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1996 - Ungems jubileumsar
Ar 1996 har det firats 
ordenlligt i Ungem.
Det iir inle bara I 100 ar 
.sedan de ungerska 
stainmarna sainladcs 
i Karpaterbackenet, det 
iir ucksa 4()-arsminnet 
av Irihetskampen mot ' 
Sovjetunionen.

\ar jubilccriKis ar i I’ngcrn
I I ar I’ruler hcia arel har llruls 

JL all del ar ! KMJ ar sedan de ung
erska stainmarna iinandradc i iK'h 
emvrade Karpaterbackenet I slutet 
av oklober hogtidlighbll man 40- 
aisminnet av Irihelskainpen 195b. 
nessiitoin har I'neerns Ibrniimsta 
kiDsler och sktda. I’annonhalma. 
tirai Mil egei i(lOO-ars-jubileum 
ined bland aniial pavebesok.

1 lOO-arstiiandei nar ingaliiiida 
upp nil del inyckei siorslagna 
lOtKl-arsniaiulei IX9b. Den gangen 
sar det en sjat\medveien slur ung- 
ersk slat mom ramen lor siormak- 
ten Osiernke-Dngern sum med 
pi>inpa och slat Tirade sill jubileuni 
Hjalleltirgel med milleimim- 
minnesmarket. Slora Houlevarden. 
I-ran/ Joselshron (uh konlmenlens 
lorsia elektriska tumielbana opp- 
nades i Bucla[>esi lin sior inilieni- 
umulsiallning anordnades i ilen lu- 
anUigda stadsparken.

Troligtvis pa hosieii S05 borjaile 
ungiarna osienfran imandra ge- 
nom Karpalerpassen ner pa ilel 
ungerska slatilarulel De sju slam- 
mama s]oi sig saminan under 
magyarhbvtlingen .Arpad i>ch hade 
pa nagra la ar ermrat det da nast- 
an iHle Karpaterbackenet.

Fran Karpaterbackenet torelog 
ungrama snabba ryilamider over 
slora delar av Kuropa dii de hiirja- 
de och plundrade. till synes odver- 
vinnerliga. En ungersk hdvding 
skull ocksa skryisanu ha sagl. au 
om icke himmclen sibrtar ner eller 
jorden riimnar. skall ingen makt 
kunna lillinlelgbra oss.

Fbrsi 955 lyckades kejsar Olio 
den store genom segern over ung- 
rarna pa Lechfallet ulanfbr Augs
burg fa slut pa deras harjmngar. 
Kristna missionarer sirOmmade till 
Ungern ruh siorfiirsi Ge/a antog 
den vasterliindska kalolska litran 
lor sig och silt folk. Hans son Ste
fan (Isivan) den helige blev ar 
loot) krdnl till aposiolisk kung 
med en krona sand fran paven. 
Stelanskronan.

Ungerns tre trauman
Del lorsia a\ ire stora trauman i 

I'ngems historia inlraffade 1241 
nar latarerna invaderade Ungern 
och under eit ais harjmngar fbr- 
inlades luinnare halva befolkning- 
en Landel bvggdes upp igen iKh 
I.^.^5 stod^l’ngerns konung Karl 
Robert as Antmi som \ard for Po- 
lens och Bohmens kiingar vid del 
lorsia toppmolel i Visegrad lelt an- 
dra I9dl pa samina plats lor sam- 
ma Ire landers ledare'i

I ran senare delen av l.VKI-talel 
t»ch 150 ar Iramat var Imgern 
"\aslerlamleis skoUl" mot den 
lurkiska anslormmngen fran Bal
kan. Vojvoden Janos Hunyadi be- 
segrade lurkarna vid upprepade 
iilirallen. Hans sun kung Matyas 
(Mantas (’orvinusi var en reniis- 
sansfursie och kuliurpcrsoniighet 
av slora mall.

I borjan av 1500-ialei bdrjatle 
dtK'k IJngems krafler svikta vKh 
den andra stora historiska kata- 
strofen var slaget vid Mohacs 1526 
da ungrania led etl torinlande ne- 
derlag mol turkama. Della ledde 
till alt Ungern under 150 ar var ire- 
delut. de viistra <Kh norra delama 
lydde under Hubsburgkejsarna i 
Wien, de centrala delarna var un
der turkisk ockupation medan <>stra 
delen Transsylvanien/Siebenburg- 
en/Erdcly var ett eget fursienddme 
i vasallfiirh*illande till sullaneri

Fran senare delen av 
1300-talet och 150 ir 
framit var Ungern 
"vasterlandets skdid" 
mot den turkiska 
anstormningen 
fr§n Balkan.

Flera turkiska forsok att sioia 
vidare mot vaster stoppades av 
ungrama och Habsburgarna och 
efter den stora lurkbelagnngen av 
Wien 16X5 foljde ell 15-arigi 
befrielsekrig av Ungern fran 
lurkarna. Genom Iramlor alll pnns 
liugens sUira segrar kuntle hela 
Ungern enas under kejsarens spira. 
Under den langa gemensamma 
hisiorien mellaii Oslernke och 
Ungern svangde forhal landel 
mellan de bada liinderna ell (lerlal 
gangen upp »>ch ner

I b(>rjan av l7(MMalei ledde Fe
renc Rak(>c/i etl stort upprrir mol 
kejsaren och under revolutionen 
1X4X 49 onskade Lajos Ki>ssulh

tK-h en del radikala ungrare hell 
bryla loss Ungern fran Osterrike. 
Men under dsierrikiska Ironfoljds- 
kngel

174(MX var det till sior del ung- 
rarna som riiddade arvei iit Maria 
Theresia och under Napoleon- 
krigen avvisade ungrama alia kor- 
sikanens lockbeien iK'h forblev sin 
Habsburgharskare trogna.

Nationalism tillgodosags
(ienom An.ve/cu/r 1X67 ru'h ska- 

pandel a\ vien osiemkisk-ungerska 
monarkin blev egentligen alia ung- 
rarnas nalionella onskemal lill- 
godosedda. De var del poliliskt le- 
dande folket i sin nkshalva och i 
mangl iKh mycket aven i hela dub- 
belmonarkin. CJenom att Oslerrike- 
Ungern hamnade pa den Idrloran- 
de Milan i Forsta v arldskriget 
drabbades den av rena slaklmordei 
vid lie eflerfoljande frederna da 
man bl a skapade konsigjorda stat
er som Tieckoslovakien och Jugo
slav len.

Trianonlreden 1920 blev det 
tredje traumal i ungersk hisiona. 
Av landels sedan MMX) ar historiska 
granser skars 7] procent av ylan 
och 62 procent av befolkningen 
bon linban Kumiimen roffade al 
sig mera ungerski land ;in siim blev 
kvar al sjalva Ungern'

Imi iredjedel av den ungerska 
nalionen hamnade st>m niinoriteler
1 grannsialerna. ell problem siun vi 
lortlarande lever med idag;
2 mil|i)ner ungrare i Rumiinen. 
6(H) IXK) I Slovakien. 450 (XH) i 
Serbien. 200 0(H) i Ukrama o s v, 
Under Andra viirldskrigets slul- 
skede lorhiirjades Ungern och 
sarskill Budapest forfarligl.

Kommunisternas maktovei 
lagande med sovjetisk "hjiilp” leil 
de (ill svira forfoljelser och ’‘om 
skolning" av alia olikliinkande 
Efter Stalins dod hoppades man pa 
liUlnader. Spontana demonstration 
er och stortandet av Stalinstatvn 
den 23 oktober 1956 ledde snabbt 
till kommunistregimens fall och 
under etl par veckor hoppades ung 
rama pa frihet och demokrali. Men 
i borjan av noveinber krossade, 
sovjeiiska stridsvagnar alia sadan 
forhoppningar och en andlos varkl 
sag pa ungramas tappra frihei“. 
kamp. men varken FN eller nagoi 
annan rorde etl finger till der.i' 
hjalp.

En tredjedel av den 
ungerska nationen 
hamnade som 
minoriteter I 
grannstaterna.

Fran 1968 bbrjade Ungern genom 
sma ekonomiska reformer ga en 
egen. gulaschkommunistisk. vag, , 
mill marknadsekonomi. Ar 19X9 --
var del ungrama som genom siii 
imidiga beslut att dppna jamrivlan 
"drog proppen*’ ur hela del sovjei
iska saiellitsystemei och mojlig 
gjorde Central-och Osteuropas be 
frielse. De har all anledning att 
vara slolla over sin I |{K)-ariga his
iona i Cenlraleuropa.

NICOLAUS ROCKBERGER

Artikelforfanurat hat xetuisl uikoin 
util nwd Tusenariga riken. Oslernke 
i>ch Ungern (SNS. 1996).

Mote pa en bokkyrkogard
Niir varuhu.sen sparar 
ulgallracle bocker tor 
att fylla sina bokhyllor 
bidrar de till att uppriitt- 
halla den litterara tradi- 
tionen, konstaterar 
Jan Anward.

Tad gor man nar man redan 
\ / besuimi sig for alt man

▼ foredrar orinilappsfiiioljen 
Brunie med kladseln Meskalin i 
diskret rosirott framfor irronlapps- 
faloljen Palle i lader. men ens hjar- 
tas dam. eller riddare. verkar ha 
minsi en halvlimme kvar av sin 
beslulsprocess'.’ Varfor inte sla sig 
ncil 1 Brunie och lasa en hok .’ 1 ile 
slora mobelvaruhusens bokhyllor 
star del mte bivkattrapper. utan nk- 
tiga bik-ker - visserligen ofla rest- 
lager Iran for langesetlan nedlagda 
serier. men amla. l illa bara. sidor 
och alll'

Sjalv brukar pig mirnera vid be- 
sok pa mobelvaruhus rail snabbt 
i.ippa iniressei lor moblerna och 
isiallei borpi syn.i innehallel i bok- 
hvllorna. till min Irus lalla b>r- 
lagenhet Vad man hiltar dar lam- 
par sig for en k<//r/7ov-meditalion i 
iinnsl Ilka hog grad som Yoncks 
skalle. Har hitlar man de doda iKh 
borlglomda debatlerna. ininnena

som mgen minus, siandpunklema 
som ingen langre forstar. e.vpen- 
inenlen som aldrig ledde nagon 
van - alll del som inle Tick plats i 
(ioran Hiiggs lysande lilleralur- 
hisioria.

I varas hiltade jag. I etl mobel- 
vanihus som far forbli anonyml, 
l)(ir sparar jat> livets va.M. Kai 
Henmarks dikter i urval, med fdr- 
iird av Karl Sunden (Raben & Sjo
gren. 1982). Jag vet inle riktigt 
varfor Kai Henniark hamnade 
ulanfbr liileraturhisiorien. men jag 
kan gissa. En ledtrud kan man hit- 
la i Nina Burtons Den hunJraJe 
poeten (FIB:s Lyrikklubb. 1988). 
Precis i borjan av 60-lalet fbrsbk- 
le Henmark introduccra vad han 
och andra ville skulle bli det nya 
decenniets litleralur; nSgon slags 
anti-fiirnialistisk engagemangsliite- 
raiur. kanske i Lars Ahlins efter- 
fiiljd.

Neo-dadaismen tog over
Men del var inte sadan litleralur 

som blev marknadsledande pa den 
litterara marknaden i borjan av 60- 
talel. Det var istiillet neo-dadaism 
och nyenkelhet. Henmark blev ing
en banerfbrare - och heller ingen 
representani for nagon gangbur lil- 
teriir riklning. 1 Lars Guslafsson 
och Torkel Rasmussons bokslut 
over del lyriska 60-lalet: Dikirnui

frail 60-ialei (Bonniers. 1970) 
Finns han inte med.

Inte heller besatle han nagon av 
de andra odbdliggbrande rollcma i 
den samlida litterara offenilighclen: 
ledande medlbpande knliker eller - 
pa den molsalta sidan - (vulgar) 
biisl.saljare. fbrstockad motstandare 
eller officiell clown (den som gbr 
den biisla parodin pa den mest 
bvervarderade nya lilteraiuren). 
Henmark skrev "svar" litleralur. 
bans verk.samhet som kriliker pla- 
cerude honom varken i den ena cl- 
Icr den andra krilikerrollcn och 
bans parodi pi nyenkla dikter (i 
Spoil i dill oga. 1963):

Till de nygamla

Del iir en halja riiil och sliili.
hue skida eller skiiie da .‘
En halja *
En halja hell enkeli.
En halja 7
Ja. en halja.

blev aldrig den officiella parodm 
pa nyenkclheten. Del blev i.stallet. 
i alia fall enligt Burton. Eric G 
Olssons Nagra vanliga dikter.

Som Bourdicu pamint om 
manga ganger, sa kriiver cii auktti- 
rativi tilltal, aven om del ur lagi 
och jamlikhetsstravande .som Hen- 
marks och inbaddai i ett sprak-

befnande och sprakforiindrande 
projekt. en auklorilaliv lalarposi- 
turn. Annars lyssnar varken sam- 
liden eller eftervarlden.

Kanske spciadc del ocksa en roll 
all Henmark hade den olyckliga 
vanan alt saboiera siu eget tilltal 
med ordvitsar.

Forcerade ordvitxar
Jag har en viss sympati for det 

migot forcerade ordviisande som 
Henmark verkar ha varit sa for- 
tjusi i (utnyttjandei av den dubbla 
belydelsen hos halja i Till de ny- 
gamla iir hell lypiski). Hans bbek- 
er iir fulla av skruvade ordvii.sar. 
Niigra. som "spraksiakar", ar fyn- 
diga. men iindu hell oanvandbaru. 
Del gar inte att siiga sprakstake 
utun alt rama in ordel i en lung 
kiillhiinvisning som hell fbrtar ef- 
feklen av ordet.

Andra iir mesl snariga. som "i 
somnarens .saliga dagar". (Den se
nare. en boktilel. ar for bvrigt sa 
pass snarig att inte ens Nalional- 
encyklopedin fall den rail i artikeln 
om Henmark. Diir star: I somma- 
rens saliga dagar.)

Men lillhbr man en tradition kan 
ens repliker fa en andra chans. En 
tradition lillhbr man fbrsuis om 
man blir last och kommentcrad. 
Men man behbvcr inte ha skrivit 
n^goi. del Finns bade skrivna wh

munlligu traditioner. Inte heller be- 
hbver man ndgonsin ha bllvil tagen 
pa allvar. Allt som behbvs iir alt 
n^gon sparar ens repliker.

Det iir sdicdes inte hell ombjiigt 
all en epokgorande upplackt. utan 
att den n^gonsin uppfaltats sum 
s^dan, and5 kan traderas. exem- 
pclvis som etl lypiskt fall av dumi 
prat: At mbgel om du vill bli av 
med snuvan. sa Tok-Lisa.

Har hittar man de 
doda debatterna, 
minnena som ingen 
minns, stindpunkterna 
som ingen langre fdr- 
stSr, experimenten som 
aldrig ledde nigon van.

Niir varuhusen sparar ulgallrade 
bek-ker for all fylla sina bokhyllor 
bidrar de till att uppriillhSlla den 
litterara tradillonen. Dlirfor kan del 
osannolika ske alt Kai Henmarks 
tilltal; Hiir du mej?. pa .sidan 133 
i Diir sparar jag livels viixl. kan na 
nagon som fbrstrbtt litiar pd bok- 
hyllan Pal och rdkar Idta blicken 
fulla pa bockema som sidr i den.

Joda. jag hor dej - till sisi.
JAN ANWARO


