
Det kom ett, det kom tvi
och det kom mAnga kort frAn
Ill6s Jozsef - han heter sA den
i dag iinnu 6ldre mannen.
Hannes returnerade kort men
nAgon niimnvbrd korrespon-
dens kunde det inte bli friga
om. Fcir n6gra 6r sedan skulle
Ill6s Jozsef fylla 75 och dA ville
Hannes uppvakta den vdnlige
kortskrivaren. Efter Atskilligt
forskande lyckades Hannes fA
kontakt med sonen - han som
var med frAn bcirjan och som
kan svenska.

Ilannes for till Budapest -
Ill6s Jozsef var informerad av
sonen - han fortsatte sedan
"hem" till Davod.

Hannes blev mottagen som

barn i huset. Han kiinde ocksi
pA sig att han kanske kunde
hjiilpa Ill6s Jozsef och hans
hustru med skcitseln av det lil-
la hemmanet. Diirfdr stannade
han flera veckor hos de gamla.
Han blev bekant med strdngt
taget hela byn och familjens
otaliga sliiktingar.

Efter fcirsta resan till Davod
Ar det bara frAga om "Papa"
och "Mama", som numera
stdller lika stora fdrviintningar
pA Hannes, som tidigare man
stiillt pi familjens numera ut-
flugna barn. Hannes, som 5r
ungkarl och sjAlv planerar sin
tid, har inte kunnat svika "Pa-
pa" och "Mama" utan 6ter-
vSnder "hem" vid tidpunkter
pA &ret di han som biist be-
hovs.

Ndr Hannes nu Aker till Da-
vod sAtter han sig i sin SAAB
96. Dessfririnnan har han lad-
dat alla tankbara utrymmen i
bilen si l5ngt utrymmet rbck-
er med presenter till "Papa"
och "Mama" och sldktingar.
Efter ett vdl inrutat mcinster -
tidtabell for bil&kandet, 6ver-
nattningsbestiillningar och en
omtdnksamhet Fom pr6glas av
ordning och reda - sticker
han iviig pA resan till hemmet i
Davod och konstaterar varje
ging att det iir 2 283 kilometer
fr5n ddrren i Farsta till d6rren
i Davod.

Dagsrutinerna ftir miinni-
skorna i Davod - ca 3 000 in-
vAnare - 5r numera en sjiilv-
klarhet 6ven fcir Hannes sA
liinge han vistas "hemma". Att
gA i kyrkan t ex Ar n&got som
papa hiller strdngt pi. Han-
nes ska fdlja med och en plats
har Sven reserverats f6r ho-
nom i familjens egen biinkrad.

Papa har liksom mAnga
andra i sliikten tjiinat kyrkan
under mAnga 5r och diirfdr
tilldelats egen b6nk l6ngt fram
i helgedomen.

ApropA kyrkan si har det
vid nAgot tillfiille hdnt att man
vid en slAktings begravning
saknade en prestaverande
funktionir. Men det lcistes ge-
nom att man uppdrog At Han-
nes att svara fcir den detaljen.

LAt mig sticka emellan med
ett citat ur Hannes dagboks-
anteckningar: "Vid natt-
vardsgudstj6nsten i dag fcir-
svann far under cirka 15 minu-
ter. Kanske bescikte han n5-
gon bikthytt, jag har inte frA-
gat honom, det finns sex bikt-
hytter i vAr kyrka."

Fotbollsmatcher iir en an-
nan sak som livligt intresserar
m6nniskorna i Davod - diir
finns oftast ocksi en eller flera
medlemmar av Hannes familj
och dA 6ven den gamle tig-
m6staren frin Stockholms
central.

Hannes beriittar bl a i sina
ytterligt detaljerade dagboks-
anteckningar frAn en fotbolls-
match att matchen avbrdts en
stund f6r att frin Askidarliik-
taren avvisa en yngling som
hiigljutt kritiserat domaren.
Ndr yngligen vdl var utanf6r
planen kunde matchen fort-
s6tta.

Ndr man ska handla i t ex
en livsmedelsbutik maste man
kiia tre g5nger: I fcirsta k6n
tilldelas man en korg, andra
kcin Ieder till disken ddr man
inkciper sina varor och den
tredje kiin leder till kassan.

I dagboksanteckningar fr5n
senaste resan till Davod (61
tiittskrivna A4-sidor) berbttar
Ilannes att man i Ar petat ned
1 787 potatisar! Det vet Han-
nes eftersom han tilldelats
uppdraget att b6ja sej ner och
ldgga ned varje potatis i hil,
som i exakthet gcires av Papa.

I regel &ker man till torget i
Baja tvA g&nger varje vecka
f<ir att s6lja vad gArden ger av
gr6nsaker. Och det var pA

916hsakstorget vi upptiickte
Hannes. Den dagen - liksom
alla andra torgdagar - stiger
man upp vid 4-tiden p8r morgo-
nen, lastar Hannes SAAB och
sticker iviig till Baja. Har man
tur kan man fEr en bra plats
och bcirja f6rs6ljningen fdre
sju pi morgonen. Nu klarar
Ilannes det mesta av fcirsiilj-
ningen sjiilv. Papa Sker vis-
serligen med till stah, men han
har en del andra drenden och
lbmnar Hannes diir pA torget.
Svensken pA torget 6r kdnd av
minga Baja-bor och han kla-
rar konversationen ganska
hyggligt. En miniriiknare un-
derliittar jobbet ndr det iir
dags att ta betalt.

Till Hannes dagligbestyr i
Davod hdr fdrutom sedvanlig
assistens i tr5dgirden iiven att
scirja fdr vedfdrsdrjningen firr
ett kommande vinterhalvir
och hrenden p& byn. Men
dessutom hjiilper han mesta-
dels papa med rakningen oeh
stSller sA att han alltid har
snygga och vdlpressade kld-
der. Innan Hannes b6rjade pA
SJ gick han n6mligen i skriid-
darliira och kunskaperna dbr-
ifrAn har kommit viil till pass i
samband med fdrdelningen av
kliidesplagg till alla slSktingar.

H6r skulle kunna beriittas
&tskilligt av vad som de facto
har hiint sedan Ill6s Jozsef'
(papa) och Hannes skildes.
framfdr natt-tAget till Berlin
n6gon ging i bcirjan av 60-ta-
let. Men detta mA vara nog.
Om han Aterv6nder en Stton-
de ging till Davod f<ir att hjiil-
pA pappa och mamma?

- Det 6r inte otbnkbart, om
man behdver min hjiilp. Far
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b<irjar bli gammal och orkar
kanske inte hAlla pA sA lSnge
med triidg6rdsjobbet.

Som kanske framgAr av
denna beriittelse om Hannes
L<ifstig Ar han f<irvisso ingen
dussinmdnniska. Men det iir
inte bara som grdnsakshand-
lare i Baja man kan dra en s5-
dan slutsats om denne numera
pensionerade t5gmbstare. Det
finns flera omriden diir Han-
nes Ixifstig mer eller mindre
dokumenterar ett utmirkande
drag - aldrig l6mna n8rgot
ofullstiindigt eller ovisst.

En bokhylla i Farstaliigen-
heten vet beriitta det mesta
om och kring Hannes Lcifstig.
I pbrm efter p6rm har han be-
rdttat - mest fdr sej sjdlv - om
det liv som blivit hans eget.
Men inte sA dbr i stcirsta all-
mdnhet, ingenting - hur ovd-
sentligt det iin synes oss andra
- har utel6mnats.

Sina ir vid SJ har Hannes
samlat i tre A-4 pbrmar, d5r
varje dag, varje tur och varje
timme passerar revy. Avslut-
'ningsvis gdr han i tredje piir-
men en sammanfattning, LAt
mej sluta med nAgra siffror
som strdngt taget kan Ster-
spegla vira egna SJ-Frr.

Hannes anstiilldes vid SJ 15
febr 1940 och avgick med 5l-
derspension den 28 februari
1978. Det betyder att han var i
SJ tjiinst 13 894 dagar, ddrav
9 305 arbetsdagar. Han var le-
dig 708 helgdagar och 1 748
vardagar, semester hade han
1 030 dagar osv.'Under sin tid
vid SJ tj6nade han totalt
856 409:19.
,- Sista biljetten han klippte,
fdrteckning river "kbndisar"
som rest i t5g diir han varit
t&gbefiilhavare finns prydligt
och i bokstavsordning, kunga-
huset fdp sig och "dvriga"
frAn A-A frir sig nedtecknade
i sista pdrmen, str6ckor han
tjiinstgiort, <iverliggningssta-
tioner dir han vilat en eller
flera niitter och mycket,
mycket annat finns med i den
p6rm som avslutar hans Ar vid
SJ.

Som turist har han rest
mycket, denne alltfdr tystlStne
t6gmdstare. Upprepade USA-
resor, Kina-resa, Japan osv.

- Och nu harjag hdrt att du
och din stdndige trdtobroder
G<ista Calmhede ska g<ira en
jorden-runt-resa, det blir vdl
kul.

- Du ska inte tro allt som
folk siijer.

Det hiir tror jag 6ndA att det
,6r sant,
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