
rázsomnak hitt sikerem, nagyot kacagott, s azt mondta: 
- Végül is mindenki meg volt elégedve azzal, amit kapott, senki sem reklamált, 

Te meg tanultál néhány új szót és van egy jó mesélnivaló sztorid. 
 
 

Házi feladat 
 

47 éves koromban kezdtem el a svéd nyelvet tanulni. Eleinte kicsit izgultam a 
feladattól, hisz nagyon régen nem volt alkalmam valami újat elkezdeni, nagyon is 
beleszoktam az otthoni mókuskerék életvitelembe: munka-bevásárlás-házimunka- 
gyereknevelés-és újra elölről. Végül is örömmel láttam hozzá eleget tenni ennek a 
kihívásnak. Még hajdan volt gimnazista koromból tudtam magamról, hogy képte-
len vagyok magolásra. Főleg a nyelvtanulásban alakítottam ki a magam módsze-
rét, többnyire versbe szedtem a megtanulandó szavakat. Ez itt is nagyon jól műkö-
dött, például a rendhagyó igék tanulásakor „alkotott ” versikéim folytán a mai na-
pig is tudom ezeket. 

Amikor a „sätta ” és „lägga” igékhez értünk a tananyagban, házi feladatul olyan 
mondatokat kellett írnunk, amelyekben minél többször alkalmazhattuk ezeket a 
kifejezéseket. Soha nem voltam valami ügyes az ilyenfajta feladatokban, nagyon  
„elemista” módra oldottam meg ezeket, de ez a két kifejezés eszembe juttatott egy 
régen hallott viccet, s ezt próbáltam meg lefordítani. A vicc a következőképen 
hangzik: Egy szép nő elmegy az orvoshoz. Meg kell röntgenezni.— Vetkőzzön 
le – mondja az orvos.—Doktor Úr — szabódik a páciens — én nagyon szégyenlős 
vagyok. Nem lehetne eloltani a villanyt? — Dehogynem — mondta az orvos és 
leoltja a villanyt.— Kész vagyok, hova tehetem a ruháimat? — kérdezi a 
hölgy  — Ide, az enyémre — válaszol az orvos.” 

Sokat kínlódtam a fordítással, főleg azért ment nehezen, mert vigyáznom kel-
lett arra, hogy a szövegben minél többször forduljon elő a két feladott -a sätta és a 
lägga - szó. A következő svédórán alig vártam már, hogy a leckefelolvasásban 
rám kerüljön a sor. De felolvasásom nem hozta meg a várt hatást! Nemhogy meg-
dicsért volna Barbro, egyike svéd nyelvtanárainknak, de nagyon komolyan, majd-
nem szánakozva nézett rám és megkérdezte: Ez veled történt meg? Ki volt az or-
vos? 

Nemcsak én, de az egész osztály meglepődött a kérdésen, tanácstalanul össze-
néztünk, s mikor Barbro bíztatni kezdett, hogy  „Ezt nem szabad annyiban hagyni, 
fel kell jelenteni az illetőt! — még kacagni is elfelejtettünk, kórusban bizonygat-
tuk, hogy ez csak egy vicc, nem valóságos történet! Barbro elég nehezen hagyta 
magát meggyőzni s tért napirendre a sztori fölött. 

Eltelt egy hét, újra Barbroval volt óránk. Mikor belépett az osztályba rám né-
zett, mosolyogni kezdett és elpirult. Nem tudtuk, mi az oka pirulással egybekötött 

1826                                                    Rügyek 

Tar Károly 
 
Négysorosak* 
 
Újrakezdés  
 
Nézd a csecsemő vattamosolyát. 
Szarkaláb ráng idő marta arcon. 
Mikor időd üzeni: nincs tovább,  
akard, hogy gyermekséged kitartson. 
 
Hiány 
 
Pillantásod bundájában nyakig 
temetkezve, elvagyok magammal. 
S hogy másra tekintve kitakarsz csontig 
fájón, hiányod mardos haraggal. 
 
Perceim 
 
Kérdezem már katona-perceim, 
hányan sorakoznak még előttem? 
Vigyázzba feszülve, ők merszeim  
kérik számon, amiket ellőttem. 
 
Megnyugvás 
 
Eszme-nyeregen zúzmarás fejem,  
Igazság-kengyelbe kapaszkodom,  
Remény-lovam mellett porlad testem, 
Elmúlásukért sem panaszkodom. 
 
 
 

* A Nagyváradi Ady Társaság négysoros versekre kiírt pályázatának különdíja-
zottja. Megjelent a Várad című folyóirat 3. számában. 
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Magány 
 
Számítógépemben sorban ülnek 
a levelek. Rendre kirepülnek 
válaszaim is. Fák vagy madarak: 
alattuk - vén szavakból – szamarak. 
 
Dicsőség  
 
A dicsőség műholdon üldögél, 
körülötte a végtelen világ. 
Ki ember, nyüzsögve törtet s remél, 
hogy övé lesz majd ez a művirág. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mayer Hella csendélete (olaj) 
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Füstölt angolna 
 
Ingrid, (az egyik nyelvtanárnőm a svéd tanfolyamon) nagyon jómódú blekingei 

családból származik. Bátyjának lótenyészete van, s birtokán minden évben meg-
rendez egy lovas bemutatót. A rangos megmérettetésre nemcsak Dél-
svédországból, távolabbi helyekről is eljönnek. A bemutatón szakbizottság mond 
véleményt a lovakról és ad oklevelet a fajlovak tenyésztőinek. Rengeteg ember 
szokott itt összegyűlni, a család apraja –nagyja ügyködik a találkozó sikeréért. 
Ingrid egyik alkalommal engem is meghívott. A rokonsága kedvesen fogadott, s 
bár nyelvtudásom még igen gyatra volt, szívesen ajánlkoztam, adnának nekem is 
valami feladatot. 

- Jó, árulhatsz sorsjegyet!- mondta a ház asszonya és átadott egy sorsjegykari-
kát, megmondta, mennyit kérjek egy jegyért. Kérdésemre, hogy mit mondjak, mi 
a nyeremény, azt felelte: Rökt ål. 

Fogalmam sem volt, ez mit jelent. Mint a szajkó mondogattam a kérdezőknek: 
RÖKT ÅL, RÖKT ÅL. Csak aki gyermekkorában próbálkozott nyelvgyötrő mon-
dókákkal tudhatja, milyen könnyen félrecsúszik az ember nyelve. Én is addig-
addig ismételgettem, mígnem az lassan átalakult és RÖKT ÅL helyett RAKT ÅL 
lett belőle. 

Egy idő után eszembe jutott, hogy valahol elhagytam egy ö betűt. Nosza kijaví-
tottam és ezentúl RAKT ÖL-t mondtam, de nem teljes hittel és meggyőződéssel, 
mert éreztem, újra hiba csúszott mondókámba. Végül diadalmasan csak rátaláltam 
a szerintem helyes alakra és jó memóriámra büszkén válaszoltam, ha kérdezték, 
mi a nyeremény: RÖKT ÖL!  

Rengeteg, több karika sorsjegyet sikerült eladnom. A háziasszony nem győzött 
csodálkozni sikeres ügyködésemen, azt mondta, soha ilyen érdeklődés nem volt a 
sorsjegyek iránt! Titkon bevallom, egy kicsit személyes varázsomnak is tulajdoní-
tottam a sikert. Azért nagyon kíváncsi voltam, tulajdonképpen mi is a nyeremény? 
Mikor megkezdődött a sorshúzás, meglepődve láttam, hogy hosszú, barna kígyó-
szerű valamit kapnak a nyertesek. Megkérdeztem: Mi ez? - Rökt ål, .- volt a vá-
lasz. 

Akkor jöttem rá, hogy ez csak angolna lehet, s a szagáról megítélve, bizonyára 
füstölt. Megoldódott hát a rejtély: Füstölt angolnát ajánlottam nyereményül! De 
vajon azt ajánlottam-e valójában? Lépésről-lépésre visszapergettem bakizásom 
állomásait, s rájöttem, minek volt köszönhető a nagy vásárlási kedv és érdeklő-
dés! 

- RAKT Ål = egyenesen angolna – ez még hasonlított némileg az eredetire.  
- A RAKT ÖL= egyenesen sör – ez már izgalmasabb tét volt, ekkor már élén-

kült az érdeklődés, de mikor aztán RÖKT ÖL= füstölt sör - t kezdtem ajánlani… 
Ingridnek már csak a hazafelé úton mesélhettem, miből adódott személyes va-
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