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péter eszterhás
Jeg kom til Danmark en mørk og klam vinterdag den 5. 
december 1956. Jeg glemmer aldrig, da Røde Kors-toget 
fra Wien rullede ind på perronen i Padborg, og jeg 
blev vækket af min to dage lange udmattelses døs af et 
hornorkester, der spillede ”Kong Christian” og den un-
garske nationalhymne, samt en stor flok smilende dan-
skere, der trængtes omkring togets vinduer og prøvede 
på alle mulige sprog og måder at komme i kontakt 
med os. Selv om jeg på det tidspunkt var fyldt 16 år, 
regner jeg denne dag som min anden fødselsdag, min 
fødselsdag som dansker i et frit og demokratisk land. 
Mellem 1958 og 1961 blev jeg uddannet som skuespil-
ler ved Aarhus Teater, hvor jeg også var engageret som 
skuespiller til 1969. I 1962 debuterede jeg som scenein-
struktør. Fra 1969 forlod jeg Aarhus Teater og virkede 
til 1995 som freelance-sceneinstruktør ved næsten alle 
teatre i Danmark, samt Radioteatret og Tv-teatret i DR. 
I 1995 trak jeg mig tilbage fra scenen og har siden ude-
lukkende helliget mig skønlitterære oversættelser fra 
ungarsk til dansk. Således mener jeg bedst at kunne 
slutte ringen mellem mine to liv til gavn for begge 
mine fødelande. 
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intro
byen, som ikke kunne dø

Jeg kom til verden i en af Europas smukkest belig-
gende byer. Den placerer sig på hver sin side af Donau, 
som deler byen i to fra nord til syd. Mod vest, eller på 
Buda-siden, med et romantisk bølgende bakkeland-
skab, krones byen af slotskvarteret med kongeslottets 
mægtige barokfacade og kuppel og de gamle fiskerba-
stioner fra 1700-tallet, der på baggrund af millenniums-
festlighederne i 1896 for den ungarske stats tusindåri-
ge beståen nogle år efter i 1902 fik en kraftig brush-up 
i romantiserende nygotisk stil. I stedet for fæstnings-
værker minder de snarere om marcipanpynt på en 
konditorkage. Heroppe ligger også den oprindeligt 
gotiske Nagyboldogasszony-templom, Vor Frue-kirke, i 
folkemunde udelukkende kaldt Mátyás-templom, som 
ved historiens tilskikkelser så ofte har skiftet udse-
ende. Mod øst, eller på Pest-siden – på tærsklen til de 
store vidder, pusztaen – med Parlamentets imposante 
og i forhold til landets nuværende størrelse ikke så lidt 
overdimensionerede bygningskompleks samt stort set 
alle byens pragthoteller og paladser fra anden halvdel 
af det 19. århundrede. Byen har faktisk skiftevis heddet 
Pest-Buda eller Buda-Pest og været betragtet som to 
byer indtil 1873, da man endelig lagde de to byer sam-
men og gjorde den til landets hovedstad, Budapest.
 Det siges, at hvis noget er for smukt, bliver guderne 
misundelige, og det gælder i høj grad Budapest, for 
guderne har udgydt deres misundelsens raseri i fuldt 
mål over min fødeby, så det er et under, at den ikke 
blot stadig eksisterer, men at den på mange måder er 
endnu smukkere end nogensinde før. I det korte spand 
af tid fra min fødsel til mit sekstende år, da jeg tvunget 
af omstændighederne måtte forlade byen for aldrig 
mere for alvor at vende tilbage, har Budapest oplevet 
hele to dødelige anslag mod sin eksistens, en næsten 
total ødelæggelse under Anden Verdenskrig, da 70 % af 
byen blev pulveriseret, og et under revolutionen i 1956, 
da sovjetiske tropper endnu engang skød alt det i grus, 
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man siden 1945 møjsommeligt havde fået genopbyg-
get, men byen nægtede at dø.
 I almindelighed fødes man, vokser op, udvikler sig og 
ældes i skøn samdrægtighed med den by, man kom-
mer til verden i, og får således ganske stille og uden 
dramatiske falbelader et nært og inderligt forhold 
til den. Men mit og min fødebys livsforløb var, som 
allerede antydet, alt andet end stille, endsige udrama-
tisk. Da jeg i 1940 så dagens lys, var Anden Verdenskrig 
allerede godt i gang, og på selve dagen marcherede de 
ungarske tropper ind i Rumænien for i overensstem-
melse med den af Hitlertyskland trufne afgørelse om 
grænserevision af de territorier, Ungarn i anledning af 
Trianon-aftalen efter Første Verdenskrig havde mistet, 
at generobre det tabte land. Til gengæld måtte Horthy-
regeringen forpligte sig på tysk side i krigen. Kirke-
klokkerne kimede, radioen spillede nationalhymnen, 
mens min mor var ved at opgive ævred i kampen for 
at bringe mig til verden. Lidet anede hun eller lægen, 
der med morbid munterhed udbragte et hurra for den 
”nyfødte landsoldat”, hvad der siden skulle overgå 
byen og os alle.

Knap var jeg begyndt at sanse verden, før alt omkring 
mig begyndte at falde sammen. Mine første blivende 
erindringer om Budapest fik jeg under vore stadig 
hyppigere besøg i beskyttelsesrummet, oftest i nat-
tens mulm og mørke, når himlen flængedes på kryds 
og tværs af søgelysenes knivskarpe strålebundter, og 
ildebrandenes røde flammeskær blussede op overalt 
i sporene på bombeflyenes fuldtræffere. De allieredes 
bomber faldt i stadig tættere stimer, og jeg blev ført 
langt væk fra den by, jeg just var begyndt at stifte 
bekendtskab med til et sted langt borte fra krigens 
gru, hvor jeg, i stedet for høje huse, mægtige pladser, 
himmelstræbende kirketårne og sirenernes hysteriske 
hvin, stiftede bekendtskab med landlig fred, fuglesang, 
hundeglam, kobrøl, bølgende kornmarker og frodige 
vinstokke. Idyllen varede dog kun kort. 
 En frostklar og sneklædt vinternat blev jeg vækket af 
en fremmed mand i uniform, som trykkede sit iskolde, 

in
tr

o



7

DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

INDHOLD REGISTER KORT INDHOLD REGISTER KORT

skæggede ansigt mod mit. Først langt senere fandt 
jeg ud af, at det var min far, som under de ungarske 
hærenheders hovedkulds tilbagetog fra Østfronten 
samlede min mor, min søster og mig op for at bringe 
os i sikkerhed for den i frygtindgydende hast fremryk-
kende sovjetiske hær. Den landlige fred blev afløst af 
hastig flugt, som endte i amerikansk krigsfangenskab i 
Arbing mellem Linz og Passau, hvorfra vi efter krigens 
slutning i 1945 vendte tilbage til Budapest for at gen-
opbygge landet og ”indstifte demokratiet”, som min 
far med stor overbevisning udtrykte det. Det gik nu 
langtfra så flot, som hans ord forjættede.
 Det syn, der mødte os, da vi steg af Røde Kors-toget 
på Déli pályaudvar eller Sydbanegården, var enorme 
ruindynger, afskrællede bygninger med sodsværtede 
mure, der strittede fortabt mod himlen med gabende 
ulivssår, huse uden facader og med synlige hele og 
halve etageadskillelser, hvor møbler og andet husgeråd 
fortvivlet kæmpede mod tyngdekraften. De mindede 
om ramponerede dukkehuse, som et barn gnavent 
havde verfet til side. På hovedstrøgene var lange kæder 
af kvinder – mænd var der ikke mange af – i færd med 
at række spande med murbrokker til hinanden i en 
tilsyneladende forgæves kamp for at rydde op i ødelæg-
gelserne. De større gader lå mere eller mindre øde hen, 
kantet af vingeskudte træer, udbrændte kampvogne, 
væltede sporvogne og forvredne kanoner. Askegrå 
gespenster med slunkne ransler på ryggen kom og 
gik med tillukkede ansigter, af og til styrede russiske 
køretøjer i stor fart og med hvinende dæk ud og ind 
imellem dem, uden at de så meget som tog notits af 
dem.
 Vi drejede ned ad Margit körút eller Margrethering-
gaden og gik i retning mod Donau for at nå over til 
Pest, i håb om at finde vor lejlighed i nogenlunde brug-
bar stand og min bedstemor, der havde holdt opsyn 
med den under vort fravær, i live. Jeg glemmer aldrig 
det syn, der mødte os, da vi nåede frem til Margit híd 
eller Margrethebroen og fandt den sprængt i luften. 
Vejbanernes asfalt hang slatne ned i flodens grumsede 
vand med halvdelen af en sporvogn stikkende op og 
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nogle køretøjer klæbende fast til vejbanen med åbne 
døre, som om folk lige havde forladt dem. Det så ud, 
som om en rasende kæmpe var trampet hen over bro-
en og havde knækket ryggen på den. De andre broer, 
den vidunderlige Széchenyi lánchíd eller Kædebroen, 
den første hængebro i Europa, Erzsébet híd eller Elisa-
bethbroen, ligeledes en hængebro fra 1903, Szabadság 
híd eller Frihedsbroen, fra 1896 og endelig Petőfi híd 
fra 1937, broer, som indtil fornylig havde knyttet Buda 
og Pest sammen, havde alle lidt samme skæbne. Især 
synet af Széchenyi lánchíd og Erzsébet híd med deres 
iturevne, tunge kæder, der hang livløse ned i Donau 
fra deres pyloner, gjorde indtryk, de lignede ophængte 
dyrekroppe, med indvoldene hængende ud af bugen. 
 Kongeslottet oppe på slotsbjerget, med sin mægtige 
kuppel, var totalt udbrændt, kun de røgsværtede mure 
med gabende tomme vinduesåbninger og kuplens 
forvredne jerndragere ragede i vejret som memento. 
Til trods for mine kun fem år var det et syn, der for 
evigt brændte sig fast på min nethinde. Jeg ser stadig 
dette billede for mig, når jeg sorgløst spankulerer op 
og ned ad byens smukkeste promenade, Corsoen, på 
Pest-siden mellem Kædebroen og Elisabethbroen. Min 
mor og søster brast i gråd ved synet og følgelig også 
jeg. Min far tog mig op og sagde: ”Du skal se, om føje 
tid bliver alt igen som før”, og jeg lod mig trøste, selv 
om jeg ingen anelse havde om, hvordan tingene ”før” 
havde været, det eneste, jeg vidste, var, at lige nu var 
intet, som det burde være.
 Vi krydsede Donau ad en af de sovjetiske ingeni-
ørtroppers hastigt sammenflikkede pontonbroer og 
nåede frem til Akadémia utca, hvor vort hus lå, eller 
rettere sagt, det, der var tilbage af det, for halvdelen af 
karreen ud mod Donau var revet bort, kun facaden ud 
mod gaden så nogenlunde hel ud, om end den også var 
hullet som en si af projektiler og granatfragmenter. 
Senere fik jeg mange spændende stunder med at pille 
de deformerede metalklumper og splinter ud af det 
mørnede murværk, de var dyrebare samle- og bytteob-
jekter.
 Det viste sig heldigvis, at min bedstemor levede 
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i bedste velgående, og at vor lejlighed på fjerde sal 
havde klaret krigens ødelæggelser, selv om den var 
plyndret for alt af værdi, bortset fra nogle tunge 
møbler, som ikke uden videre kunne fragtes væk eller 
bruges som brænde. Det var en stor herskabslejlighed, 
men min mor, min far, min søster, min bedstemor, 
min tante, som var blevet husvild, og jeg, fik lov at 
klemme os sammen i køkkenet og i et pigekammer på 
10-12 kvadratmeter, for resten af den store lejlighed var 
optaget af indkvarterede russiske officerer, en major 
med sin kone og datter, der var på alder med mig, og 
en kaptajn med sin elskerinde. De blev for resten gift 
og i al hemmelighed kirkeligt viet ved min bedstemors 
mellemkomst, hvilket jo ikke var så ligetil, eftersom 
kirkelig vielse var strengt forbudt for medlemmer af 
den sejrrige Røde Armé. Kaptajnen og hans nybagte 
hustru var dybt taknemmelige og hjalp os med madva-
rer, så vi var i stand til at klare os nogenlunde igennem 
den første tid.
 For mig var det bomberamte hus et rent paradis af 
spændende muligheder. Forladte, smadrede lejlighe-
der, ødelagte flygler og møbler, henkastede illustrerede 
tidsskrifter og bøger, for slet ikke at tale om de tre, for 
mig usandsynligt spændende, u-eksploderede bomber, 
der stak deres finnede hale op af en stor bunke mur-
brokker nede i gården. Der var sat afspærring op med 
truende dødningehoveder omkring ruindyngen, hvil-
ket dog ingenlunde forhindrede mig i at tage bomber-
ne nærmere i øjesyn. For slet ikke at tale om de mange 
herreløse, skabede og radmagre katte, som jeg gik 
på jagt efter med min hjemmelavede bue og pil, som 
ejendommens vicevært, en rar, gammel mand med en 
stålkrog i stedet for sin venstre hånd, havde lavet til 
mig. Lidt efter lidt normaliseredes livet mere og mere, 
de ueksploderede bomber blev fjernet, de russiske 
officerer blev hjemsendt, og vi fik igen råderet over 
lejligheden. Mine forældre gik på arbejde og havde nu 
råd til at møblere værelserne, om end kun nødtørftigt, 
men efterhånden så lejligheden ganske civiliseret ud. 
Nu havde vi endelig plads, og vi kunne tage bad igen i 
stedet for den sædvanlige etagevask i køkkenet! 
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 Skoletiden oprandt også, og jeg blev indskrevet i 
den katolske Piarist-ordens Gymnasium på hjørnet af 
Galamb utca og Március 15. tér, hvor jeg kun gik gan-
ske kort, eftersom kommunisterne lukkede den, eller 
”nationaliserede” den, som de kaldte det. Min vej til 
og fra skole gik langs Donau ad Corsoen, eller rettere, 
hvad der var tilbage af den, og passerede ruinhob efter 
ruinhob, som før var herlige paladser, og som næsten 
alle er genopført nu, som om der aldrig havde været 
en krig, ja, som om sovjethæren aldrig havde sat deres 
ben i dette land endsige holdt det under åg i 45 år.
 Når mine forældre fik deres løn hver den første, bar 
de den hjem i store håndtasker, som de tømte ud på 
køkkenbordet, det så ud som byttet efter et stort bank-
røveri. Fantastiske pengesedler, der ikke var det papir 
værd, de var trykt på. Noget af lønnen fik de derfor 
i naturalier, som regel metervarer, som de så kunne 
bytte til mad, eller hvad vi ellers havde brug for. Vi 
havde en hel lille hjemmeindustri kørende for at sup-
plere lønnen. Familiens voksne medlemmer fremstil-
lede alt mellem himmel og jord, strikketøj, broderier, 
lampeskærme, og gud ved hvad, for at vi nogenlunde 
kunne hutle os igennem denne svære tid.
 Skråt over for vort hus havde Det Ungarske Kom-
munistparti sit hovedsæde, og der arrangeredes store 
folkemøder med røde faner foran bygningen. Lidet 
anede vi, at den lille, fedladne og pilskallede mand 
med tyrenakke, der adresserede de forsamlede fra en 
skrammet køkkentaburet, var Ungarns kommende 
diktator, Mátyás Rákosi. Da alle drømme om normale 
tilstande og demokrati brast, og kommunisterne, med 
den sovjetiske besættelsesmagts uundværlige bistand, 
tilrev sig magten i 1948 under Rákosis ’landsfaderlige’ 
ledelse, var vor families, ja, hele befolkningens skæbne 
beseglet.
 Eftersom vi ikke ligefrem boede i betryggende 
afstand fra magtens centrum, blev vi snart efter 
tvangsforflyttet og fik anvist en lejlighed i Szív utca, en 
ramponeret og ildelugtende sidegade til Andrássy út. 
Denne byens mest repræsentative boulevard er et godt 
eksempel på, hvordan historien gennem tiderne med 

in
tr

o




