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záson kívül is találkoztunk, meghívtak haza hozzájuk, egy-egy kávézással, uzsonnával, esetleg ebéddel egybekötött beszélgetésre.
Nagyon jól esett törődésük, el is határoztuk, hogy amint lakáshoz jutunk, viszonozzuk kedvességüket. Így is történt. Amint F. Évának sikerült berendeznie a lakását, - én még szállodában laktam - meghívtuk ebédre Barbrut és Ingridet a férjével. A menüt természetesen úgy állítottuk össze, hogy bemutathassunk néhány
nem túl nehezen emészthető magyaros fogást. Csak egy dolgon akadtunk fel, éspedig egy általunk elég sokat vitatott svéd furcsaságon. Tudniillik, valahányszor
ebédre hívtak meg, ebéd előtt tálalták a kávét, a süteményt. Ebéd után is volt kávé, meg sütemény is, tehát az ebéd előtti kávézást úgy könyveltük el, hogy az helyettesíti talán az előételt. Tanácstalanok voltunk, hogyan csináljuk? Mi inkább
afelé hajlottunk, hogy a kávézást ebéd utánra hagyjuk, és rendes előétellel kezdjük az étkezést, végül is abban egyeztünk meg, hogy úgy csináljuk, ahogyan ők
szokták.
Megérkeztek, megnézték a lakást, beszélgettünk egy keveset, aztán felszolgáltuk a kávét és a süteményt. Miután elfogyasztottuk, összeszedtük a kávézás kellékeit, kivittük a konyhába, s azon tanakodtunk, mennyi idő múlva tálaljunk, mert
láthatóan jóllaktak a sok süteménnyel. Abban egyeztünk meg, rájuk bízzuk, szóljanak, ha megéheznek, s akkor kezdünk el ebédelni. Vendégeink élénk beszélgetésére mentünk vissza az ebédlőbe. Láttuk, hogy valamin elég hevesen vitatkoznak.
- Valami baj van? – kérdeztük.
- Nincs, – felelte Ingrid. Csak azon vitatkoztunk, megmondjuk-e nektek, hogy
nagyon furcsálljuk a magyar étkezési szokásokat!
- Nagyon kíváncsivá tettetek – mondtuk. Miről van szó, mondjátok meg nyugodtan!
Erre Ingrid, a férje és Barbru rosszalló tekintetével nem törődve mondta:
- Azt találjuk furcsának, hogy ti ebéd előtt szolgáljátok fel a kávét és süteményt.
Összenéztünk Évával, és önkéntelenül elkezdtünk kacagni, aztán megmagyaráztuk, hogy mi nem így szoktuk, mi csak udvariasságból utánoztuk. a „svéd szokást ”. Eltelt egy kis idő, amíg rájöttünk a kölcsönös félreértés okára. Mivel mi
biciklizve jutottunk el hozzájuk, azt hitték, a testmozgástól éhesek vagyunk, nem
tudjuk kivárni az ebédidőt azért kínáltak kávéval, süteménnyel.
Jó tanulság volt mind a négyünk számára. Meg is egyeztünk, ezen túl inkább
rákérdezünk, nem fogadjuk el „tipikus” svéd vagy magyar szokásnak, ha valami
olyant látunk, tapasztalunk, ami eltér az általunk ismerttől.
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Bartal Klári
Carl Larsson házában
Halvány narancsok, kékek, olivok:
Pasztellbe festett álmok, kacajok.
Gyermekszobának fehér függönye,
Az asztalfőnél Ópapa helye,
Egy tolóajtón portré: asszonya;
Lelkeket rejtő hűs könyvtárszoba,
Ólomkeretes virágablakok –
A boldog béke fészket itt rakott.
Sundborn, 2001. augusztus

Carpe diem
Az álmos csendben pillangók röpülnek,
A napraforgó fény felé ragyog
S régóta tudjuk, hogy az arany nyárban
Tevéled együtt, csak vendég vagyok.
Örülj a mának, édes napsugárnak,
Amíg tanyád a béke szigete Az õrült világ ropja rég a táncot
S elenged majd az Isten tenyere.
Bränntorp, 2003. július

1716

Bartal Klári versei

Rügyek

1823

Tóth Ildikó Irma
Svédországi-történetek

Igéző
Hold Anya, sirass el,
Víz Anya, csitíts el,
Föld Anya, fogadj be
Teremtő méhedbe!
Nap Apám, melegíts,
Kő Apám, áthevíts,
Köpenyed borítsd rám,
Le ne hűts, Szél Apám!
Éjféli Nap nyugta
Hold Anyát ringatja Kegyesen pillants rám,
Nyár fia, Szent Iván!

Bränntorp, 2003. június

Napjainkban szinte elárasztják a könyvesboltokat az ilyen-olyan életrajzok,
visszaemlékezések. Sokszor bosszankodtam ezen, azon morfondírozva, ugyan ki
igényli ezt a tömeges memoár- irodalmat és egyáltalán mi készteti az embereket
ezek megírására.
Ahogy telik az idő felettem, magyarul mondva öregszem, azt veszem észre, egyre jobban elhatalmasodik rajtam is a visszaemlékezési kényszer. Arra, hogy a
múltról ne csak ábrándozzam, de írjak is, a következő kis történet ad magyarázatot:
Magda néni, Édesapám legfiatalabb nagynénje, dr. Veégh Sándor zilahi származású mérnökhöz ment férjhez. Sanyi bácsi húga, Amálka néni, Mentő István
református lelkipásztor felesége lett. A Mentő-családdal nagyon szoros rokonságot tartottunk. Egyszer úgy adódott, hogy egy társaságban valaki megjegyezte,
milyen szép dolog, hogy az Édesapám nagynénje férje húgának a férjét ennyire
kedveljük és rokonként említjük. Édesapám húga, Ica erre megmagyarázta, hogy
nem a távoli sógorság miatt tesszük ezt, hanem ténylegesen is rokonunk, Mentő
Pista, mert az anyja Virágh lány volt.
Ezt az érvelést mindenki elfogadta. Jó időelteltével kezdtem el gondolkozni
azon, hogy vajon ki volt ez a Virágh családnevű lány? Ám sajnos, azok közül már
senki sem él, aki erre válaszolhatna. Most itt állok egy elveszett rokoni szállal a
kezemben, és nem tudom mit kezdjek vele. Csak sajnálkozom az elmulasztott alkalmakon.
Gyermekeim felnőttek, unokáim közül hárman már itt, Svédországban születtek.
Itt élünk a lassanként már otthonunkká, megszokottá váló idegen közegben, nemzetünkből kiszakítva. Egyre inkább érzem, hogy függetlenül a fenntebb megírt „
visszaemlékezési kényszertől” kötelességem is, hogy leírjam mit családunkról
tudok, azt, hogy hogyan éltünk és, hogy mi késztetett erdélyi otthonunk elhagyására. Ezekkel az írásokkal eddig csak a rokonságot boldogítottam.
Az Ághegy olvasóinak — Tar Károly erdélyi író, kedves barátom bíztatására
kezdtem el a Svédországban tappaszaltakról, a megélt kis történésekről — írni.
Előkávé?
Svéd nyelvtanárnőink, Ingrid és Barbru kedves, jóindulatú, segítőkész emberek voltak. Nagyon hálás vagyok, hogy kedvességükkel, odafigyelésükkel nemcsak engem, de sokunkat átsegítettek a kezdeti nehézségeken. Az iskolai foglalko-

