta i denna
atmosfar av allman misstanksamhet?
Egon:
En del av dem som satt i ledande positioner var "moskoviter", ungrare som pa 20- eller 30-talet hade bosatt sig i Moskva, dar de pa ett
eller annat satt hade deltagit i partiarbetet. De som hade overlevt
utrensningarna dar kom tillbaka efter andra varldskriget och var
da vana vid ett liv i kronisk osakerhet. Blind partilydnad, hansynsloshet, hamningslos forljugenhet, misstanksamhet och standig oro
ingick i deras vardag , stick i stav mot det avspanda, fria snackandet som horde till kafekulturen och andra umgangesformer i
Budapest. De flesta nyfralsta kommunister blev snabbt inforstadda
med misstanksamheten som ett nodvandigt skydd mot "klassfiendernas ihardiga mullvadsarbete".
Trots fortsatt fortryck kunde en viss avspanning fornimmas
under ett par ar fore resningen 1956. Efterat fortlevde en folklig
antisovjetisk solidaritet, man forenades i vordnad och sorg over
dem som mist sitt liv i revolten, men darmed tycktes det som om
alia resurser for respekt och sammanhallning vore uttomda. De
som overlevt sin forlorade kamp for friheten och valt att stanna
kvar i hemlandet mottes ofta med misstanksamhet snarare an med
aktning: Varfor blev X inte avrattad, om han verkligen hade spelat
en sa viktig roll som det pastods? Visst ar det konstigt att han
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inte behovde sitta inne mer an tva ar? Hur kom han undan sa latt
- hade han forratt nagon?
Endast de doda litade man pa.
Georg:
Hur klarade Erdos den stora misstanksamheten?
Egon:
Mojligen var den atmosfaren lika naturlig for honom som vattnet
ar for fisken. Med mig talade han om den ungefar som nar man
klagar pa att det ar for kallt pa vintern.
Nar han frigavs efter sin forsta fangelsetid 1953 fick han ett kyligt mottagande. Icke-kommunisterna sag honom fortfarande som
kommunist och manga trodde att fangelsestraffet var en frivillig
kommunistisk offergarning. Partifunktionarerna a sin sida betraktade Peter och andra frislappta kommunister som suspekta figurer. Manga var pa goda grunder radda for kontakt med tidigare
fangelsekunder. Den vanliga naiva installningen "ingen rok utan
eld" spelade ocksa en roll.
Peter analyserade dessa reaktioner lugnt och sakligt. Sjalv ar
jag, efter ett kvartssekel i vast, forundrad over hans sansade reaktion. Kanske dolde han sina verkliga kanslor aven for mig.
Georg:
Ja, det tror jag han gjorde, dina beskrivningar av hans personlighet
talar for det. Han spelade manga roller, ocksa infor sig sjalv. Till
hans grundlaggande karaktarsdrag horde tydligen beundran av
en stiff upper lip, ett forakt for sjalvomkan och en stark motvilja nar
andra ville "snyfta med". Det ar lika omojligt att veta hur han sjalv
verkligen kande det som att observera djurs morkerseende genom
att lysa pa dern. Men det var val ganska sjalvklart for Peter att hans
forflutna skulle vacka misstankar?
Egon:
Ja, delvis. Men allt var inte sjalvklart, Peter misstanktes aven av
personer som forut hade varit hans politiska vanner.
Marginaliseringen av en misstankt person tog sig olika uttryck.
Den lindrigt drabbade kunde fa noja sig med ett enklare arbete.
216

Intellektuella i ledande positioner kunde bli grovarbetare av
lagsta rang. Det spelade ingen roll om de var lampade for kroppsarbete eller ej. Denna bestraffning kunde vara svar, halsofarlig
och forarglig, men den var mycket battre an att Kelt utestangas
fran yrkeslivet, vilket de varre drabbade kunde raka ut for. Harav
foljde familjens misar, som ofta blev det dominerande problemet.
Hogskolorna var stangda for barnen, utfrysningen kunde kannas
outhardlig. Det var en livstidsdom utan overklagan.
Forhallandena liknade refusenikarnas liv i Sovjetunionen langt
senare, som Eva beskrev en gang. Den stora skillnaden var att
dessa manniskor i Ungern inte var refuseniks, de skulle aldrig ha
dromt om att forsoka utvandra, nagon sadan mojlighet existerade
inte (med undantag for en kort period efter revolten 1956). Bara en
tveklos overtygelse kunde hjalpa en del, mycket fa, att halla stand.
De fiesta icke-konformister plagades av standiga tvivel: "Kan de
andra ha ratt trots allt?" eller "Ar sjalvrespekten, karleken till sanningen, vard sa mycket lidande for hela familjen?"
Nar systemet forvandlades tva decennier senare, satt det forgangna kvar fastan omvant. Trots att alia nu sade detsamma som
Peter med stor personlig risk hade sagt forut, var det ingen som
ville erkanna att han hade haft ratt. Dissidenten var ater ensam,
plagad av grubblerier over det forflutna. Politiken och tiderna forandras men makthavarna lyckas ofta sitta kvar.
Egendomligt nog kunde de forutvarande fascisterna under 70talet ganska latt anpassa sig till det kommunistiska systemet, de
byggde upp sina intressegrupper och stamplade opponenter som
brakmakare. Lugn och ro skulle det vara och under en period talade man om Ungern som "ostblockets gladaste barack".
Under den nazistiska forfoljelsen hade judarna sinsemellan
anvant den tyska termen unsereins, ungefar "sadana som vi". Nu pa
50-talet fick uttrycket galla helt olika grupper, oberoende av religion och etnisk tillhorighet. Inte sa idylliskt som det later, eftersom
samhorigheten var pabjuden. Den som inte var overens med de
andra i gruppen skulle atminstone halla tyst. Man skulle overtyga
om att man varken horde eller sag nagot som var fel.
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Georg:
Det du beskriver ar nog en allma'n sociologisk lag, jag har sett otaliga prov pa den i Sverige. Don't rock the boat sager engelsmannen.
Skillnaden ar att den som inte var konformist i kommuniststaten
fick rakna med allvarliga konsekvenser.
En intressant fraga ar om de som hamnat utanfor, eller som frivilligt stallt sig dar, soker sig till varandra. Ar det darfor som du
och jag har hallit kontakten av och till under ett halvt sekel?
Egon:
Sakert, de utanforstaende soker varandras sallskap. Sarskilt galler
detta nar det likriktande trycket ar hart eller ensamheten kanns
betungande, fast detta hann du knappast utsattas for.
Georg:
Tidigare berorde du tva skilda fenomen av intresse. Det ena
handlar om flockmanniskans irritation over dem som vagar tanka
sjalva. Det andra galler konformistens stranga bevakning av den
egna gruppens intressen.
Ni minns Biafrakriget i slutet av 60-talet? Det var ett krig mellan svarta, de vanliga schablonerna om fortryckare och fortryckta
syntes inte tillampliga och svenskarna hade svart att valja sida.
Plotsligt, mitt under kriget, avslojades att lilla Biafra hade egna
flygplan som bombade det maktiga Nigerias flygfalt. Planen var
tillverkade i Sverige. Det var sma plan for handelsvaror och de saldes till U-lander pa villkor att de skulle fa endast fredlig anvandning. I det aktuella fallet hade dock planen byggts om till jaktplan,
och flygaren Carl Gustaf von Rosen var ansvarig for aktionen.
Jag rakade hora en radiodiskussion om detta mellan politiskt
engagerade svenskar. Alia var synnerligen upprorda over von
Rosen: vem hade gett honom uppdraget? Dei det framkom att han
hade handlat helt pa egen hand, hordes endast fordomande roster.
Men plotsligt tog en dittills tyst deltagare till orda: "Vad talar ni
om? Har ni klart for er att ni fordomer en man, som riskerar livet
for den part han anser har ra'tt? For det behover han ingen uppdragsgivare!"
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Eva:
Jag vill tillagga att greve von Rosen verkligen gav sitt liv for nagot
han ansag ra'tt. Han dodades under en gerillaattack i Etiopien, dar
han ledde hjalpflygningar pa 1970-talet.
Du har sakert nagot bra exempel ocksa pa det andra du na'mnde, Georg - konformisten som vill skydda sin grupps intressen?
Georg:
Ja, jag har ett minne fran tiden for Israels invasion i Libanon 1982.
Tillsammans med en grupp s k prominenta judar i Stockholm var
jag kallad till ett besok hos davarande ambassadoren Mordechai
Kidron, en erfaren diplomat och tidigare FN-ambassador. Utan
att vara anhangare av det da, liksom nu, harskande Likudpartiet i
Israel hade han till uppgift att forsoka forklara det aven for honom
oforklarliga kriget.
Det visade sig att de svenska judar som sedan yttrade sig inte
var sa intresserade av huruvida operationen var militart eller
politiskt berattigad. De bekymrade sig na'stan uteslutande for den
daliga publicitet aktionen hade fatt i Sverige. Deras svar till Israels
foretradare kan parafraseras ungefar sa har: "Hur kan ni gora sa
har mot oss? Forstar ni inte att ni aventyrar vart anseende bland
svenskarna? Ni borde tanka er for innan ni utsatter oss for sadant
obehag!"
Sa foil naturligtvis inte deras ord, men detta var inneborden,
dold eller inte sa dold bakom artiga fraser. Jag protesterade: "Har
sitter vi i hogonsklig valmaga. Vara soner behover inte riskera livet
ar efter ar. Vi utsatts inte for nagra robotattacker. Skulle vi krava
att israelerna tar hansyn till reaktioner i svensk och annan vasterlandsk press, innan de foretar en aktion som de med ra'tt eller oratt
anser vasentlig for den egna sakerheten? Vad ar det vi riskerar?
Lite prestigeforlust har och dar, lite tyckande hit och dit, alltsammans flyktigt som vinden. De maste betala med sina barns blod for
varje felaktigt beslut, eller brist pa beslut".
Detta nagot langsokta exempel antyder universaliteten i de
sociologiska fenomen vi diskuterar. Det handlar om konformism
eller icke-konformism och om alia de beskyllningar och forvrangningar som var storhjarna ar kapabel till med sitt sofistikerade
sprak, som delvis utvecklats for detta slags andamal.
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Eva:
Samtidigt som jag forbehallslost haller med om att israelerna inte
kan ta hansyn till god eller dalig press innan de fattar sina goda
eller daliga beslut, vill jag paminna om att antisemitiska illdad har
forekommit i Europa till foljd av Sharonregimens framfart. Sjalvfallet ar dylika reaktioner lika vansinniga som alia andra antisemitiska yttringar - tank om svenskattlingar, etablerade sedan sekler
i Oslo, Rom eller Hongkong, skulle riskera attentat varje gang
Sveriges regering fattar daliga beslut! Emedan galenskap rader pa
jorden, ar det dock ett faktum att judar - aven de som kritiserar
Sharon - overallt loper risk att utsattas for varre saker an lite prestigeforlust nar Israel dundrar pa.
Sasom du sager, Georg, hade svenskarna svart att va'lja sida
visavi Biafra, och detsamma gallde senare for Rwanda. En strid
mellan svarta kunde lika lite bildligt som bokstavligt ses i svartoch-vitt. For en tid sen horde jag en morgondiskussion i TV, dar en
av deltagarna envisades med att "vi maste ta stallning" - det gallde
att bojkotta israelisk frukt.
Jag tycker vi tar stallning alldeles for mycket. Tank bara pa alia
som tog stallning for Mao, for att inte tala om Sovjetunionen! Nar
jag, som emellanat reste till Moskva och Baltikum under sovjettiden, kom hem och skrev i tidningar om en del jag hade varit med
om, blev jag inte sallan - av personer som aldrig varit dar forstas
- beskylld for att ha missuppfattat hela situationen, eller for ren
lognaktighet. Man skulle ta stallning for Sovjet, annars var man
"imperialist". Alia lander som Sovjetmakten hade lagt under sig
var omhandertagna, inte hartagna, nej, pa den kanten fick det
inte knystas om imperialism. Oj sa rattskaffens de kande sig, alia
svenskar som sa enkelt tog stallning.
"Att ta reda pa fakta gar sakta, men se saker i stort gar fort",
som Alf Henrikson sa.
I huvudsak samma stallningstagande personer engagerade sig
med sjalvklarhet helt pa den stenkastande sidan under den forsta
intifadan. Efter kravallerna i Goteborg sommaren 2001 var det mojligen nagra som forstod att manniskor som utsatts for stenkastning
kan bli "nervosa", aven om de bar uniform. Stenar kan doda, sasom redan Goliats ode visade, och annu ar ju stening en inte ovanlig metod att avratta aktenskapsbryterskor pa flera hall i varlden.
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I den andra intifadan rackte det inte med stenar. Hur kan ett
land forsvara sig mot manniskor som uppsoker himlen genom att
gora sig sjalva till vapen? Dessvarre lar det inte hjalpa att omvandla forsvaret till hamnd. "Oga for oga gor alia blinda", konstaterade
Martin Luther King. Lange har de bada folken letts mot sin dod av
en perfid terrorist och en hansynslos krigare. Varfor loste inte vi
svenskar problemet genom att avsta fran Jaffaapelsiner?
For en tid sen forklarade du, Georg, att du inte laser tidningar
darfor att de vill utsatta dig for desinformation. Jo, det hander
inte sa sallan att tidningstexter leder vilse med avsikt, inte minst
politiska texter. En del skribenter redovisar malmedvetet sina
egna synpunkter som fakta. Andra tar av feghet eller letargi den
stallning som for tillfallet ar pa modet i vart rattradiga rike. Partisympatier hemmavid tillampas pa utrikeskonflikter, man ser med
vanster eller hoger oga och enogdheten ar en dygd. Hos andra folk
kallar vi den fundamentalism.
Hartill kommer att journalister ibland inte rar for att de "ser"
bara vad de faktiskt ser pa den plats da'r de befinner sig. Det var
mojligt att se och filma en israelisk vedergallningsaktion - som
man i forvag fatt vetskap om - men inte en briserande sjalvmordsbomb, som vore verkningslos om den aviserades. Eftersom vedergallningen dessutom kom efterat var den vanligen mera "nyhet".
Alltsa blev det i radio och TV: "Israel anfoll..." med ohyggliga
detaljer i ord och bild, varpa foljde, i en mindre horbar utandning:
"som svar pa en palestinsk sjalvmordsattack ..." (Den optimistiska
imperfektformen uttrycker en forhoppning om att Mahmud Abbas
och Sharon ska vanda pa utvecklingen.)
Givetvis utsatts ocksa reportrarna sjalva for desinformation.
Det kan ta tid for dem att la'ra sig inse i hur hog grad saval politiker som mannen och kvinnan pa gatan i en diktatur talar med
husbondens rost. Manga som uttalar sig tror sjalva pa vad de sager,
de har injicerats med samma stamma i hela sitt liv och har den i
blodet, och eftersom de ar uppriktiga ar de overtygande. For
intervjuaren galler den utomordentligt grannlaga uppgiften att
frciga pci ratt sa'tt och att tyda svaren och formedla dem begripligt.
Eftersom reportrar ar manniskor kan de anda inte vara helt objektiva, aven om de gor sitt basta. Da tycker jag det ar tillatet for dem
att roja sin egen asikt - pa villkor att de redovisar detta. Falskt
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och fel ar bara att presentera sin personliga mening som ett faktum.
Stundom uppstar dilemman! Knipor som satter moral och omdome pa intrikata prov. Korrespondenten kan rapportera kritiskt
om en demokrati, nar det ar eller forefaller befogat. Sa lange landet
verkligen fungerar demokratiskt gar det a'nda att komma tillbaka
och ingen rakar ilia ut. Desto mer prekart ar forhallandet i en
totalitar stat. Ska reportern beratta hela sanningen trots risken att
bli utvisad, arresterad - eller mordad - och framdeles utan inresevisum? Om allt mediefolk alltid skulle handla pa detta korrekta
satt, sa blev vi snart utan varje skymt av despotens domaner, han
kunde helt ostord fortrycka sitt folk (och reportrarna blev utan
jobb). Det forhatliga ordet sjalvcensur smyger i vrarna. De utsanda
kan frestas att meddela tillatna delar av sanningen och mojligen
fortranga att de ljuger genom att fortiga resten. De kan ocksa
forsoka skriva mellan raderna det som inte far sagas rent ut, men
svenskar ar bortskamda med oppenhet och har aldrig la'rt sig lasa
mellan raderna.
Creemos en el socialismo! I Havanna for nagra ar sen slog frasen
emot mig fran flera plank framfor resterna av hus, som i brist pa
underhall hade rasat ihop till sina bestandsdelar - tegelklumpar,
flisor av fonsterkarmar, trasiga wc:n och tvattstall, skarvor av utsokt handmalat kakel, spillror av skonaste snickargladje. "Vi tror
pa socialismen!" utropade planken som knapphandigt dolde dessa
talande kvarlevor, det kunde ingen overhet sla ner pa. Nagon kommunanstalld maste ha klurat till det, och nog fattade kubanerna
ironin, men den sortens laskunnighet kraver traning. I Sverige har
vi inte behovt lara oss.
Lasare, lyssnare och tittare ar, helt naturligt, sallan medvetna
om nyhetsformedlandets snar och stotestenar. I tron att vi vet
och har forstatt det mesta och i var stravan att skilja pa gott och
ont forfaras vi dubbelt varre av den ena sidans overvald an av
den andras. Heist tar vi stallning for den part vi tror ar svagast,
oavsett ovriga omstandigheter - ungefar som nar vi ser eller laser
en deckare och andlost haller tummarna for en farlig men ensam
bov med ett stort polisuppbad i halarna. Till detta kommer utan
tvivel att det inom vida svenska journalistkretsar rapporteras pa
det satt som for tillfallet ar "politiskt korrekt". Fidel Castro skulle
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man hurra for, det gallde mycket lange, och palestiniernas lidande
ska regelmassigt beskrivas som varre an israelernas. Som Herbert
Tingsten sa en gang, tolererar vart land bara en uppfattning i taget.
Betraffande gamla konfliktomraden som Mellanostern och
Indien/Pakistan ger pressen, till raga pa allt, sallan nagon ingaende bakgrundsinformation, sadan som forekommer i beundransvard grafisk framstallning nar nya stridigheter blossar upp. En
annars valunderrattad van till mig erfor med rundogd hapnad
att judarna inte hade stulit sitt land fran palestinierna. Hon insag
strax att hon visste for lite om tragedins upprinnelse och lanade
darfor en bok. Da'r laste hon att det var FN:s generalforsamling
som 1947 beslot att det brittiska mandatet Palestina skulle delas
i en arabisk och en judisk stat, detta i enlighet med "Sandstromsplanen" - sa benamnd efter den svenske ordforanden i FN:s
Palestinakommission, Emil Sandstrom. "Brittiska mandatet!", upprepade min van med betoning pa varje stavelse. Hon hade varit
overtygad om att landet fore Israels tillkomst var palestiniernas
egen stat och att det var darfor det hette Palestina.
Som nyhet for yngre och paminnelse for aldre tidningslasare
behovs emellanat en faktabaserad och neutralt framstalld bakgrundsbild, a'ven i fraga om gamla vanliga stridshardar.
Trots allt finns det fornamliga reportrar och journalistiska analytiker som forsoker hjalpa oss att halla balansen och tanka sjalva.
Den lattkopta konformismen far inte harska alldeles ostord.
Egon:
Dessvarre harskar konformismen a'nda vanligtvis ostord. Som
praktiserande non-konformist sedan unga ar vet jag en hel del om
detta. Den som flyttar fran ett land till ett annat ser ocksa att vanor
och asikter, som i det ena landet accepteras kritiklost, kan vara
helt frammande i det andra landet. Non-konformisten kan i vissa
lagen utgora det enda hoppet om politiska eller sociala reformer,
fast risken ar stor att vederborande blir utstott. Men jag vill inte
glorifiera non-konformismen, den kan ocksa bli en irriterande
vana.
Konformismen och dess motsats kan dessutom ta sig olika uttryck i olika sammanhang och kan aven forekomma i viss blandning. Exempelvis kan en person, som beter sig sjalvstandigt bland
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konformister eller i stora sammanhang, upptrada konformistiskt
inom en mindre grupp som gar emot den aktuella strommen.
I Peters personlighet fanns skarpa motsagelser av olika slag och
det gjorde honom fargrik och svarberaknelig. En del manniskor
blev djupt fasta vid honom, medan andra fann honom outhardlig.
Maktbegar, langtan efter grupptillhorighet och stridbar antikonformism ar motsagelsefulla egenskaper, men de kan harbargeras
av samma Individ, dar de ibland stoder varandra.
Nar amerikanerna trangde in i lagret Buchenwald och fann Peter nara doden i varig lunginflammation, forde de honom omedelbart till ett sjukhus dar aven tyska krigsfangar vardades. Personalen var huvudsakligen tysk under amerikansk ledning - och Peter
foralskade sig i den tyska skoterskan som hade ansvar for hans
vard. Sjalvklart, far jag tillagga, eftersom han brukade foralska sig.
Skoterskan var dessutom den forsta kvinnan han traffade efter
befrielsen. Hon var krigsfange, och vid ett tillfalle forsokte hon
rymma men akte fast och stangdes in i en bunker tillsammans
med tillfangatagna SS-soldater.
Peter var fortfarande mycket svag men gav sig genast av for att
intervenera. Med enastaende skicklighet lyckades han vinna foretrade hos en maktig officer i det amerikanska hogkvarteret. Nar
han vadjade om att skoterskan skulle friges, trodde officeren forst
att han var galen. Sedan fragade han Peter om skoterskan var hans
alskarinna. Peter fann fragan smickrande men svarade sanningsenligt nej. Iden var absurd med tanke pa hans fysiska tillstand.
Han klargjorde att han inte hade kommit i ett personligt arende
utan i ett principiellt. Amerikanerna maste avsta fran att ta hamnd
pa tyskarna, annars skulle de sjalva bli som tyskarna hade varit.
Officeren tittade med blandade kanslor pa det livligt agiterande
skelettet framfor sig. Dock uppmanade han Peter att aterkomma
foljande dag. Nar Peter kom, fann han en vantande jeep med skoterskan pa plats, och de bada kordes tillbaka till sjukhuset.
Vilken otrolig oforskamdhet! Amerikanerna hade hittat honom
doende, och knappt hade de fatt honom pa benen forran de maste
lyssna till hans predikan om hur den adle segraren borde uppfora
sig mot de besegrade. Vilken magnifik blandning av personlig
motivation, lust att simma mot strommen, rattvisepatos och bojelse
for politisk agitation!
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Jag minns en annan handelse av liknande slag. Under 1956-revolten lyckades Peter tranga in i det belagrade radiohuset i Budapest. Han hade inga befogenheter, inget uppdrag, ingen position
som kunde bemyndiga honom till intranget, han gjorde det helt pa
eget bevag. De ansvariga hade redan flytt eller holl som bast pa att
forsoka komma undan. Med risk for sitt liv lyckades Peter radda
nagra mycket unga och troligen oskyldiga soldater ur AVO - hemliga polisen - fran att lynchas av tonariga frihetskampar.
Aven detta kravde en ovanlig kombination av egenskaper: sinnesnarvaro, snabbhet, improvisationsformaga, argumenteringstalang, dodsforaktande kallblodighet och kanske en dos galenskap
dartill. Nagon tacksamhetsskuld gentemot AVO hade han inte
- lika lite som mot tyskarna, som hade domt honom att do i koncentrationslager. Peter hade ju suttit i AVO:s fangelser och forsokt
ta livet av sig i ett av dem. Frestelsen att "visa dem hur man ska
bete sig" var emellertid oovervinnlig.
Vilka andra drivkrafter kan man skonja? I intervjun som jag
tidigare citerat delar ur sager Peter: "Bland mina tidigt manifesterade daliga egenskaper var maktbegaret den mest envisa. Till mitt
forsvar kan jag anfora att jag alltid har forsokt anvanda min makt
i handlingar mot overmakten. Jag langtar ocksa efter att erovra
makt for att sedan frivilligt avsta fran att anvanda den". Man kan
fraga sig om han alltid lyckades i sina avsikter. Men tendensen ar
intressant for att inte saga regelvidrig, pa gransen till det perversa,
eftersom makt och politik ar narmast oskiljaktiga, atminstone i en
socialistisk diktatur.
Georg:
Det ar mojligt att ocksa medkansla var en viktig faktor hos Peter
Erdos, fast det inte framgar klart av din berattelse. Daremot ar det
tydligt att han hade en stark kansla for rattvisa.
Allmant kan sagas att om idealisten, typ Peter, drivs av maktbegar eller en vilja till sjalvforverkligande, maste han forr eller
senare hamna i konflikt med gruppens intressen. Fanatikern som
stravar efter "hogre mal" utan att ha klart for sig att han egentligen
ar pa jakt efter en inre balans, en sjalsro som han aldrig uppnar,
blir besviken pa opportunisterna som springer mot enklare och
uppenbart sjalviska mal som pengar, status, prestige. Vem ar mest
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forljugen, den som vet att han ljuger eller den som gor det aningslost?
Egon:
Jag tycker det ar stor skillnad mellan medvetna logner och omedvetna drivkrafter. Du talar ocksa om emotionella problem. Alia
drivs av personliga motiv, som paverkar mal och varderingar.
Saval diktatorn som rebellen kan ha haft en fortryckare till far,
en som framst sokte overvinna sina svarigheter. Tyranndodaren
kanske i sjalva verket revolterar mot sin far, men det forringar inte
hans kamp mot en grym envaldsharskare. Aven om det psykologiska problemet kan vara av intresse, ar varderingen i forsta hand
en fraga om etik, ideologi, politik.
Georg:
Jag vill ta upp en annan fraga i sammanhanget. Jag var en tid fascinerad av Janos Kadar. Han var va'l den forsta kommunistledaren
i Osteuropa som utvecklade iden om "kommunismen med manskligt ansikte". I dag inser vi att en del av Kadars handlingar var
brottsliga, sarskilt avrattningarna, och jag forstar varfor han har
hamnat i vanrykte efter sin dod. Men jag kan inte glomma att han
i borjan av 70-talet var Ungerns popularaste man. Folkets majoritet
kande djup tacksamhet over att han i stort sett hade avskaffat stalinismen, alltsa just den tyranni som du forut talade om. En gang i
70-talets borjan tog jag taxi fran flygplatsen i Budapest. Jag fragade
chaufforen om det politiska laget och han svarade:
- Tack vare Kadar har vi fatt yttrandefrihet, vissa resmojligheter, battre privatekonomi och mat.
Sedan berattade han det d^ gangse skamtet, att 100 procent av
Ungerns befolkning skulle rosta pa Kadar i ett fritt val, och att 90
procent skulle gora det frivilligt. Resten skulle vara tvungna att
gora det darfor att de tillhorde kommunistpartiet. (Antalet partimedlemmar i Ungern var ungefar tio procent vid den tiden.)
Janos Kadar var uppenbarligen en helt annan personlighet an
Peter Erdos, fasta'n bada var lika hangivna kommunister. Kadar
var en tillbakadragen, forsynt man. Tvartemot traditionen i Ungern
och dess grannlander sag han ingen skillnad mellan manniskor av
olika harkomst, all diskriminering var honom frammande.
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Har behover jag kanske lagga till nagot som man sallan namner. Det finns personer som tycker om andra manniskor, och det
finns sadana som inte gor det. Ar inte detta en mycket viktig variabel? Jag finner har en skarp kontrast mellan Kadar, a ena sidan,
och kommunistledare i exempelvis Osttyskland, Tjeckoslovakien,
Bulgarien, for att inte tala om Rumanien, a den andra. Hor inte
Gorbatjov, mutatis mutandis, ocksa till den forsta kategorin?
Jag kan forresten beratta en episod om Gorbatjov. Som ni vet
organiserade vi fram till 1993 - da var sponsor i Kalifornien dog ett arligt internationellt cancerforskningssymposium pa kibbutzen
Bin Gedi, skont belagen mellan Jerusalem och Herodes fastning
Masada vid Doda havet. En av kibbutzmedlemmarna, Amichai,
var var basta medhjalpare vid symposierna. Han var sjalva sinnebilden av en riktig kibbutznik, standigt verksam fran tidig morgon
till sent pa natten for att allt skulle fungera. Det var han som sag
till att alia var meningsfullt sysselsatta och samtidigt sa glada som
ma'nniskor kan bli. Beskrivningen later idealiserande, men jag har
bara helt kort berattat vad Amichai faktiskt utrattade.
Egendomligt nog - och som cancerforskare borde jag inte na'mna
detta - hade Amichai haft en malign tumor, som han flera ar tidigare vantades do av. Men han overlevde flera operationer, aven den
sista da man avlagsnade metastaser i hjarnan. Sjalv tillmatte han
sitt engagemang och sin arbetsgladje en avgorande betydelse for
kroppens formaga att halla cancercellerna i schack. Och varfor skulle vi reduktionistiska cancerforskare pasta att det inte kan vara sa?
Den blomstrande valskotta monsterkibbutzen besoktes ofta av
utlandska dignitarer, och en av gasterna var Michail Gorbatjov.
Han kom med en hel arme av sakerhetsman och journalister i folje,
men sjalv slog han sig ner i Amichais kok med bara en tolk vid sin
sida. I fyra timmar diskuterade de bada mannen varfor kibbutzsystemet hade lyckats men inte Sovjets kolchoser, de var ju barn av
samma socialistiska tanke. Varldens en gang maktigaste man som
hade avskaffat sin egen makt, och var Amichai, totumfactum i ett
litet samhalle, kom overens om att den avgorande skillnaden lag
i individens forhallande till systemet. Viktigast var den enskilda
medlemmens identifiering med gruppen. Systemet, atmosfaren
och traditionen bor stimulera vars och ens motivation att verka for
det gemensamma och inte sko sig pa dess bekostnad.
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Var gar den psykologiska skiljelinjen mellan en totalitar diktator och en reformvanlig pragmatiker? Den sammanfaller inte med
gransen mellan kommunism och kapitalism eller mellan diktatur
och demokrati. Ar det inte politikerns personlighet och inte minst
hans sjalvbild, som spelar den avgorande rollen? Varfor visade de
fiesta kommunistledare inga Kadartendenser?
Eva:
Den fragan var val retorisk? Men jag undrar ... Du sager att du en
tid var fascinerad av Janos Kadar, men jag tycker mig marka att
du ar det an i dag. Du namner som hastigast de avrattningar med
vilka han - likt Saddam Hussein (na, det var en elak paminnelse)
- inledde sin bana som regeringschef efter revolten 1956. Aven
Imre Nagy, den gamle vapenbrodern, blev skymfligt bedragen och
avrattad. Anda beskriver du Kadar som "forsynt" och tror att han
tyckte om manniskor. Kadar matte ha blixtrat av karisma!
Inte tycker jag om manniskor, i varje fall inte teoretiskt, fast jag
naturligtvis alskar nagra exemplar och ar fast vid ganska manga.
Generellt tycker jag anda att manniskan ar grymmast av alia
varelser, malign for sina artfrander liksom for andra djur och hela
naturen. Lat mig bara namna: slavhandeln och slaveriet; indianutrotningarna; folkmordet pa armenier under forsta varldskriget;
Forintelsen; Gulag fran 30-talets borjan till 1956; kulturrevolutionen i Kina 1966-76; Sabra och Shatila 1982 (jag har senare traffat
overlevande i Sabra, glommer aldrig smutsen, barnens klafsande
i gatans dy, modrarnas ogon tomma som i doden - kvinnorna i
andra palestinska lager tvattar och stadar, barnen leker och mannen ... lever); Milosevics "etniska rensning" i Bosnien pa 90-talet;
Rwanda 1994; World Trade Center 2001; kalvar som kvavs av blodbrist for att folk onskar vitt kott pa frukostfrallan; kattungars skrik
nar de dranks i en tunna; hons i burar som de inte kan vanda sig
i; girigheten som astadkommer vaxthuseffekt och annat otyg pa
var jord. Sa forstar ni varfor Homo sapiens inte ar min favorit bland
arterna. Men aldrig skulle jag kunna foranstalta en avrattning!
Inte ens Saddam Hussein onskar jag livet av och jag tanker inte
latsas att det beror pa ett barmhartigt sinnelag hos mig. En bra
Saddam ar en dod Saddam, kunde man travestera, men jag tror att
en martyr Saddam vore en forodande farlig Saddam. Det enda som
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betyder nagot ar att han inte kan gora mer skada, i ovrigt tror jag
det ar bra om han sa snart som mojligt "gloms bort". Varfor inte
lasa in honom i det palats han under 90-talet lat bygga pa en kulle
ovan Babylons elegiska ruiner, inte langt fran en ofantlig massgrav
som han sjalv latit anlagga och som gravdes upp efter hans fall. I
sitt vita palats kunde han garna fa bo i allskons lyx - vad gor det,
bara han inte stjal fran landets fattiga? - och samtidigt begrunda
odets ironi. For en maktgalen massmordare maste val forodmjukelse vara ett va'rre straff an doden.
Vid gripandet levde Saddam som en ratta, laste jag, och paven
anmarkte pa att han behandlades fornedrande - som en ko! Men
snalla paven, vad har kon gjort for ont, varfor skulle hon fa fornedras men inte Saddam?
Ja, ursakta, ni vet att jag ar svag for mellanstick ... Georgs taxichauffor i Budapest och hans kolleger hade sakert fatt det ba'ttre
genom Kadars erkant beundransvarda reformer, ekonomiska saval
som kulturella. Under sadana forh^llanden var det nog inte svart
att forlata mord och oforratter som begatts mot personer som han
sjalv, chaufforen, aldrig hade traffat. Sana chaufforers uttalanden
ar vad reportrar bor hantera med sardeles eftertanke.
Skulle Peter Erdos ha blivit en bra kibbutznik?
Egon:
Inte omojligt, han fann alltid en nisch dar han kunde verka for sina
ideal, och dessa tillvaratog allmanna intressen snarare an hans
privata. Sjalv talade han om sina "antikonjunkturella instinkter".
Aven om han ocksa hade nasa for konjunkturer handlade han oftare oegennyttigt an opportunistiskt.
Att arbeta yrkesmassigt med popmusik var pa den tiden allt annat an populart i Ungern, vilket dagens unga generation har svart
att forsta. Peters egen vankrets av politiskt engagerade intellektuella foraktade popmusiken och ansag att en intellektuell inte borde
nedlata sig till att syssla med sadant. Samtidigt hade en agent eller
impressario vid det statliga ungerska skivbolaget en i mangas
ogon avundsvard stallning, som signalerade karriar, makt och relativt hoga inkomster.
Peter hade en rad olika befattningar inom bolaget, men den
hogsta positionen nadde han inte, eftersom partiet sag honom som
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den "revisionist" han mycket riktigt var. Anda var hela bolaget i
stort sett hans egen skapelse. Nar han i borjan av 80-talet blev chef
over avdelningen for latt musik, importerades rockmusik fran vast,
ibland av rent fascistisk karaktar. Det forekom nazisthalsningar
bland de anstallda, en inhemsk lat krankte Anne Franks minne,
andra skandade zigenare.
Den nynazistiska ungdomen tyckte minst sagt ilia om Peter och
han fick otaliga hotelsebrev, de fiesta med hakkors pa. Vulgariteten
visste inga granser. Sa har lat en sangtext, hjalpligt oversatt:
Ut vill jag ogonen tri/cka
Loss vill jag oronen rycka
Av vill jag kuken din skara
Bort vill jag tarmarna bara.
Erdos, din mor
digfodde i hor.

Det intensiva hatet berodde inte i forsta hand pa skillnaden i
varldsaskadning utan pa Peters vagran att ge ut de nynazistiska
gruppernas musik. 1983 tilldelades en av dem ett pris av den kommunistiska ungdomsforeningen KISZ. Det okade deras stoddighet
och skarpte ytterligare "kulturkampen". For att bredda sin "forankring hos massorna", som den officiella termen lod, upplat KISZ
sina lokaler till nagra av grupperna. Peter svarade med en skarp
pamflett, och bataljen kulminerade med att sjalva Partiet uttalade
sitt stod for KISZ och en del av de nynazistiska musikgrupperna.
Detta innebar ett tydligt hot mot Peter personligen, men bade han
och skivbolagets VD motstod trycket och vagrade fortfarande att
ge ut gruppernas alster.
Det fanns aningslosa kritiker som pastod att Peter jagade fantomer: ungdomarna var historielosa och lekte lite med hakkorset,
so what? Men senare erfarenheter har visat att leken var langtifran
oskyldig. Den allt svagare kommunismens taktiska flirt med ultrahogern och den populistiska chauvinismen bildade en ohelig allians pa Balkan och annorstades.
Peters pamflett, som jag namnde, slutade sa har: "Nar vi i april
1945 befriades fran Buchenwald, svor jag tillsammans med katolska praster, franska motstandsman, en engelsk apotekare, unga
jugoslaver och ryska kommunister pa att aldrig nagonsin tolerera
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fascismen i vilken form den an kunde komma att uppenbara sig ...
Denna ed forpliktar mig."
I den forut omtalade intervjun redogor han for tre tillfallen da
partiet svikit honom, trots att han alltid varit trogen sitt kommunistiska engagemang. "Forsta gangen var nar det utlovade en fredlig, sa kallad folkdemokratisk utveckling ... For mig ledde denna
'utveckling' till tre ars fangenskap i ensamcell... Det ar inte jag
som har lamnat den ratta tron, det var partiet som svek vara forhoppningar. Byrakrater med honshjarnor och rovdjursmentalitet
konspirerade mot oss."
Georg:
Ursakta Egon, men jag blir riktigt arg nar jag hor detta. Jag valjer
med avsikt ett extremt exempel for att poangtera vad jag vill saga.
I april 1945 sitter Hitler i sin bunker i Berlin. Sammanbrottet och
hans eget sjalvmord rycker allt narmare. I sitt testamente konstaterar han att det tyska folket inte har varit honom vardigt. Skulden
till misslyckandet ligger hos folket, inte hos honom sjalv eller i
hans malsattningar, dar judarnas forintelse vager tyngst. Fortsatt
kamp mot judarna blir det sista budet i hans testamente.
Som ett eko av Hitler ironiserar Bertolt Brecht efter de forsta
allvarliga oroligheterna i DDR: "Folket har inte levt upp till partiets
hoga ideal. Partiet maste darfor valja sig ett annat folk".
Det var inte partiet som lurade Erdos. Han lurade sig sjalv med
orealistiska forvantningar och bristfallig kritik av sitt eget onsketankande. Sadant som detta sags sallan, eftersom blaogda idealister brukar respekteras och romantiseras. Det n'nns en tendens
att beundra dem, a'ven nar de jagar efter det omojliga. Man borde
i stallet lagga pa minnet allt andlost lidande som principfasta,
hangivna idealister och deras onsketankande har vallat manskligheten.
Egon:
Jag haller delvis med dig men maste framhalla hur mycket enklare
det ar att doma med facit i hand an att ratt bedoma ett skeende,
som man ben'nner sig mitt i utan att kunna veta vart den historiska
processen leder. Aven fransett detta tycker jag att du ar orattvis
mot Peter.
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Vid andra varldskrigets slut var han troende kommunist, en
blaogd idealist om du sa vill. Men det drojde inte lange forran han
blev realistisk och kritisk, jag skulle verkligen inte kalla honom
naiv. Glom inte att "socialismen med manskligt ansikte", som revisionisterna inte lyckades astadkomma 1956, borjade att langsamt
och gradvis forverkligas av Kadar under 60-talet och borjan av
70-talet. Socialismens utveckling i den av Peter onskade riktningen
var saledes inte orealistisk eller historiskt omojlig. Han radde inte
for att handelserna spolade bort aven denna mattliga framgang.
Efter fangelsevistelserna kallade sig Peter fortfarande for kommunist eller atminstone revisionist. Senare sag han sig som exkommunist, ovisst om han ville betona forsta stavelsen eller resten
av ordet. Hur mycket kommunist lever kvar i exkommunisten?
Saval fore som efter 1956 kampade han for reformer. Han betonade
att det ar lattare att gora revolution an att agna sig at fornuftigt
reformarbete.
Kan en "professionell revolutionar" arbeta for fredliga reformer,
alltsa mot revolutionen? Utan revolution, vad finns kvar av Marx
och Lenin? Bara deras arkefiender: reform och utopi. Upplosningen av denna motsagelse kraver en annu djarvare dialektisk akrobatik an den man hade vant sig vid under kommunismen.
Eva:
1917 besokte Lenin Stockholm, och om det har jag hort nagot som
jag tror kan illustrera vad du sager. Stolt vardfolk visade sin celebre gast hur arbetarfamiljer tillbringade sommarens lediga stunder
i sina valordnade kolonitradgardar och njot sitt kaffesurrogat i
bersan (surrogat emedan varldskrig pagick). Varpa Lenin uppbragt forklarade att sadan idyll var oetisk: den fick arbetarna att
glomma sina kval!
Georg:
An en gang fragar jag mig hur tva sa olika personer som Egon och
Peter kunde bli nara vanner?
Egon:
Jag kan inte riktigt forklara det. Det finns relationer som en utomstaende betraktare bedomer battre an de inblandade. Vad jag vet
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ar att Peter och jag hade samma satt att se pa manniskor, litterara
verk och livets vardagshandelser. Och vi madde bra i varandras
sallskap. Det later val trivialt, men vi tyckte om att ata tillsammans. Vi hade inget emot oxfile och Sachertarta nar det fanns, men
en macka med flott som enda palagg dog bra under langa tider da
vi inte hade nagot annat. Bada tyckte om att traffa vackra flicker
och vi hade latt att skratta aven nar livet var riskfyllt och hart.
En sak till: Vi tyckte att "det ar bra att veta". Vi forsokte forsta
det som kunde forstas och atminstone diskutera det som verkade
hopplost komplicerat. Det forekommer inte ofta nu for tiden att
manniskor talar med varandra sa flitigt och sa lange at gangen
som vi gjorde, forresten var det knappast vanligt da heller. Man
varjde sig for djupgaende insikter, kanske pa grund av den alltid
narvarande radslan.
Vi njot av att diskutera vilka faktorer, tendenser, intressen och
motivationer som kunde ha bidragit till de aktuella kraftfalten.
Tillsammans funderade vi over den narmaste framtiden och troliga forandringar.
Under det kalla kriget utvecklades kremlologin till ett sarskilt
yrke i vast. Pa jakt efter dolda sanningar granskade experterna sovjetiska tidningar och bocker, politiska och kulturella tidskrifter.
Vi behovde inte lara oss yrket, vi var uppvaxta med formagan att
"lasa mellan raderna", som Eva sager. Om Peter hittade ett nytt
namn i nagon officiell publikation, eller forandrad ordningsfoljd
mellan namnen, svarade hans hjarna med febril aktivitet. Han rivstartade som en racerbil for att strax bilda sig en uppfattning om
forandringens eventuella betydelse. Forst ville han ta reda pa om
det nya berodde pa en tillfallighet eller kanske pa los ryktesspridning.
Kanske ar det overdrivet och langsokt att se tecken pa sjalsfrandskap i var gemensamma lust att finna sammanhang och i
det standiga sokandet efter tolkningar. Exegeten, historikern och
spionen bor ha liknande egenskaper.
Peter inledde sin privata motstandsrorelse redan i 14-arsaldern
och hans uppfinningsrikedom blev legendarisk. Jag var mera
lagmalt, men vi fann samma gladje i att reta borgarna. Hans vag
ledde till den kommunistiska maktapparaten och sedan till marginaliteten. Min vag gick till marginalen direkt.
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Vid narmare eftertanke slar det mig att redan vara vaggor stod i
samhallets utkant. Efter Trianonfreden 1920, som magyarerna farm
grymt orattvis, uppstod en stark nationalistisk rorelse och darmed
en nyvackt antisemitism, som gjorde oss till framlingar. Den inhemska antisemitismen legitimerades genom Hitlers maktovertagande och starktes ytterligare av Osterrikes anslutning. Tre
ungerska judelagar i foljd valkomnades av majoriteten och gjorde
oss aven juridiskt till andra klassens medborgare.
Trots allt forblev den ungerska kulturen var moder, aven nar
hon betedde sig som en elak sty vmor. Aven storre delen av den
europeiska kulturen fick vi genom det ungerska spraket och vi
betraktade oss i forsta hand som ungrare.
Georg:
Peter var uppenbarligen en sammansatt personlighet och det till
den grad att aven hans leninism inneholl mycket av den humanistiska elitism som tillhorde var ungdomskultur. Men myntet
har ocksci en sorglig sida: hur kunde han ga fran Hitlers forintelselager, som han med nod och nappe hade overlevt, direkt
in i Stalins falla? Hur kunde han sa entusiastiskt svanga piskan
i Gulags ungerska filial? Hur kunde han invagga sig i tron att
manniskorna som styrde det kommunistiska systemet var fria
fran den sortens destruktiva drag som nazisterna hade demonstrerat?
Genom sin oformaga till konformism, sitt civilkurage och sin
invanda sociala marginalitet undgick Peter att bli en ren politruk.
Vad lyckades han till sist bevara ur sitt andliga bagage? Hur reagerade han nar Berlinmuren raserades?
Egon:
Det sista vet jag inte. Han dog bara n£gra veckor efter murens
fall i november 1989. Vid det laget var han pa det klara med den
sovjetiska kommunismens vag mot konkurs. Daremot hade han
inte forutsett sammanbrottets omfattning, hastighet och intensitet, men det hade ju ingen annan heller. Nar jag traffade honom p£
sensommaren 1989 talade han om murens forestaende destruktion
och mojligheten till tysk aterforening. Han hade stort fortroende
for Michail Gorbatjov.
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Aven i dag skulle han sakert vidhalla att socialismen kunde
ha forverkligats i nagon form. Han skulle kanske saga att det
bara var i praxis som kommunismen sprack. Att den lever vidare
som ide och bara drojer med sin verkliga tillkomst. Han skulle
nog papeka att det var i sin sovjetiska form som det socialistiska
experimentet gick over styr och fordomdes av de drabbade
folken. Det ar dessa folk som domer hardast nu, inte de yttre
fienderna.
Trots samstammigheten kan man annu inte utga fran att domen
har vunnit laga kraft. Historiens dom aterstar, tror jag Peter skulle
framhalla. Eftervarlden kan finna formildrande omstandigheter
som vi inte ser i dag. Jag skulle svara honom att jag inte tror pa
nagot frikannande i framtiden heller.
Georg:
Varfor skulle senare historikers bedomning vara mer korrekt an de
nuvarandes? Tank pa den sovjetiska historieskrivningen och jamfor den med tidigare epokers! Vad sager att inte framtida politiska
system kan gora sig skyldiga till historieforfalskning? Enligt min
erfarenhet ar det dessutom bara dilettanter som domer, inte professionella historiker. Omvardering av faktiska skeenden, grundad pa nya forskningsresultat, exempelvis pa studier av nyfunna
urkunder, ar givetvis av varde, men jag tror du hade en politisk
omvardering i tankarna. Det ar en helt annan sak.
Jag kan forestalla mig att Stalins gigantiska utrotning av gamla
kommunister, generaler, kulaker och "vanliga manniskor" kunde
ha blivit foremal for, inte omvardering men ett visst overseende
om sovjetsystemet hade utvecklats till ett socialistiskt samhalle
dar manniskor hade det bra. Dock blev det inte sa. Systemet gick
bankrutt trots allt mordande, inte pa grund av det. Annu mindre
berodde sammanbrottet pa indignation mot fortrycket. Det berodde pa systemets egen maktkorruption och funktionella oduglighet.
Hur skulle nagon hederlig historiker kunna omvardera detta i
positiv riktning?
Berlinmuren foil inte for Peters och likasinnades vrede eller for
utomstaende humanisters kritik av regimens vedervardiga brott
mot medborgarnas liv och integritet, a'ven om dessa faktorer bidrog till entusiasmen vid rivningen. Det var systemets karna, dess
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groteska otymplighet, som gjorde att frihetens krafter kunde riva
muren. Det var som att plocka en mogen frukt.
Egon, du fick ju aldrig ditt slutsamtal med Peter. Vad skulle du
fraga honom nu, om det vore mojligt?
Egon:
Mycket. Jag skulle fraga om han har angrat nagonting. Och jag
skulle vanta mig svaret att han inte angrar det vasentliga. Till svar
pa min fraga om det var vart alia offer, skulle han troligen ha utropat: "Vad menar du? Kunde jag ha handlat annorlunda!" Det skulle
inte forvana mig om han citerade Berzsenyi: "Jag har levt mitt liv
sa att jag skulle vilja leva om det pa samma sa'tt". (Daniel Berzsenyi
var en ungersk 1800-talspoet. Vart gymnasium bar hans namn.)
Hur skulle Peter sammanfatta sitt liv? Kanske skulle han saga:
"Jag har alltid statt pa de forfoljdas sida". Har skulle jag instamma.
Jag tycker detta ar det viktigaste, det som kvarstar sedan man rensat bort det ytliga och provocerande hos honom.
Vi sags sista gangen en sensommarkvall 1989, da jag tillfalligt
besokte Budapest. Bada visste att var gemensamma tid var utmatt,
men vi forstod inte att den var sa gott som forbrukad. Peter var
tydligt utmattad, ansiktet var blygratt, men vi diskuterade intensivt som vanligt. Jag undrade:
- Varfor arbetar du sa hart nu, du som sa framgangsrikt undvek
allt riktigt arbete nar du var ung?
- Vi forbereder en turne, svarade han med sitt trotta men ljusa
leende. Han menade att sangerskan Eva, hans flickvan, planerade
en turne och att han sjalv hade ett yrkesmassigt ansvar i samband
med den.
Han satt i en fatolj med en sliten overall pa sig. Nar jag tanker
tillbaka, ser jag honom som en soldat under forcerad marsch. Eller
som en man som knappt vagade satta sig, for han var ra'dd att inte
orka sta upp igen.
But man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated, sager fiskaren i Hemingways "Den gamle och havet". Peter beundrade Hemingway, men har skulle han kanske ha valt det spanska talesattet: Mejor morir en rodillas que vivir en rodillas, "Hellre do
pa kna an att leva pa kna".
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Eva:
Jag vet ett annat spanskt ordsprak : No hay mejor espejo que el amigo
viejo, "Det finns ingen battre spegel an den gamle vannen". Din
van Peter skulle sakert ha satt varde pa ditt satt att spegla honom.
Egon:
Jag tanker mycket pa hans ogon, vilket ar ovanligt for mig. Det ar
sallan ogonen jag lagger marke till hos manniskor, snarare ser jag
personen i helfigur. Aven hos Peter ar jag forresten inte saker pa
ogonfargen. Bla? Gra? Med ett inslag av gront?
Vad jag vet ar att hans ogon kunde forandras, plotsligt och
mycket markbart. Nar nagot ovantat ha'nde eller han var pa sprang
mot nagot som kunde bli farligt, da fick han kattogon. Pupillerna
drogs ihop, liksom filmade i slow motion. Blicken lyste kallt och
genomtrangande. Borta var den varldsvane konversatoren, borta
den ytlige och cyniske storstadsbohemen. Fram tradde yrkessoldaten, strategen som utan att tillhora nagon arme stallde in hela sin
uppmarksamhet pa den ratta taktiken.
Ett par manader efter var kvall tillsammans fick jag veta att han
hade drabbats av hja'rtinfarkt och behovde en bypass-operation
sa snart som mojligt. Forst sa han nej till operation, tyckte kanske
att han hade levat lange nog. Eller var han alltfor trott? Fanns inte
langre nagon strid som kunde egga honom? Overtalad av hustrun
och flickvannen gick han till sist motvilligt med pa operation. Men
nagra dygn fore den utsatta operationsdagen lade han tyst och
stilla ner sina vapen. Han blev 64 ar.
Hellre do pa kna an att leva pa kna.
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Eva Dickson pa kafe vid mogen alder men annu festrokande - darom vittnar
cigarettpaketet pa bordet.
- Ingen annan cancerbekampning kan jamforas med kampen mot rokning,
betonade Eva och Georg Klein.
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Egon Fenyo som etablerad psykoanalytiker i villan i Bromma. I honom hade
Peter Erdb's sin trofaste van genom livet.
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Gdvan ar en hemlighet for Georg Klein sjalv: "The million dollar
smile" spricker ut i ett skratt.
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