
a nap német szava
demtagseindeutscheswort.tumblr.com

Lassan, nehezen németül

„Sehen Sie nicht, was dort oben steht, hoch oben, auf dem,
was wir schmeichelhaft als die Mutter der Firmamente
bezeichnen: da steht: Infam!“

Thomas Bernhard

„nem tudok németül”

R. P.

Typografie. szantaii.

http://demtagseindeutscheswort.tumblr.com/




3

abstossend. visszataszító.

Deine Kinder sind abstossend.
A gyerekeid visszataszítóak.



4

Provinzler (m). vidéki.

Der Typ ist so ein Provinzler, er hat sich sogar in der Königstrasse
verlaufen können.
A gyerek annyira vidéki, hogy még a Király utcában is el bírt
tévedni.



5

Daseinsberechtigung (f ). létjogosultság.

Die Fakultät der Philologie an der Eötvös Loránd Universität hat
keine Daseinsberechtigung.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi kará-
nak nincs létjogosultsága.



6

Hexenporsche (n). *porszívó

Die alte Schlampe hat mein Bein voll mit dem Hexeporsche
erfasst.
*A vén szatyor úgy ráhúzta a lábamra a porszívót, ahogy kell.



7

Gesellschaftsmensch (m). társasági em-

ber.

Er war ein wirklicher Gesellschaftsmensch, es ist erst später klar
geworden, dass er ein Pädophiler sei.
Valódi társasági ember volt, csak később derült ki róla, hogy pedo-
fil.



8

Putschauto (n). Dodzsem.

Dr hät mr vrzeut, dass er Lozärn immr gärn heig gha, wüu er
sig dort uufm Mäss geng Putschauto gfaare, mitem Père, wo er
Ching sig gsi.
Azt mesélte, mindig nagyon szerette Luzernt, mert ott a búcsúban
sokat dodzsemezett gyerekkorában az apjával.



9

Traurigkeit (f ). szomorúság.

„Selbst die vergnüglichste Musik, die ich ihm vorgespielt hatte,
ein böhmisches Bläserquintett, hatte ihn nur einen Augenblick
aus seiner absoluten Traurigkeit befreien können.“
Még a leggyönyörködtetőbb zene, amit lejátszottam neki, egy cseh
fúvóskvintett, sem tudta mélységes szomorúságától egy pillanatnál
tovább megszabadítani.



10

herumgurken. zombizni.

Wir haben natürlich den Zug verpasst, deshalb mussten wir vier
Stunden lang im Miskolc herumgurken, wo es ab halb Zwölf bis
halb Vier Sonntagmorgens nicht besonders viel hat.
Nyilván lekéstük a vonatot, ezért kénytelenek voltunk négy órát
zombizni Miskolcon, ahol fél tizenkettőtől vasárnap reggel fél
négyig annyira nem sok minden van.



11

Maschine (f ). gép.

„Es ist so, als habe sich das ganze riesengrosse Land einfach ver-
flüchtigt, und obwohl die Menschen hier auch noch Deutsch
sprechen und auf den Schildern überall deutsche Sätze stehen,
scheint es mir so, als ob Deutschland nur noch eine Ahnung wäre,
eine grosse Maschine jenseits der Grenze, eine Maschine, die
sich bewegt und Dinge herstellt, die von niemandem beachtet
werden.“
Olyan az egész, mintha ez a hatalmas ország egyszerűen elillant
volna, és noha az emberek itt is németül beszélnek, és a feliratok
és a táblák mind németül vannak, úgy érzem, hogy Németország
tulajdonképpen csak egy gondolat, egy hatalmas gép valahol a
határon túl, egy gép, ami zakatol, és dolgokat állít elő, amikkel
aztán senki nem törődik.



12

bewegen. mozgatni.

Beweg dich, Alter, der Eiswagen ist da.
Mozogjál, testvérem, megjött a Family Frost.



13

Zuckerschnecke (f ). édike.

Mein neuer Friseur ist voll eine Zuckerschnecke, und er hat auch
so meeegahübsche Hände!!! <3<3<3
Az új fodrászom annyira egy édike, ja meg oan gyönyörüszép kezei
vannak! :)))))



14

Erdkunde (f ). földrajz.

Aber warum wollte irgendjemand zum Erdkundelehrer werden?
De miért akar bárki is földrajztanár lenni?



15

Füdlibürger (m). nyárspolgár faszkalap.

Mine Nachbar im Bärn isch vou e bünzli gsi, dr ha jede Frittig
die Polizei aalüete, wo mir nach haubi Zehni irgedweuche Lärm
ha gmacht, dr Füdlibürger.
A berni szomszédom akkora kispolgár volt, hogy minden pén-
teken ránk hívta a rendőrséget, ha megmukkantunk tíz után, a
nyárspolgár faszkalapja.



16

verachten. megvetni.

„Gitarrenspieler, ich verachte euch zutiefst.“
Gitárosok, én mélyen megvetlek benneteket.



17

Vertrautsein (n). bizalmasság.

„Abelone war jetzt so gut auf die Besonderheiten ihrer Arbeit
eingestellt, dass, wer die beiden sah, ihre zweckdienliche Gemein-
samkeit leicht für ein wirkliches Vertrautsein nehmen konnte.“
Abelone ekkorra olyan jól igazodott munkája különlegességeihez,
hogy aki együtt látta őket, a közöttük meglévő célszerű munkavi-
szonyt könnyedén vélhette valódi bizalmasságnak.



18

Abgrund (m). feneketlen mélység.

Unmittelbar vor seinem Abi fühlte Jan, dass er am Rande des
gähnenden Abgrund der Verzweiflung steht.
János közvetlenül az érettségije előtt úgy érezte, hogy a kétségbe-
esés tátongó szakadékának szélén áll.



19

Glückseligkeit (f ). boldogság.

„Die Glückseligkeit, als Ziel des menschlichen Daseins ist, nach
Aristoteles nikomachischer Ethik, nur durch einen tugendhaften
Lebenswandel erreichbar.“
A boldogság, mint az emberi lét célja, Arisztotelész Nikomakhoszi
Etikája szerint csak az erényes élet útján érhető el.



20

fähig. képes.

Ein verzweifelter Altphilologe ist zu allem fähig.
Egy kétségbeesett klasszika-filológus mindenre képes.



21

Götterdämmerung (f ). istenek alkonya.

Ich bin mit meiner Hausarbeit nicht fertig, weil Götterdämme-
rung.
Nem csináltam leckét, mivelhogy istenek alkonya.



22

Schnurrä hebä. kussolni.

Sötsch liebr du d schnurrä hebä, aute.
Ha inkább befognád arcodat, édes öregem.



23

überrumpeln. váratlanul meglepni.

Die Überrumpelnde Wäscheleine hat Verwüstung in der Stadt
angerichtet.
A lesből támadó ruhaszárítókötél romba döntötte a várost.



24

Gewaltphantasien (pl). erőszakfantáziák.

Sie hat ständig Gewaltphantasien gehabt, in denen sie ihren Erd-
kundelehrer mit Panzerminen in die Luft gejagt hat.
Rendszeres erőszakfantáziáiban tankaknákkal repítette a levegőbe
a földrajztanárát.



25

Lüge (f ). hazugság.

Die Regierung lügt.
Hazudik a kormány.



26

Spott (m). gúny.

Meine Mutter hat immer nur Spott und Missachtung für mich
gehabt.
Anyám soha nem érzett mást irántam, mint gúnyt és megvetést.



27

Poesie (f ). költészet.

„Die Poesie machte mich wehrlos, als würde man mich mit einem
Flügelaltar totschlagen.“
„A költészet védekezésképtelenné tett, mintha szárnyas oltárral
ütnének agyon.”



28

Genehmigung (f ). engedélyezés.

„Auf nicht genehmigten Strassen verkehren nicht genehmigte
Kraftfahrzeuge zwischen nicht genehmigten Hütten, die um den
nicht genehmigten Baggersee errichtet sind.“
„Engedély nélküli utakon engedély nélküli járművek közlekednek
az engedély nélküli vityillók között, amelyek az engedély nélküli
bányató köré épültek.”



29

Siech (m). manusz.

Ä blödä Siech ha Dürrematts Worte, ds die Weut e Tanksteue isch,
wo Roukke seig nüdd vrbote gworde, litterärisch interpretiert, u
ha d Coop Tancho nebe dr Wettsteibrugg erfougrych i d Luft
gsprängt.
Valami kretén szó szerint vette Dürrenmatt szavait, hogy a világ
egy benzinkút, ahol nem tilos a dohányzás, és sikeresen a levegőbe
repítette a Wettsteinbrücke melletti Coop kutat.



30

ersticken. megfulladni.

„Sie glauben, sie kämen zum Baden, weil sie nicht wissen, das sie
zum Ersticken kommen.“
„Azt hiszik, fürödni jönnek, mert nem tudják, hogy megfulladni.”



31

Begeisterungsschwall (m). lelkes kitörés.

Stefan Zweig beschreibt in einem Begeisterungsschwall, wie ihn
der sich im Uniform unter dem Tisch versteckter Rilke im Schrei-
ben störte.
Stefan Zweig lelkesen ecseteli, hogyan zavarta az asztala alatt
bujkáló egyenruhás Rilke az írásban.



32

Kaninchen (n). nyúl.

„Zuletzt war Kővári nur noch fähig, die Kaninchen, die er errei-
chen konnte, mit einem Fusstritt in die Luft zu schleudern: Das
Aufprallen der leblosen Kadaver verursachte den kastanienartigen
Laut.“
„Kőváritól végül már csak annyi tellett, hogy amelyik nyulat még
utolérte, azt felrúgta a magasba: az élettelen dögök visszahullása
adta a gesztenyeszerű hangot.”



33

herrenlos. gazdátlan.

„Zieht ein Bienenschwarm aus, so wird er herrenlos, wenn nicht
der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt oder wenn der Eigen-
tümer die Verfolgung aufgibt.“
Egy kiköltöző méhraj gazdátlanná válik, amennyiben a birtokos
nem fog haladéktalanul az üldözésébe, vagy a birtokos az üldözést
feladja.



34

Schlafwagenschaffner (m). hálókocsikala-

uz.

Sie ist Schlafwagenschaffnerin an der Hamburg-Interlaken Ost
Linie gewesen, ist aber später fristlos entlassen geworden, weil
man’s herausgefunden hat, dass sie die Schwänze der Reisenden
regelmässig berührt habe.
A nő a Hamburg-Interlaken Ost vonalon volt hálókocsikalauz,
de később haladéktalanul kirúgták, amikor kiderült, rendszeresen
fogdossa az utasok farkát.



35

Pfadfinderehrenwort (n). cserkészbecs-

szó.

Im Anfang war das Pfadfinderehrenwort.
Kezdetben vala a cserkészbecsszó.



36

Stürmi (m). lobbanékony ember.

Vladimír Mečiar isch en ewige Stürmi gsi.
Vladimír Mečiar mindig is nagy kópé volt.



37

Schädel (m). koponya.

„Ivan fuhr mit einem Traktor über die berstenden Schädel seiner
Feinde.“
Iván traktorral gázolt ellenségei szétroppanó koponyáira.



38

Busenfreund (m). kebelbarát.

Mir ist ein Busen mein Freund.
„Nekem egy kebel a barátom.”



39

Zukunftsmusik (f ). a jövő zenéje.

Ob die Opfer des Unfalles überleben ist noch Zukunftsmusik.
Hogy a baleset áldozatai életben maradnak-e, az még a jövő zenéje.



40

unverschämt. szégyentelen.

Das Kind hat unverschämt geschluchzt, nachdem ich seine Glace
weggenommen habe.
A kisgyerek szégyentelenül zokogott, miután elvettem a fagylaltját.



41

Stumpfsinn (m). apátia.

Wenn er seine Frau sah ist er immer in Stumpfsinn verfallen.
A felesége látványa mindig apátiába taszította.



42

Dummheit (f ). ostobaság.

Jede Zeile Heideggers ist nichts anders als reine Dummheit.
Heideggernek minden sora színtiszta ostobaság.



43

Bürogummi (m). irodász.

Dr Göich isch so ä grusigr Bürogummi gworde, dass är sogar
sinr Mueter ihri Briefli med „herzlichen Dank für Ihre mail“
beantwortet.
Akkora kikúrt irodista lett a gyerekből, hogy még az anyjának is
„köszönjük szíves megkeresését”-tel válaszol a leveleire.



44

Maulwurf (m). vakond.

„Ich sagte aber doch auf einmal, wohl um ihn auszuprobieren,
das Wort »Maulwurf«, ich sagte »das ist eine fürchterliche Maul-
wurfsgegend, die Puschachgegend« und da bemerkte ich einen
qualvollen Zustand in den augenblicklich seine ganze Person ge-
stürzt war.“
De egyszer, csak hogy próbára tegyem, mégiscsak kimondtam
a „vakond” szót, vakondokkal igen terhes környék Puschach vi-
déke, mondtam neki, és abban a szempillantásban észrevettem
azt a rettenetes, nyomorúságos állapotot, amely erre egész lényét
hatalmába kerítette.



45

Vernichtungsaktion (f ). pusztító cselek-

vés.

Ohne angreifbaren Gegner von aussen reagieren die Zwerge mit
blinder Wut und ziellosen Vernichtungsaktionen.
Megfogható külső ellenség híján a törpék vak dühvel és céltalan
rombolással válaszolnak.



46

ekelerregend. gusztustalan.

Ich habe schon viele ekelerregende Familien gesehen, aber so eine
ekelerregende und desillusionirende Familie wie diese, noch nie.
„Sok gusztustalan családot láttam már, de ilyen gusztustalan és
kiábrándító családot még soha.”



47

Trottel (m). szefós.

zB. sind die Wähler des SVPs alle Nazitrottel.
Például a Svájci Néppárt szavazói mind náci idióták.



48

Augenblick (m). pillanat.

Das Präteritum wurde im Alemannischen durch das Perfect er-
setzt, deshalb glauben die Deutsche, dass die Schweizer nur für
den Augenblick leben.
A múltidőt az alemannischban leváltotta a perfektum, ezért érzik
úgy a németek, hogy a svájciak csak a pillanatnak élnek.



49

Spassbremse (f ). nem partiarc.

Dem Spezi seiner Betreuer sei, laut ihnen, echt der Spassbremse
gewesen, an dem Kongress im Sevilla wolle er überhaupt nicht in
den Puff gehen.
A haver témavezetője állítólag annyira nem partiarc, hogy nem
volt hajlandó elmenni kupiba a sevillai konferencián egyáltalán.



50

uflüpfe. felemelni.

„I ha eifach ab und zue ds Bedürfnis, öpper churz ufzlüpfe.“
Néha egyszerűen rámtör a vágy, hogy felemeljek valakit.



51

Zeitverschwendung (f ). időpocsékolás.

Schlafen ist ein Synonym für Zeitverschwendung.
Az időpocsékolás egyik szinonimája az alvás.



52

Bedürfnislosigkeit (f ). igénytelenség.

Ich leg mich auf den Boden, weil das bedürfnislos ist.
Lefekszem a földre, mert az igénytelen.



53

erbärmlich. szánalmas.

Du bist scheisserbärmlich.
Kibaszottul szánalmas vagy.



54

hicksen. csuklani.

Neunzehnhundertsiebzig, die genfer PolizistInnen fangen an zu
hicksen.
„Ezerkilencszázhetven, a genfi rendőrök csuklani kezdenek.”



55

Opferbereitschaft (f ). áldozatkészség.

Tante Brunhilde pflegte ihren bettlägerigen Mann mit der grössten
Hingabe und Opferbereitschaft.
Brünhilda néni a legnagyobb odaadással és áldozatkészséggel gon-
doskodott ágyhoz kötött férjéről.



56

eigene Faust (f ). saját szakáll.

Die Penner haben den Schnapsladen auf eigene Faust ausgeraubt.
A hajléktalanok saját szakállukra rabolták ki az italboltot.



57

Bügu (m). meló.

I brouch ä Bügu, i ha kes Geud Röukke z chouffe.
Kéne valami meló, nincs pénzem cigire.



58

Genugtuung (f ). elégtétel.

Nur dein Tod würde mir Genugtuung bringen.
Csak a halálod jelentene számomra elégtételt.



59

Lustmord (m). kéjgyilkosság.

Die Kindergärtnerin ist einem Lustmord zum Opfer gefallen.
Az óvónő kéjgyilkosság áldozata lett.



60

Vorsehungsglaube (m). a jövőbe vetett hit.

Der Blog mit den nackten Frauen und Hegel-Zitaten, den ich
letzte Woche gefunden habe, hat meinen Vorsehungsglaube zu-
rückgegeben.
A meztelen nős képekkel és Hegel idézetekkel teli blog, amit a
múlt héten találtam, vissza adta a jövőbe vetett hitem.



61

plattgebombt. széjjelbombázott.

In allen von der deutschen Kleinstädte wird man dir erzählen, wie
der Münster während des Krieges nicht plattgebombt wurde.
Minden német kisvárosban el fogják neked mesélni, hogyan nem
bombázták le a háborúban a székesegyházat.



62

Kernkraftwerk (n). atomerőmű.

Homer Simpson arbeitet in einem Kernkraftwerk.
Homer Simpson egy atomerőműben dolgozik.



63

Gerät (s). szerkezet.

Dieses Gerät dient dazu, menschliche Seelen zu berühren.
Ez a szerkezet arra szolgál, hogy emberi lelkeket érintsünk meg
vele.



64

hueregeil. kurvajó.

Ds nöie Christian Kracht isch hueregeil.
Az új Christian Kracht kurvajó.



65

Finsternis (f ). derengés.

Die Figur des Ritters erschien aus der Morgenfinsternis.
A lovag figurája a hajnali derengésből bontakozott elő.



66

Gemisch (n). kevert.

Das deutsche Äquivalent für unser geliebtes Gemisch ist der Re-
gulator.
Szeretett kevertünk német megfelelője a Regulátor.



67

sich austoben. kitombolni magunkat.

Der pensionierte Bibliothekar hat sich an einem ersten Mai nach
zwanzig Jahren endlich ausgetobt.
A nyugdíjas könyvtáros húsz év után egy május elsején végre ki-
tombolta magát.



68

Tatort (m). tetthely.

Tatort ist ne Sendung in Deutschland, die alle anschauen, und
niemand weiss, warum.
A Tetthely egy német sorozat, amit mindenki néz, és senki sem
tudja, hogy miért.



69

Teilchenbeschleuniger (m). részecske-

gyorsító.

Wer für seine/ihre Arbeit keinen Teilchenbeschleuniger gebraucht,
ist kaum WissenschaftlerIn, darüber hinaus eben kein Mensch.
Aki nem használ részecskegyorsítót a munkájához, az aligha ne-
vezheti magát tudományos kutatónak, sőt, nem is ember.



70

Zeitschriftsbildung (f ). hírlapműveltség.

Dank seiner Zeitschriftsbildung hat mein Mitbewohner unendli-
chen Anekdoten über Hans-Dietrich Genscher erzählen können,
aber war Ahnungslos darüber, wer Michelangelo sein solle.
A volt lakótársam a hírlapműveltségének hála végtelen mennyiségű
sztorit tudott Hans-Dietrich Genscherről, de elképzelése nem
volt, hogy Michelangelo mégis ki lehet.



71

Seich (m). fasság.

Böim verzeue ke Seich.
A fák nem beszélnek hülyeségeket.



72

Spassgesellschaft (f ). élvhajhász társada-

lom.

Der Streik in der M&M Fabrik bedeutete das Ende der Spassge-
sellschaft.
Az M&M gyárban zajló sztrájk a fogyasztói társadalom végét
jelentette.



73

auftauchen. felbukkanni.

Die Frauen tauchen auf und klammern sich an einem und ruinie-
ren einen.
A nők felbukkannak, beléd akaszkodnak, és tönkretesznek téged.



74

Verfolgungswahn (m). üldözési mánia.

Mein Onkel leidet unter Verfolgungswahn, er vermutet, er sei von
einem Pinguin verfolgt worden.
A nagybátyám üldözési mániás, úgy véli, követi egy pingvin.



75

Verdauungsspaziergang (m). emésztést

elősegítő séta.

Den Restaurant verlassend, wo seine Frau angekündigt hat, dass
sie sich scheiden lassen wolle, hat er einen langen Verdauungsspa-
ziergang gemacht.
Miután elhagyta az éttermet, ahol a felesége bejelentette, el akar
válni, hosszas sétát tett, hogy megeméssze a dolgokat.



76

jmdn. Mores lehren. móresre tanítani vala-

kit.

Die Bauer sind dann endlich gegangen, die Teilnehmer von dem
Hippie-Festival Mores zu lehren.
Végül a parasztok elindultak, hogy megtanítsák a hippifesztivál
résztvevőit kesztyűbe dudálni.



77

Vergangenheitsbewältigungsritual (n). a

múlttal való kritikus, önreflexív szembenézés

alkalomszerű, kanonizált formája

Vergangenheitsbewältigungsritualenartige Wörter sind die Schlüs-
sel zum Verstehen der Schönheit der deutschen Sprache.
A német nyelv szépségének kulcsa a V…rituale típusú szavakban
keresendő.



78

Gopferdammi. a teremburáját.

Gopferdammi, das cha jo wohl nidd sy, dass d Polizei scho wieder
uschumme seig.
Az istenfáját, nem hiszem el, hogy már megint kijött a rendőrség.



79

Egoismus (m). önzés.

„Wenn die Neurose sich also so zärtlich alruistisch erweist, so
kompensiert sie damit nur die ihr zugrunde liegende gegenteilige
Einstellung eines brutalen Egoismus.“
„Ha tehát a neurózis oly gyöngéden altruisztikusnak mutatkozik,
csak kompenzálja a mögötte levő ellentétes beállítást, a brutális
önzést.”



80

Geschlechtsleben (n). nemi élet.

„Von diesen armen, nackten Kannibalen werden wir gewiss nicht
erwarten, dass sie im Geschlechtsleben in unserem Sinne sittlich
seien, ihren sexuellen Trieben ein hohes Mass von Beschränkung
auferlegt haben.“
„E szegény, meztelen kannibáloktól bizonyára nem vártuk vol-
na, hogy nemi életükben a mi felfogásunk szerint erkölcsösek
legyenek, hogy nemi vágyukat nagymértékben korlátozzák.”



81

Inzestverlangen (n). incesztusra irányuló

késztetés.

„Wir sind dahin gekommen, das vom Inzestverlangen beherrschte
Verhältnis zu den Eltern für den Kernkomplex der Neurose zu
erklären.“
„Odáig jutottunk, hogy a szülőkre irányuló incesztus-vágytól uralt
viszonyt a neurózis tengely-komplexumának kellett nyilváníta-
nunk.”



82

Neurotiker (m). idegbeteg.

„Von den Neurotikern, welche genötigt sind, diesen Kampf und
das aus ihm hervorgehende Tabu zu reproduzieren, würden wir
sagen, dass sie eine archaistische Konstitution als atavistischen
Rest mit sich gebracht haben, deren Kompensation im Dienste
der Kulturanforderung sie nun zu ungeheuerlichem seelischen
Aufwand zwingt.“
„Azokról a neurotikusokról, akik e küzdelmet és a belőle származó
tabut újra felidézni kénytelenek, azt mondhatnónk, hogy ők ata-
visztikus maradvánnyal, archaisztikus alkattal születtek, melynek
kulturális követelmények szolgálatában történő egyensúlyozása
most oly roppant nagy lelki megerőltetésre kényszeríti őket.”



83

Lustgewinn (n). kéjszerzés.

„Die einzelnen Triebkomponenten der Sexualität arbeiten jede für
sich auf Lustgewinn und finden ihre Befriedigung am eigenen
Körper.“
„A nemiség egyes ösztönrészleteinek mindegyike külön-külön
dolgozik a kéjszerzésen és a saját testén találja meg a kielégülést.”



84

Rasiermesser (f ). beretva.

„Die wirkliche Ursache des Verbotes der Rasiermesser war natür-
lich, wie wir mit Leichtigkeit erraten, ihr Sträuben gegen eine
Lustbetonung der Vorstellung, ihr Mann könne sich mit dem
geschärften Rasiermesser den Hals abschneiden.“
„A borotva-tilalom igazi oka, mint könnyűszerrel kitalálhatjuk,
természetesen az volt, hogy védekezett ama képzetének vágy-
hangsúlya ellen, hogy férje a megélesített borotvával elvághatná a
nyakát.”



85

Hemmig (f ). gátlás.

„Was unterscheidet d’Mönsche vom Schimpans / s’isch nid die
glatti hut, d’Intelligänz / nid dass mir schlächter d’Böim ufchöme,
nei / dass mir Hemmige hei.“
Mitől más az ember, mint a majom, nem attól, hogy csupasz
a seggünk, meg okosak vagyunk, nem is attól, hogy rosszabbul
mászunk fára, hanem inkább attól, hogy vannak gátlásaink.



86

Schweinehälfte (f ). féldisznó.

„Der Insulaner rettete sich durch einen Sprung ins Meer, das Kanu
aber zerbarst in zwei Teile, und die Esswaren, eben noch von brau-
en Händen zum Himmel emporgehalten, schlingerten nun im
schäumenden Wasser, und Engelhardt, der, Schlickeysens Buch
mit einer Hand umklammernd, sich weit hinaus über die Brüs-
tung lehnte und hinuntersah, erschauerte ob des Anblicks einer
Schweinehälfte, die, zuerst schwimmend, an der Seite noch mit
blutigen Sehnen behangen, dann langsam hinab in die indigoblaue
Tiefe des Ozeans sank.“
A szigetakó a tengerbe ugorván mentette életét, ám a Kenu ketté-
törött, és az élelem, amelyet nem sokkal korábban még barna kezek
emeltek a magasba, most a habzó vízben látszott hánykolódni, és
Engelhardt, aki, egyik kezében Schlickeysen könyvével, derékig
kihajolt a mellvéd fölött és lenézett, még éppen megpillantott egy
fél disznót, amely, a széléről lógó véres cafatokkal együtt, lassan
az óceán indigókék mélyére süllyedt.



87

Tunnel (m). alagút.

„Andere grosse Völker der Geschichte, wie die Amexikaner, hatten
Pyramiden gebaut, wir gruben Tunnels.“
A történelem más nagy népei, mint az amexikóiak, piramisokat
építettek, mi alagutakat fúrtunk.



88

Obszönität (f ). obszcenitás.

„Die Maschine hatte etwas Viktorianisches an sich, etwas von der
versteckten, schrecklichen Obszönität von Bronzeschrauben und
dunklem, maseriertem Holz.“
A gépezetben volt valami viktoriánus, a bronzcsavarok és a sötét,
kimart faanyag rejtett, borzalmas obszcenitása.



89

sich über etw. den Kopf zerbrechen. törni

valamin a fejünket.

„Ich meine, sassen da irgendwelche Menschen mit bunten Brillen
in einem Designbüro in Kassel und haben sich tatsächlich darüber
den Kopf zerbrochen, ob diese Monstrosität in der Mitte ihrer
geschmacklosen Züge nun Bord-Treff heissen sollte oder nicht?“
Úgy értem ott ültek ilyen színes szemüveges emberek valami di-
zájnstúdióban Kasselben és tényleg azon törték a fejüket, hogy
ezt a szörnyűséget az ízléstelen vonataik kellős közepén most
Talifedélzetnek vagy minek hívják.



90

überlegen. mérlegelni.

„Lützow, der dergleichen überhaupt nicht verstanden hätte, schlief,
schlief und erwachte auch dann nicht, als Engelhardt sich kurz
vor der Dämmerung über ihn beugte und überlegte, wie er ihn
nur töten könne, ohne ihn aufzuwecken.“
Lützow, akinek egyáltalán nem volt érzéke az effélékhez, csak
aludt és aludt és arra sem ébredt fel, ahogy Engelhardt nem sokkal
virradat előtt föléhajolt, azt mérlegelve, hogyan ölhetné meg úgy,
hogy ne ébressze fel.



91

Schlingpflanze (f ). inda.

„Wenig später erlosch die Elektrizität, die Maschinen verstumm-
ten, die Schiffe fuhren die Häfen nicht mehr an, die Eisenbahn-
züge verharrten bewegungs- und führerlos auf den Gleisen, Müll
und Abfälle wurden nicht mehr eingesammelt, die Schulen blie-
ben leer, und bereits nach kürzester Zeit wuchsen schon die ersten
Schlingpflanzen die Mauern der Gebäude empor, und der Archi-
tekt, nachdem er eine ganze Nacht alleine durch seine dunkle und
menschenleere Schweizer Stadt gelaufen war, warf frühmorgens
das Ende eines Seiles über eine von ihm selbst entworfene, stäh-
lerne Strassenlaterne und erhängte sich, bevor die Afrikanische
Sonne zu heiss wurde.“
Nem sokkal később elment az áram, a gépek elhallgattak, a hajók
nem kötöttek ki többet, a vonatok mozdulatlanul álltak a vágá-
nyokon, a szemetet többet nem szedték össze, az iskolák üresen
álltak, hamarosan megjelentek az első indák az épületek falain,
és az építész, miután egész éjjel a saját, sötét és elhagyatott svájci
városában gyalogolt ide-oda, kora reggel kötelet dobott az egyik
általa tervezett acél lámpaoszlopra, és felakasztotta magát, mielőtt
még túl forrón kezdett volna sütni az afrikai nap.



92

Gring (m). kobak.

dr Tinu muess när witer rede u rede u sech vorschteue, wie das
jetzt wär, im Gring vom Hitler inne u bi auem derbi, wo däm Typ
het gmacht dr lieb läng Tag, u är isch richtig lut worde u i ha scho
dänkt, öb är ächt wieder heig vergässe, siner Tablette z näh
és a Tinunak muszáj egyszerűen tovább és tovább beszélnie, meg
elképzelnie, hogyan lenne az most, ha tényleg ott dekkolna a
Hitler fejében, és végig kéne ülnie mindent, amit a csávó csinált,
és ettől elég hangos lesz, én pedig már azon gondolkodom, hogy
vajon megint elfelejtette-e bevenni a tablettáit



93

Darmspiegelung (f ). végbéltükrözés.

Deine Eltern haben sich während einer Darmspiegelung kennen-
gelernt.
A szüleid egy végbéltükrözésen ismerkedtek meg egymással.



94

Blinddarmentfernung (f ). vakbélműtét.

Nach seiner Blinddarmentfernung hing ihm der Himmel voller
Geigen.
A vakbélműtéte után rózsás színben látta a világot.



95

Darmverschlingung (f ). bélcsavarodás.

Die Nachrichten haben mich wie eine Darmverschlingung ange-
griffen.
A hírek úgy hatottak rám, mint egy bélcsavarodás.



96

Rückenmarksflüssigkeit (f ). gerincvelői fo-
lyadék.

Der Kinderspielplatz wurde mit Rückenmarksflüssigkeit überzo-
gen.
A játszótér úszott a gerincvelői folyadékban.



97

erbarmungswürdig. szánalomra méltó.

Sehr geehrte Studierende, wir fanden Ihre Bewerbung für die
Ausschreibung erbarmungswürdig.
Tisztelt hallgató, hozzánk benyújtott OTDK dolgozatát szána-
lomra méltónak találtuk.



98

Blumenausstellung (f ). virágkiállítás.

Leben ist eine grosse Blumenausstellung.
Az élet egy nagy virágkiállítás.



99

vögle. toszni.

I liege im Bett u weiss, irgendwo da obe über mim Chopf i zwöi
oder zwänzg oder was weiss i wie viu Meter Abschtand vo mim
Chopf vöglet irgend öpper si Hung u ghört derbi viellech zu dene,
wo meine, sis Läbe sig sinnvou u vöglet si Hung im Bewusstsi, es
sig sinnvou dä Hung z vögle, wiu är dermit sini ganz persönlechi
Form vo Luschtbefriedigung gfunge het
fekszem az ágyamban és közben tudom, hogy a fejem fölött kettő
vagy húsz vagy akárhány méterre valaki a kutyáját tossza, és azon
emberek közé tartozik eközben, akik úgy vélik, az életüknek célja,
tartalma, és értelme van, és annak tudatában tossza a kutyáját
tehát, hogy ez egy tartalmas tevékenység, hiszen ezen keresztül
sikerült a kéjszerzés egyéni módját megtalálnia



100

Schwermut (f ). búskomorság.

„[Die Hündin] besann sich und verfiel wieder in Schwermut, wäh-
rend sie sich frenetisch erbrach.“
A kutya eltöprengett és ismét búskomorságba zuhant, mialatt
hevesen okádott.



101

Vorhängeschloss (m). lakat.

Was ist das für eine Gesellschaft, in der das Symbol für Liebe ein
Vorhängeschloss ist?
Miféle társadalom az, amelyben a szerelem jelképe egy lakat?



102

Schwerbelastungskörper (m). nehézelne-

hezítőtest.

Der Schwerbelastungskörper ist in Neunzehnhunderteinundvier-
zig von dem Hitler im Berlin am Arsch der Welt gebaut worden,
um zu sehen, ob schwere Dinge im Marschland versinken oder
nicht – sie versinken.
A nehézelnehezítőtestet a Hitler építette 1941-ben Berlinben kinn
a faszban, hogy kiderüljön, elsüllyednek-e a nehéz dolgok a mo-
csárban, és hát elsüllyednek.



103

Denkmalschutzamt (n). műemlékvédelmi

hivatal.

Mein Traumtschop ist irgendwas bei dem Denkmalschutzamt
Stadt Berlin, da könnte ich der liebe lange Tag Weltkulturerbege-
biete zementieren.
Az az álmom, hogy a berlini műemlékvédelmi hivatalnak melóz-
zak, akkor aztán betonozhatnám egész álló nap a világörökséget.



104

Grössenwahn (m). nagyzási téboly.

Der Grössenwahn des Erdkundelehrers erreichte eine solche Aus-
mass, dass er sich für Norwegen hielt.
A földrajztanár nagyzási tébolya odáig fokozódott, hogy Norvégi-
ának képzelte magát.



105

Gschpänli (n). cimbora.

He man i bi kes baby ds si kollegä nid gschpänli!
Hé ember, nem vagyok már dedós, ne hívjál cimborának, jó, a
haverod vagyok.



106

Schmerz (m). fájdalom.

Wahre Geschichte: als ich am ersten Mal in Berlin gewesen bin
hat mich weniger als zwanzig Minuten nach meiner Ankunft in
die Stadt an der sogenannten Schmerzausstellung des günstig
vis-à-vis dem Hauptbahnhof legenden Museum für Gegenwarts
ganz gemütlich der elektrische Schlag schockiert.
Igaz történet: amikor életemben először jártam Berlinben, az
érkezésem után húsz perccel már vidáman rázott az áram a főpá-
lyaudvarhoz praktikusan közel eső kortársizé múzeum Fájdalom
című kiállításán.



107

Weinkrampf (m). sírógörcs.

„Das hätte ich nicht sagen wollen, denn die Folge meines da
wohnen Sie? war ein heftig aus ihr heraus(zitat)nder Weinkrampf
gewesen.“
Ezt nem kellett volna mondanom, mert ez a kérdésem, ez a maga
ott lakik?, a nőből a heves zokogás rohamát váltotta ki.



108

Wahnsinnigwerden (n). megőrülés.

Seine Mutter rief ihn nahe dem Wahnsinnigwerden an, denn er
hatte seit Tagen nur Wörter im Zusammenhang mit dem Verdau-
ungsapparat auf sein Blog gepostet.
Az édesanyja az őrület határán hívta fel, mivel napok óta csak az
emésztőrendszerrel kapcsolatos szavakat rakott föl a blogjára.



109

niedergeschlagen. levert.

Du bist niedergeschlagen, bist auch einnehmend.
Levert vagy, megnyerő.



110

Unfug (m). idétlenkedés.

Die Welt als Wille und Vorstellung ist Unfug in Reinform, sprayte
jemand während der Nacht den Graffito auf die Wand der Albert
Ludwigs Universität.
A világ mint akarat és képzet értelmetlen ostobaság, fújta valaki
az éjszaka az Albert Ludwig Egyetem falára.



111

Sechskantstiftschlüssel (m). hatszögletű

botkulcs.

Ich habe es versucht, irgendwelchen erschreckenden Satz aufzu-
schreiben, in dem ein Sechskantstiftschlüssel auftauchen kann,
wo er zB. jemandem in das Auge gestossen wird, oder so etwas,
aber ohne Erfolg.
Megpróbáltam kitalálni valamilyen rettenetes mondatot, amely-
ben a hatszögletű botkulcs szerephez juthat, hogy mondjuk ki-
nyomják vele a szemét valakinek, vagy ilyesmi, de nem jutott
eszembe semmi.



112

Mangelernährung (f ). alultápláltság.

Der Peter hat sich den siebzehnten Bezirk immer als ein Ort
vorgestellt, wo überall kleine Kinder mit von Mangelernährung
aufgeblasenen Mägen herumpfuschen.
A Péter mindig úgy képzelte el a tizenhetedik kerületet, mint ahol
alultápságtól felpuffadt hasú kisgyermekek lébecolnak.



113

Schlamassel (m). slamasztika.

Nachdem sie den Kindergarten angezündet haben waren Tibor
und seine kleinen Freunde tief im Schlamassel.
Miután felgyújtották az óvodát, Tibor és kis barátai alaposan
benne voltak a slamasztikában.



114

Blutvergiessen (n). vérontás.

Es kommt noch einmal ein grosses Blutvergiessen, hat der Haus-
meister immer scherzhaft gesagt.
Lesz itt még nagy vérontás, szokta volt mondogatni viccesen a
házfelügyelő.



115

Kavaliersdelikt (n). csintalanság.

Ein Kavaliersdelikt kann aber einfach zum Knabenlaster führen.
Csintalankodni csak a rossz kisfiúk szoktak.



116

ekelerregend. undort keltő.

Mit ihren ekelerregenden Verwandten war ihr der Urlaub immer
etwas anstrengend.
Undort keltő rokonaival mindig kissé nehézkes volt számára az
úrláb.



117

Wundstarrkrampf (m). tetanusz.

Der Bastelnachmittag hat zum Wundstarrkrampf geführt.
A barkácsszakkör tetanuszba torkollott.



118

jufle. sietni.

Mönsch, mir müesse jufle, i wöue nid d Nöes us Äntehuuse vr-
passe.
Spuri van, nem akarom lekésni a Kacsameséket.



119

Bubenhaftigkeit (f ). kisfiús csintalanság.

Sie sagte soweit, dass sie Bubenhaftigkeit in Männer sexy finde,
bis ihr Freund Knabbergebäck in seine Nase steckte.
Addig mondogatta csak, hogy bejönnek neki a kisfiús férfiak, amíg
a faszija ropit nem dugott a saját orrába.



120

FDP (f ). Német Szabaddemokrata Párt.

„Der wohlsituierte, in teurem Tuch teure Weine schlürfende Vor-
tragsredner, der mehr Banker kennt als Arbeiter und sie auch
besser versteht, passt zur Stimmungslage der Partei wie das Haar
in die Suppe.“
Ez a jólszituált, drága hacukában drága bort szopogató előadó, aki
több bankárt ismer, mint munkást, és jobban meg is érti őket, úgy
passzol a Párt elvi síkjába, mint hajszál a levesbe.



121

Kriegsgefangenschaftsheimkehr (f ). ha-

zatérés hadifogságból.

Die Stunden nach der Glaubenslehre waren dem Jan durch und
durch eine Kriegsgefangenschaftsheimkehr.
János számára a hittan utáni órák hadifogságból való hazatéréshez
voltak hasonlatosak.



122

Nasenbluten (n). orrvérzés.

Wenn ich Nasenbluten bekommen will, drehe ich mich mit dem
Stuhl schneller und schneller um, bis ich zu Boden falle.
Ha azt akarom, hogy vérezzen az orrom, addig pörgök körbe a
széken, amíg a földre nem zuhanok.



123

Klassenkampf (m). osztályharc.

Die Julia stand im ersten Jahr sehr-sehr auf den Franz, der Franz
stand aber auf nix anders als den Klassenkampf.
A Feri első évben nagyon érdekelte a Julit, a Ferit viszont ekkoriban
nem a Juli, inkább az osztályharc érdekelte.



124

Schweinshaxe (f ). disznócsülök.

In einer von den schönsten Kurzgeschichten der ungarischen
Literatur verschlingt jemand Schweinshaxe bis zu seinem eigenen
Tod.
A magyar irodalom egyik legszebb művében valaki disznócsülök-
kel zabálja magát halálra.



125

Schoggihaas (m). csokinyúl.

Är het ire immr mis schoggihäsli gseit, u si het so ta, aus würds
ire gfaue, aber eigentlch, we män erläch isch, isch ä schoggihas
öppis wo mer drvo cha buchweh brcho.
Csokinyulamnak hívta mindig, ő pedig úgy tett, mintha örül-
ne ennek, pedig, ha jobban belegondol az ember, a csokinyúltól
leginkább csak gyomorrontást lehet kapni.



126

Auseinandersetzung (f ). balhé.

Zu grosser Erleichterung aller wurde die Auseinandersetzung zwi-
schen den basler dadaisten und dem staatlichen Reinigungsdienst
erfolgreich aufgeklärt.
A bázeli dadaisták és az állami takarítóvállalat között kialakult
világnézeti konfliktust az összes fél őszinte megkönnyebbülésére
sikerült megnyugtatóan tisztázni. (hehe, tisztázni)



127

Anstrengung (f ). megerőltetés.

Eine Übersetzung des Wortes „anstrengend“ scheint uns leider
unmöglich, die Verwendungspraxis dessen deutet aber darauf hin,
dass Leben für die braven kleinen Bewohner Deutschlands eine
pausenlose Seire von Anstrengungen ist, von der Wiege bis zur
Bahre.
Az „anstrengend” szót, úgy véljük, lehetetlen visszaadni magyarul,
használata azonban arra enged következtetni, hogy Németország
vidám kis lakói számára az élet megerőltetések bölcsőtől sírig tartó,
szünet nélküli sorozata.



128

Selbstbeglückwünschung (f ). öngratulá-

ció.

Die Direktion der in die Innenstadt ziehende Pulmonologie hatte
keinen Grund zur Selbstbeglückwünschung.
A belvárosba költöző tüdőgondozó vezetésének aligha volt oka
arra, hogy elégedett legyen önmagával.



129

kotzen. hányni.

Man hat schon Pferde kotzen sehen.
Láttunk már lovat okádni. (népi szólásmondás, értsd: bármi meg-
eshet)



130

Arme Ritter (pl). bundáskenyér.

Jolán hat sich wirklich auf die Armen Ritter von Wachteleier
gefreut, hat aber dann den Nachmittag im Klo verbracht.
Jolán rendkívül örült a fürjtojásból készült bundás kenyérnek, csak
aztán a vécén töltötte a délutánt.



131

Herausforderung (f ). kihívás.

Eine unruhige Hure zu beruhigen ist eine richtige Herasuforde-
rung.
Kedélytelen kurvák kedvét kellemessé küzdeni kemény kihívás.



132

Schnabelweid (m). vaker.

Mr luegt d idealr Nomittag so uus, ds i med öppem stungi lang
über öppis Schnabelweid ha, u nachhär weisch me nümma, wor-
über es seig gange.
Az ideális délután nekem mindig úgy fest, hogy valakikkel össze-
vissza beszélünk, és utána egyikünk se tudja, hogy miről.



133

fett. zsír.

Der Eminem ist fett, wir eben nicht.
„Menő az Eminem, de mi nem.”



134

Hoffnungslosigkeit (f ). reménytelenség.

„Wien war kein Ausweg für mich gewesen, sondern nichts als die
kalte, brutale Hoffnungslosigkeit.“
Bécs semmiképpen nem a kiút volt számomra, hanem éppen hogy
semmi más, mint a hideg, brutális reménytelenség maga.



135

Lebkuchenmann (m). mézeskalács ember-

ke.

Der Peter hat Lebkuchemännchen gebacken, und hat während-
dessen neben dem Ofen stehend darüber gelesen, dass der Lebku-
chenmann sich als ein atavistisches Symbol des feierlichen Verzehr
der Menschwerdung Gottes erweise.
A Péter mézeskalács emberkéket sütött, és közben a sütő mel-
lett álldogálva arról olvasott, hogy bizony a mézeskalács emberke
az isteni megtestesülés ember általi, szakrális elfogyasztásának
atavisztikus szimbóluma.



136

Liegestütz (m). fekvőtámasz.

Bis dem Misbrauchsskandal der Physiotherepeutin, hat die Rek-
torin der Schule zugeben müssen, habe man nie überlegt, was
„Liegestütz zusammen“ heissen solle.
A fizioterapeuta szexbotrányáig senkinek nem jutott eszébe, mit
takarhat az „együtt fekvőtámaszozás”, vallotta be az igazgató.



137

radebrechen. kerékbe törni.

Unser Blog radebricht weiter dem Goethe seine Sprache mega
tapfer und halt stolz.
Blogunk az töretlen lelkesedéssel töri továbbra is a Goethének a
nyelvét kerékbe.



138

Verlegenheit (f ). feszkó.

Diese peinliche Geschichte mit dem Bohrgerät hat die Klasse in
schwere Verlegenheit gebracht.
Eléggé kínban volt az egész béosztály emiatt a kínos légkalapács-
história miatt.



139

Viich (n). állat.

Wo d Polizei d Tür het ibroche, hei di chline Viicher di auti Dame
scho agfrässe gha.
Mire a rendőrök betörték az ajtót, a kis állatok már megették az
idős hölgyet.



140

Begegnung (f ). találkozás.

In dem Souterrain der Entbindungsstation fand eine ganz seltsame
Begegnung zwischen dem Karate-Lehrer und der Chefin des
Frauenklosters statt.
Különös találkozásra került sor a szülészet alagsorában a karateta-
nár és az apácák főnöknője között.



141

veropfern. feláldozni.

Die Frage ist, ob wir bereit sind, alles für das Puppenspiel zu
veropfern, sagte den Kinder der Feuerwehrhauptmann hysterisch.
A kérdés az, készek vagyunk-e mindent feláldozni a bábelőadásért,
mondta a gyerekeknek hisztérikus hangon a tűzoltóparancsnok.



142

Gänsehaut (f ). libabőr.

„Sie hat den Brenner so angelächelt, dass er dieses bestimmte
Gänsehautgefühl bekommen hat, das man ab einem bestimmteten
Mannesalter eigentlich als unangenehm empfindet, weil Gefühl
und alles.“
Úgy mosolygott rá a Brennerre, hogy annak az a fajta libabőrös
érzése támadt, amit egy férfi egy bizonyos életkor után azért már
elég kényelmetlennek talál, mert hát érzések meg minden.



143

Operaufführung (f ). operaelőadás.

„Mein Herr, die Wirklichkeit ihrer Welt ist nur eine schlechte
Karikatur von dem was Sie auf einer grossen Operaufführung
sehen.“
Uram, az ön világa teljes valójában sem több, mint rossz karikatú-
rája annak, amit egy nagy operaelőadáson láthat.



144

Geburtstagsfeierlichkeiten (pl). születés-

napi ünnepély.

Der Peter hat sich allein im Burger King zu einen Tisch neben
dem Schaufenster gesetzt und hat seine Geburtstagsfeierlichkeiten
gehabt.
A Péter leült egyedül a Burger Kingben egy asztalhoz az ablak
mellé és megünnepelte a születésnapját.



145

bubele. játszani a tűzzel.

Bubele, so seigs usgseh, het mr dr Polis gseit, aus mr zämme dr
abgebrännte Chindergeburtstag aluegt ha, u i ha mi uf däm Trickli
würklech gfröit u ha chlatschet, ds me no überau d Wörtli uf
Játszottak a tűzzel, mondta nekem a rendőr, miközben bámultuk
a zsúr üszkös romjait, én pedig lelkesen tapsikoltam, hogy még
ilyenkor is új szavakat tanulhatok.



146

Miserien (pl). mizéria.

Nach den ziemlich lange dauernden Miserien haben die Bürger
die Grossmutter unter dem Tisch gefunden.
Meglehetősen hosszas szerencsétlenkedés után az asztal alatt ta-
lálták meg a nagymamát a polgárok.



147

zerschneiden. feldarabolni.

„Ich finde, so viel Respekt muss man vor einem Menschen haben,
dass man ihn nicht zerschneidet, nur damit man ihn bei der Tür
hinauskriegt.“
Úgy vélem, kell tisztelnünk embertársunkat legalább annyira, hogy
ne daraboljuk fel csak azért, mert ki akarunk férni vele az ajtón.



148

Bildungsinländer (m). olyan nem német

állampolgár, aki a német egyetemeken töl-

tött idejénél fogva már német állampolgár-

ként száll harcba a német kutatási ösztöndí-

jakért.

Der Ali hat erzählt, er habe das Marie Curie ding an der Uni
Konstanz beantragen wollen, weil Bodensee und alles, sei aber
leider wegen seiner Promotion Bildungsinländer und nicht mehr
berechtigt oder was.
Mesélte az Ali, hogy meg akarta pályázni Konstanzban a Marie
Curie cuccot, mert hogy Bodeni tó meg faszom, de sajnos a phd-ja
miatt már Bildungsinlánder, és bukta az egészet.



149

Döner (m). Gyros.

„Nazis essen heimlich Döner.“
Titokban a nácik is a töröknél esznek.



150

Verblendungszusammenhang (f ). a társa-

dalmi elvakítás összefüggő rendszere.

Der Peter hat erfolgreich versucht, die an dem Elterntreffen herr-
schenden Verblendungszusammenhang mit einem weggeworfe-
nen Stuhl durchzuschlagen.
A Péter a szülői értekezleten egy elhajított székkel sikeresen zúzta
szét a társadalmi elvakítás összefüggő rendszerét.



151

Unterschied (m). különbség.

„Der Unterschied zwischen Erfrieren und Verbluten ist eine Stun-
de oder zwei Stunden, oder es gibt keinen Unterschied, weil das
Loch in meinem Rücken nur klein ist und wenig Blut austritt,
dann sind Erfrieren und Verbluten ungefähr gleich lang.“
A különbség megfagyás és elvérzés között olyan egy vagy két óra
lehet, de az is lehet, hogy nincs is különbség, mert az a lyuk a
hátamon egészen kicsike és kevés vér szivárog belőle, és akkor a
megfagyás meg az elvérzés kábé ugyanannyi ideig tart.



152

Chnorz (m). nehéz szülés.

D Beerdigung isch sicher ä Chnorz gsi.
Ez a temetés egy nehéz szülés volt.



153

Lieblingsmöbelstück (n). kedvenc bútor-

darab.

S. hat nach drei Wochen Deutschkurs nicht mal ein Glas Wasser
bestellen können, hat aber gewusst, wie man seine Lieblingsmö-
belstücke diskutiert.
S. három hét némettanulás után egy pohár vizet se tudott kérni,
viszont remekül elbeszélgetett a kedvenc bútorairól.



154

Sinnestäuschung (f ). érzéki csalódás.

Haben Sie schon mit der Möglichkeit gerechnet, dass vielleicht
alle Ihren erfolgreichen Jahren einfach Folgen einer Sinnestäu-
schung sind?
Számba vették már a lehetőséget, hogy legszebb éveik csupán egy
érzéki csalódás következményei?



155

Betttücher (pl). ágynemű.

Kann ich bei dir schlafen, ich habe die Betttücher gewaschen.
Alhatok nálad, kimostam az ágyneműt.



156

Schaffenspause (f ). alkotói szünet.

Nach einer zehnjährigen Schaffenspause hat der David Bowie
eine neue Platte herausgegeben, aber warum.
Tíz éves alkotói szünet után a David Bowie új lemezzel jelentke-
zett, de minek.



157

zusammenstauchen. lebaszni.

Der Chef hat uns wirklich zusammengestaucht, wie er gesehen
hat, dass wir den Inkubator aus der Abteilung herausdrücken.
A főnök eléggé lebaszott bennünket, ahogy észrevette, hogy toljuk
ki az osztályról az inkubátort.



158

haarsträubend. hajmeresztő.

Ich habe mich in haarsträubenden Abenteuer gestürzt, wo ich
einmal selbst gegangen bin, meine Schwester von der Kita abzu-
holen.
Hajmeresztő kalandokon mentem keresztül, amikor egyszer egye-
dül indultam a húgomért az óvodába.



159

chosle. vízzel játszani.

Wo bubelet bisslet ou ds Bett, ds heisst wo choslet würd Opfr vo
Seubschätzündig.
Aki tűzzel játszik, ágyba vizel, ezek szerint aki vízzel játszik, az
meg spontán öngyulladás áldozata lesz.



160

Reptilhirn (n). hüllőagy.

Meine Inneneinrichtung ist allerersten von meinem Reptilhirn
beeinflusst.
Otthonom belsőépítészeti megoldásait elsősorban a hüllőagyam
befolyásolta.



161

Totengraber (m). sírásó.

„Am Ersten August arbeitet man am Vormittag, auch die Toten-
gräber, ein ganzer Nationalfeiertag ist für einen Kleinstaat zu viel,
er kannt seine Dimensionen.“
„Augusztus Elseje délelőttje munkaidő nálunk, a sírásóknak is, túl
sok egy egész nemzeti ünnep egy ilyen kis államnak, tudja, meddig
nyújtózkodhat.”



162

Geschlechtskrankheit (f ). nemi betegség.

Der gutgelaunte Onkel ist später in einer Geschlechtskrankheit
jämmerlich umgekommen.
A jókedélyű nagybácsi később nyomorultul elpusztult egy nemi
betegségben.



163

Nachtmahl (n). vacsora.

Die Freundin von dem Peter seinem Feind hat einmal eine alte
Frau gekannt, die hat behauptet, dass eine Familie von Bigfoots
jede Nacht in ihren Garten für Nachtmahl vorbeikommt.
A Péter ellenségének a barátnője ismert egy idős hölgyet, aki azt
állította, hogy egy Szeszkvacs család jár minden este a kertjébe
vacsorázni.



164

Betriebsstörung (f ). üzemzavar.

Was mit dem Ärger, Alter, hat deine Gummipuppe Betriebsstö-
rung gehabt oder was?
Mit idegeskedsz ember, üzemzavara volt a guminődnek?



165

Fernsehturm (m). tévétorony.

Wenn ich in Berlin bin, ich schau mir sicher den Fernsehturm an,
so ein dummes grosses Ding siehste ja nicht jeden Tag.
Ha Berlinbe vagyok, mindig megnézem magamnak a tévétornyot,
olyan nagy buta dolgot úgyse lát mindennap az ember.



166

Täfeli (n). tábla.

Won i truurig bi, äss i ä täfeli schoggi.
Ha szomorú vagyok, benyomok egy tábla csokit.



167

Horizontverschmelzung (f ). horizont-

összeolvadás.

Man muss einsehen, dass die sog. deutsche Philosophie-Tradition
in ihrem verzweifelten Klammern an hyperlangen Worten eine
unerschöpfliche (zitat) von diesem Blog bleibt, Paradebeispiel
Gadamer und seine Horizontverschmelzung.
Azt el kell ismernünk, hogy az ún. kontinentális filozófiai hagyo-
mány, a maga kis kétségbeesett csüggésével, amellyel különböző
hosszú szavakba kapaszkodik, kimeríthetetlen forrás marad ennek
a blognak a számára, például akkor Gadamer és az ő horizont-
összeolvadása.



168

Geistesanwesenheit (f ). lélekjelenlét.

Niemand hat die Geistesanwesenheit gehabt, die Katzen auszulö-
schen.
Senkinek sem volt annyi lélekjelenléte, hogy eloltsa a macskákat.



169

Geistesabwesenheit (f ). szórakozottság.

Wegen meiner Geistesabwesenheit habe ich meine Hochzeit ver-
passt.
Szórakozottságom folytán lekéstem az esküvőmet.



170

vergeblich. hiábavaló.

Alles ist vergeblich.
Minden hiába.



171

ungeschickt. ügyetlen.

Nach dem Film wollte sie ihn küssen, der Versuch war ziemlich
ungeschickt.
Mozi után meg akarta csókolni, a próbálkozás kissé ügyetlenre
sikerült.



172

Gefechtshelm (m). rohamsisak.

Wenn du in die Stadt gehst, Gefechtshelm tragen, man weiss es
ja nie, hat mir Á. immer gesagt.
Ha a városba mégy, legyen rajtad rohamsisak, mondta nekem
mindig Á, az ember soha nem tudhatja.



173

Miuchmäuchterli (n). tejeskanna.

„Ein Berliner hätte es nie zum Miuchmäuchterli gebracht.“
Egy berlini soha nem venné szájára így a tejeskanna szót.



174

Kohlensäure (f ). szénsav.

Kleiner Augenblick, ich muss für die Bewahrung der kohlensäu-
rehaltiges Getränkbelieferung des Minigolfwettbewerbes meiner
Kinder sorgen.
Kis türelmet, gondoskodnom kell óvodás gyerekeim minigolfbaj-
nokságának szénsavasüdítőellátásáról.



175

Wolkenbruch (m). felhőszakadás.

Während des Wolkenbruches flohen die Enten in den Pferdestall.
A felhőszakadás idejére a kacsák az istállóba menekültek.



176

Schaukelpferd (n). hintaló.

Das schönste Mädchen, das ich kenne, sieht aus etwa wie ein
Schaukelpferd.
A legszebb lány, akit ismerek, egy kicsit úgy néz ki, mint egy
hintaló.



177

Wunschkonzert (n). kivánságműsor*.

Der Maturaball ist kein Wunschkonzert, hat die Edina geseufzt,
wie sie hat einsehen müssen, dass sie doch mit dem Peter waltzen
muss.
A szalagavató nem kivánságműsor, sóhajtott az Edina, amikor be
kellett látnia, hogy márpedig a Péterrel fog keringőzni.

*Én röviddel ejtem.



178

ausgedient. kiszolgált.

Das ausgediente Riesenrad klirrt traurig im Abendwind.
A kiszolgált óriáskerék szomorúan nyikorog az esti szélben.



179

Stoffwechsel (m). anyagcsere.

„…es braucht verdammt wenig, etwas geänderter Stoffwechsel,
einige degenerierte Zellen, und der Mensch ist ein Tier.“
Valamilyen anyagcserezavar, néhány visszafejlődött sejt – átkozot-
tul kevés kell ahhoz, hogy az emberből állat váljék.



180

ghöisse. visítani.

D Burschte hei dr lieb läng Tag göisset vor Lache.
A kisfiúk egész nap visítottak a kacagástól.



181

unvorauszuberechnend. előre nem látha-

tó.

Eben wenn man von der Unzuverlässigkeit der Menschennatur
ausgeht, und noch allen möglichen Risikofaktoren in Betracht
zieht, war der Frühlingsnervenzusammenbruch von der Chorlei-
terin bis zum Äussersten unvorauszuberechnend.
Még ha az emberi természet általános megbízhatatlanságából
indulunk is ki, ehhez hozzávéve az összes további lehetséges koc-
kázati tényezőt, akkor sem láthattuk volna semmiképpen előre a
kórusvezető tavaszi idegösszeomlását.



182

Rätsel (n). találós kérdés.

Ein ungeheures Glück bemächtigte sich Peter seiner, als er begriff,
dass das Rätsel des Obdachlosers sich nicht auf ihn bezogen hatte.
A Pétert határtalan öröm kerítette hatalmába, amikor rádöbbent,
hogy a hajléktalan találós kérdése nem rá vonatkozott.



183

Haus (n). ház.

Ich werde mein Haus bedecken mit den Schädeln meiner Feinde.
Házamat ellenségeim koponyájával fogom befödni.



184

Ausdrucksmittel (n). kifejezőeszköz.

„Apropos hassen, obwohl ich brennende Autos für ein starkes
Ausdrucksmittel halte, getraue ich mich nicht, eines anzuzünden,
da ich viele Freunde habe, die eine Beschädigung ihres Autos für
einen Angriff auf ihre Persönlichkeit halten würden.“
A gyűlöletről jut eszembe, hát persze az autók felgyújtását elég
találó kifejezőeszköznek tartom, de mondjuk igazából nem vállal-
nám be, hogy én is felgyújtsak egyet, mert elég sok olyan barátom
van, akik bármilyen, az autójukon esett sérülést a saját személyük
elleni támadásként fognának fel.



185

Wiedersehen (n). viszontlátás.

„Wenn Menschen auseinandergehen, so sagen sie auf Wiederse-
hen.“
„Amikor az emberek elválnak, azt mondják egymásnak: a viszont-
látásra.”



186

Langeweile (f ). unalom.

Ich bin am frühen morgen an dem einzigen Gleis von einem
Vorortsbahnhof ausgestiegen, in die grosse deutsche Langeweile
einzutauchen.
Egy elővárosi pályaudvar egyetlen állomásánál szálltam le kora
reggel, hogy elmerüljek a nagy német unalomban.



187

Bösewicht (m). főgonosz.

Dr Bösewicht spricht i Hollywoodfiume immr mitämän Ängli-
schen Akkzent, i
A gazemberek a halivudi filmekben mindig brit kiejtéssel beszél-
nek, a svájci filmekben valamiért a bázeli német tölti be ezt a
szerepet.



188

Alterswerk (n). késői mű.

Dem Bernhard sein „Holzfällen“ in dem er alphabätisch und
erschöpfend die Menschen, die er in Österreich hasst, aufzählt,
ist, nach der Meinung von M., ein demütiges Alterswerk – das
sagt schon sehr viel über unseren Lieblingautor.
Mindenki kedvenc osztrák írójáról, Thomas Bernhardról sokat
elmond, hogy Favágók című regénye, amelyben kimerítően felso-
rolja az összes embert, akit utál Ausztriában, M. véleménye szerint
valójában halk szavú késői mű.



189

Küchenlied (n). dalocska.

Man weiss es meistens nicht, dass dem Falco sein „Mutter der
Mann mit dem Koks ist da“ eigentlich ein Remake von einem
1920-en Berliner Küchenlied ist – das Original geht genauso auf
die Nerven wie die neue Version.
Nem szokták tudni az emberek, de a Falconak a „Mutter der Mann
mit dem Koks ist da” című száma egy huszas évekbeli berlini sláger
feldolgozása – az eredeti egyébként pontosan olyan idegesítő, mint
a Falco-féle verzió.



190

Durchschnittsmensch (m). átlagember.

Der Durchschnittmensch kann Thaddäus Tentakels Klarinetten-
spiel nicht wirklich schätzen.
Az átlagember nem tudja valóban értékelni Tunyacsáp klarinétjá-
tékát.



191

Zahnbehandlungsangst (f ). a fogorvostól

való beteges félelem.

Wegen seiner Zahnbehandlungsangst hat er angefangen, psycho-
therapeutisch behandelt zu werden, nachher hat er eine Phobie
der Therapie entwickelt.
Betegesen rettegett a fogorvosoktól, így elment pszichoterápiára
– azóta betegesen retteg a pszichoterapeutáktól.



192

Wecker (m). vekker.

Du gehst mir auf den Wecker.
Az agyamra mész.



193

Übungsgebiet (n). futtató.

Das Hündli sass verloren im Dämmerlicht in dem Übungsgebiet.
A kutyus elveszetten ült, ahogy a kutyafuttatóra leszállt az alkony.



194

Nidle (n). hab.

Lebe nisch es Chäffeli, u du bisch es Nidle druuf.
Az élet egy csésze kávé, és te vagy rajta a hab, hihi.



195

suppenempfangberechtigt. levesjogosult.

Harald wird erst durch täglich zwei Stunden andauernden Holz-
hacken suppenempfangberechtigt.
Haraldnak a levesjogosultság kiérdemléséhez minden nap legalább
két órán át kell fát vágnia.



196

Berufsberater (m). munkaügyi tanácsadó.

Man hat mir eine Geschichte von einem Berufsberater in Bern
erzählt, der, vor er endlich entlassen worden ist, fünfzehn Jahren
lang jeden beraten hat, Berufsberater zu werden.
Van egy sztorim egy berni munkaügyi tanácsadóról, aki tizenöt
éven át, amíg végül ki nem baszták, mindenkinek azt tanácsolta,
hogy legyen munkaügyi tanácsadó.



197

aufgetakelt. kikent-kifent.

„Ich muss gleich brechen, wenn ich so aufgetakelte Mädis sehe.“
Rögtön okádnom kell, ha ilyen kicsicsázott kis ribancokat látok.



198

Staub (m). por.

Deine dummen Geschichten stauben mir schon bei den Ohren
raus.
Már a könyökömön jönnek ki az ostoba történeteid.



199

Ringelspiel (m). ringlispíl.

Die Musik von dem Ringelspiel erinnert mich an einen lang
vergessenen Sommer aus meiner sorgenfreien Kindheit.
A ringlispíl zenéje gondtalan gyerekkorom egy rég elfeledett nya-
rára emlékeztet.



200

Wechselstrom (m). váltóáram.

Weil es nicht egal ist, Kinder, ob den Onkel Gleichstrom oder
Wechselstrom totgeschlagen hat.
Mert nem mindegy, gyerekek, hogy a bácsit egyen-, vagy váltó-
áram ütötte-e agyon.



201

cheibe. bitang.

Mis Velo hei 10 Jahri ufem Bugu, fährt abr immr no cheibe guet.
A cangám már megvan tíz éves, de még mindig bitangjól megy.



202

Geh scheissen. szard össze magad.

Geh scheissen, sagte Peter der Herr Wissenschaftsrat, als er ihm
vorschlug, die Bewerbung tüchtig auszuliefern.
Szard össze magad, mondta a tudományos tanácsadó Péternek,
amikor ez azt javasolta, fejezzék be rendesen az OTKA pályázatot.



203

Waffenstillstand (m). fegyverszünet.

Es ist keine Ehe, erklärte er, eher ein Waffenstillstand.
Nem házasság ez, mondta, inkább amolyan fegyverszünet.



204

Maskenball (m). álarcosbál.

Die kleine Naomi ist in Tannenbaumkleidern auf den Maskenball
gegangen.
A kis Naomi fenyőfának öltözött a maszkabálra.



205

Zutat (f ). hozzávaló.

Die wichtigste Zutat von allen Speisen ist Liebe.
Bármilyen fogás legfontosabb hozzávalója a szeretet.



206

Kindertag (m). gyereknap.

Der Kindertag ist vorbei.
Vége a gyereknapnak.



207

Fahrstuhl (m). felvonó.

Die grösste Band aller Zeiten, die Goldenen Zitronen, haben eine
Platte namens „Schafott zum Fahrstuhl“ veröffentlicht.
Minden idők legnagyobb zenekara, a Goldenen Zitronen, adott
ki „Vérpad a felvonóra” címmel albumot.



208

mööge. vonyítani.

Mädchi, won i di aluege, müessi mööge.
Bébi, ha rádnézek, elbődülök.



209

Lustprinzip (n). örömelv.

Der zentrale Bewegungsgrund eines Schulausfluges ist das Lust-
prinzip.
Egy osztálykirándulás központi motívuma mindig az örömelv.



210

Rundflugzeug (n). repülő csészealj.

Der Bürgermeister wurde von einem Rundflugzeug entführt.
A polgármestert elrabolta egy repülő csészealj.



211

Verärschleinlichkeit (f ). kibaszottatódság.

Und die Verärschleinlichkeit des Lebens! zitierte der Dichter aus
Galicien vor den verrotteten Haifische.
Ó az élet kibaszottatódsága, szavalta a galíciai költő a rothasztott
cápáknak.



212

Rauschverhalten (n). zajperformansz.

Am 1en Mai in Berlin erlebt man gerne das obligatorische Rausch-
verhalten.
A kötelező májusegyes zajperformansz Berlinben mindig öröm.



213

Schein (m). látszat.

Der Schein trügt, ich trüge nicht.
A látszat csal, de én nem csalok!



214

Ysebahnchnotepuncht (m). vasúti csomó-

pont.

I däm Dürrematt sini Bücher fingetme d Liiche än Ysebahnchno-
tepunchte.
Dürrenmatt regényekbe mindig vasuti csomópontoknál találják
meg a hullákat.



215

Tarneigenschaft (f ). álcázási képesség.

Mit Sechzehn habe ich Tarneigenschaften entwickelt, um mitten
in der Nacht unstörbar in die Familienwohnung zurückkommen
zu können.
Tizenhat éves koromban komoly álcázási képességeket fejlesztet-
tem ki, hogy észrevétlenül haza tudjak menni késő este.



216

Zwangsbeglückung (f ). kényszerboldogí-

tás.

Man redet von Zwangsbeglückung wenn ein Sechsjähriger wider
seinen Willen verschickt wird, draussen zu spielen.
Akkor beszélhetünk például kényszerboldogításról, ha egy hatéves
gyereket akarata ellenére küldenek ki játszani a kertbe.



217

Schamdynamik (f ). szégyendinamika.

In der Weihnachtenaufführung war die Schamdynamik spürbar.
A karácsonyi előadásban tetten érhető volt a szégyendinamika.



218

Frauenhasser (m). nőgyűlölő.

Frauenhasser überraschen mich ständig, wovon haben sie in unse-
rer heteronormativen Gesellschaft so viel Angst eigentlich?
A nőgyőlölőkön mindig meglepődöm, heteronormatív társadal-
munkban miért rettegnek ők annyira?



219

vergehen. letelni.

Erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht: in dem Moment sind
wir noch da, und in dem nächsten sind wir immer noch da.
Lenyűgöző, hogy elszalad az emberrel az élet. Az egyik pillanatban
még itt vagyunk, és a következőben még mindig itt.



220

Leberwurst (f ). kenőmájas.

Hast du schon mal so geschissen, dass es nach Leberwurst hat
gerochen, hat den Peter sein Freund an einem wunderschönen
Herbsttag durch das Internet gefragt.
Szartál már kenőmájas szagút, kérdezte a Pétert barátja egy bal-
zsamos őszi napon az interneten keresztül.



221

Buur (m). paraszt.

Dr Bürgermeischter hei so henne viu Angscht vo Buure gha hei,
dass är hei Draktore i dr Inneschtadt verbote.
A polgármester annyira félt a parasztoktól, hogy betiltotta a bel-
városban a traktorokat.



222

Publikum (n). közönség.

Da eine bedeutende Menge von dem verehrten Publikum eh kein
Wort versteht, kann ich hier schreiben, was ich will, so zB. dass
ich Thomas die Tenderlokomotive bin, Töff-Töff, oder Auflauf
mit Beinen oder was du willst.
A publikum nagyon élvezte a Kulka János főszereplésével előadott
Cseresznyéskertet.



223

Bekenntins (n). vallomás.

„Ich lege hier für den Fall meines Todes das Bekenntnis ab, dass ich
die deutsche Nation wegen ihrer überschwenglichen Dummheit
verachte, und mich schäme, ihr anzugehören.“
„Kerüljön itt, halálom esetére, feljegyzésre a vallomás, hogy a né-
met nemzetet leküzdhetetlen ostobasága miatt mélyen megvetem,
és szégyellem magam azért, hogy tagja vagyok.”

Arthur Schopenhauer



224

Dienstverweiger (m). dezertőr.

Das au-pair hat den Dienst durch Einschlafen verweigt, deswegen
hat der kleine Moritz seinen Weg zum Schuppen gefunden, wo
ihn ein Rechen am Kopf getroffen hat, und jetzt warten wir darauf,
ob er der radioaktiver Rechenmann wird oder was.
Mivel a bébiszitter megtagadta a szolgálatot, és bealudt, a kis
Móric elnavigált a garázsba, ahol remekül a fejére esett a gereblye,
és most azt várjuk, lesz-e belőle radioaktív gereblyeember vagy
nem tudom.



225

Bluttat (m). véres tett.

„Seinen jahrelangen Ämterstreit um Waffenbesitz hat ein Rentner
in Hameln mit einer Bluttat beendet.“
Pisztolylövéssel tett pontot a fegyvertartásról a hivatalos szervekkel
évek óta húzódó vitája végére egy hamelni nyugdíjas.



226

Spielplatz (m). játszótér.

„Ausserdem animiere das Thema des Spielplatzes –„Cowboy und
Indianer“– die Kinder dazu, kriegerische Auseinandersetzungen
nachzustellen.“
A játszótér tematikája – Cowboyok és Indiánok – ezen fölül arra
ösztökéli a gyermekeket, hogy a gerillaharcmodor paradigmája
mentén konstruált harci játékokban vegyenek részt.



227

Gefühlswirrwarr (m). érzelmi vihar.

Du bist ja total der junge Alain Delon, hat sie ihm gesagt, und
hat ihm damit einen deutlichen Gefühlswirrwarr gekostet.
Tökre úgy nézel ki, mint a fiatal Alain Delon, mondta neki, és ez
eléggé megviselte hosszú távon érzelmileg.



228

i dr Tinte sitze. benne lenni a pácban.

Du chasch me ärscht alüete, wo du i dr Tinte sitzt, geu?
Csak akkor bírsz felhívni, ha benne vagy a pácban, mi?



229

Ballgefühl (n). labdaérzék.

Er hat echt das Ballgefühl von einer Admiralsgattin.
Baszod, úgy dob, mint egy tengernagyfeleség.



230

Volk (n). nép.

„Das Volk ist blöd und stinkt.“
A nép ostoba és büdös.



231

Entstehungszustand (m). a keletkezés ál-

lapota.

Der Entstehungszustand meines neuen Hobbys ist eine menschen-
feindliche Nacht im Friedhof gewesen.
Az új hobbim eredete egy igen barátságtalan, temetőben töltött
éjszakára vezethető vissza.



232

ins Grass beissen. a fűbe harapni.

Er hat meinen Pfannkuchen abgelehnt, weil er wahrscheinlich
nicht als Jungfrau ins Grass beissen hat wollen.
Visszautasította a palacsintámat, valószínűleg mert nem akart
szüzen meghalni.



233

Damengesellschaft (f ). hölgytársaság.

Der Verstorbene hat schon in seiner Jugendzeit Damengesellschaft
vor allem hoch geschätzt.
A megboldogult már ifjúkorában is nagyra értékelte a hölgyek
társaságát.



234

Menschenfleisch (n). emberhús.

Wegen eines unglücklichen Zufalles assen die Besucher des Päd-
agogenpicknicks alle Menschenfleisch.
Egy szerencsétlen véletlen folytán a pedagóguspiknik összes részt-
vevője emberhúst evett.



235

Schrätteli (n). mumus.

Schrätteli si bösi Lütt odr Viichr vo Märli, wo z Nacht zem
Schlüsselloch iine chömme, u angeri drucke, wo sie ufem Rucke
lige.
A mumusok mondabeli gonosz lények, akik éjszaka keresztülbúj-
nak a kulcslyukon, és a hátán alvó ember hasára ülnek.



236

Uhrzeigersinn (m). az óramutató járása.

Den Berg Kailash, der im asiatischen Raum als heilig angesehen
ist, muss man im Uhrzeigersinn umrunden.
Az Ázsiában szentnek tartott Kailash hegyet az óramutató járásá-
val megegyező irányban szokás megkerülni.



237

Weltumgehung (f ). világelkerülés.

Velofahren ist die praktischste Weltumgehung.
A biciklizés a legjobb módszer a világelkerülésre.



238

Durchbruch (m). áttörés.

Es war ein wichtiger Durchbruch in meinem Leben, wo ich ge-
lernt habe, mich die Schnürsenkel ordentlich zuzubinden.
Komoly áttörés volt számomra, amikor megtanultam rendesen
bekötni a cipőfűzőm.



239

Körperfett (n). háj.

Die Harfe passte nicht ins Zimmer, weil es schon mit Körperfett
angefüllt gewesen war.
A hárfa nem fért be a szobába, mert az már meg volt töltve hájjal.



240

Kleinigkeit (f ). kicsinység.

Alles, was Sie potenziell in Leben erreicht haben oder erreichen
werden ist eben nur eine Kleinigkeit im Vergleich mit der Erfin-
dung von der Schaumroulade.
Minden, amit maguk az életben elértek, vagy el fognak érni, ki-
csinység csupán a habroló feltalálásához képest.



241

Zukunft (f ). jövő.

Vergessen Sie nicht, dass wir eine aussichtsvolle Zukunft vor uns
haben.
Ne feledjék, nagy dolgok lesznek eljövendők.



242

gäbig. adja magát.

Ä Marathonlouferfahrig isch immer gäbig, wo me sech vo Zom-
bies wöüe rette.
A maratonfutó tapasztalat jól jön, ha zombik elől köll menekül-
nünk.



243

hübsch. csinos.

Ich finde Sie heute besonders hübsch, geneigte(r) LeserIn.
A drága olvasó különösen elragadó ma.



244

Einklang (m). összhang.

Die Viecher des Waldes wohnen in Einklang zusammen.
Az erdő lényei egymással összhangban élnek.



245

Weltfrieden (m). világbéke.

„Wenn jeder jeden Tag das Lied »Unsere hastende Jahrhundert«
anhören würde, wäre der Weltfrieden in greifbaren Nähe.“
Ha mindenki meghallgatná naponta egyszer a Burzsoá Nyugdíja-
sok zenekar Rohanó világunk című számát, elérhető közelségbe
kerülne a világbéke.



246

Zuneigung (f ). ragaszkodás.

Der Knabe hatte eine grosse Zuneigung zu seinem weisen Gross-
vater.
A kisfiú nagyon ragaszkodott bölcs öregapjához.



247

Gelassenheit (f ). nyugalom.

Durch meiner Vorstellung finde ich immer meine innere Gelas-
senheit.
Képzeletem segítségével mindig meglelem a belső békémet.



248

Bärchen (n). mackó.

Das Bärchen hat seinen Freund umarmt.
A mackó megölelte a barátját.



249

Positiver Schweizerischer Sonntag.

„In Gewitternacht und Grauen / Lasst uns kindlich ihm vertrau-
en!“
Viharban és vészben gyermekként bízunk őbenne meg.



250

Verfremdung (f ). elidegenedés (lit.)
Edina Nikoletti gewidmet.
Eine besondere Verfremdung entstand zwischen Peter und sei-
ner Verwandten nach jenem Familientreffen, an welchem er zwei
Stunden lang Otto Skorzenys Redewendungen imitierte, deswe-
gen verbracht er Weihnachten allein vor dem Spiegel, während er
Lippenstift auftrug und laut schluchzte.
Egyfajta elidegenedés állt be Péter és családtagjai között azután,
hogy egy családi összejövetelen két órán keresztül idézte Otto
Skorzeny jellegzetes beszédfordulatait, ezért azzal töltötte a ka-
rácsonyt, hogy egyedül rúzsozta magát a tükör előtt, és közben
hangosan zokogott.



251

Alpenfleckviehzuchtverband (m). alpesi ri-
degállattartó egyesület.

Mir fehlen die Worte.
Nem találok szavakat.



252

Galgenhumor (m). akasztófahumor.

Den alten Pfarrer hat seine Gemeinde vor allem wegen seinem
Galgenhumor geliebt.
Az idős lelkészt leginkább akasztófahumoráért szerette a gyüleke-
zet.



253

Bekehrungsabsicht (m). térítési szándék.

Den Bekehrungsabsicht habe ich nicht aus den Augen verlieren
können, hat er gesagt, nachdem er dem Zeugen Jehovas mit einem
Bügeleisen ins Gesicht geschlagen hat.
Nem tudtam eltekinteni a térítési szándéktól, vallotta be, miután
arcba verte a Jehova tanúját egy vasalóval.



254

Tatmensch (m). a tettek embere.

Ein Tatmensch zögert sich nicht, sondern lauft einfach durch
Luftsicherheitskontrolle bis er niedergeschossen wird, hat der
Peter gedacht.
A tettek embere megismerszik arról, hogy a reptéri biztonsági
csekken addig masírozik habozás nélkül előre, amíg le nem lövik,
gondolta a Péter.



255

Versuchstier (n). kisérleti állat.

Glaub mir, es ist wesentlich einfacher, deine Bekannten als Ver-
suchstiere verwenden, wenn du Sprachwissenschaftler bist, als
wenn du Biologie studierst.
Hidd el nekem, könnyebb kisérleti állatnak használni a haverjaid,
ha nyelvészettel foglalkozol, mint ha biológiával.



256

Freiluftmoolerei (f ). szabadtéri festészet.

Ds Liedli vo däm Mani Matter, „Chue am Waldrand“, vrzäut vo
dr Heruusfordige vo Freiluftmoolerei.
A Mani Matter „Tehén az erdőszélen“ című dala a szabadtéri
festészet kihívásaival ismerteti meg a hallgatót.



257

Rat (m). tanács.

Nicht Perl, sondern Python lernen, hat meine Mutter immer
gesagt, ich habe aber ihren Rat nie befolgt, und es ist jetzt schon
zu spät.
Pythont tanulj, ne Perlt, mondogatta mindig az édesanyám, de én
nem hallgattam a tanácsára, és most már túl késő.



258

Durchhaltevermögen (n). képesség a kitar-
tásra.

Das Durchhaltevermögen ist die grösste Fähigkeit von einer Reli-
gionsgemeinschaft.
Egy kisegyház legfőbb erénye a kitartás.



259

Kummerspeck (m). testzsír, amely oly mó-

don keletkezik, hogy az ember bánatában

eszik.

Wie er seine verfluchte Diss geschrieben hat, hat er ganz schön
ordentlich Kummerspeck angesetzt.
Szép szomorúan felhízott, mire befejezte a disszertációját.



260

schnurgerade. nyílegyenes.

Ein schnurgerader Weg führte von ihrem Kennenlernen zum
Mordanschlag.
Nyílegyenes út vezetett a megismerkedésüktől a gyilkosságig.



261

Unding (n). lehetetlenség.

Um uns in einen Landschaftsarchitekten in Südaustralien zu ver-
knallen, das ist so ein Unding.
Beleszeretni egy tájépítészbe Délausztráliában, micsoda lehetetlen
dolog.



262

Lebensgefahr (f ). életveszély.

Eisschmelze bringt Polarforscher in Lebensgefahr.
Ám ekkor szívroham ölte meg a rajzolót.



263

Miuchmaa (m). tejesember.

I dr berüemte Garfiud Comicbüechr hei dr Chatz immr mitäm
Miuchmaa Chonflichte gha.
A jólismert Gárfildképregények narancssárga főszereplője gyakran
kerül konfliktusba a tejesemberrel.



264

Sandkasten (m). homokozó.

Das dicke, nackte Kind weint allein im Sandkasten.
A kövér, meztelen kisfiú egyedül sír a homokozóban.



265

Musik (f ). zene.

Wie gesagt, ich kenn mich mit Musik überhaupt nicht aus, ich
liebe Musik sogar nicht, ehrlich gesagt hasse ich Musik eigentlich
Mondom, nem értek a zenéhez, semmilyen zenét nem szeretek,
sőt, gyűlölöm a zenét



266

Farbe (f ). festék.

Einmal hat er grosse Durst gehabt und hat überhaupt nichts zu
trinken gehabt und hat einen Eimer Farbe getrunken und es ist
ihm schleckt geworden und er ist gestorben und er ist hinter den
Schalter gefallen und er ist da liegen geblieben, allein und traurig.
De egy napon megszomjazott és nem volt mit innia és megitta az
egyik vödör festéket és nagyon rosszul lett és meghalt és beesett a
pult mögé és ott feküdt egyedül, szomorúan.



267

Trieb (m). indulat.

Vater hat Erfahrung, er kann seine Triebe beherrschen.
Apa tudja fékezni az indulatait, ő tapasztalt.



268

Kopf (m). fej.

Mein Kopf ist mein Lieblingsschrank.
A fejem a kedvenc szekrényem.



269

Arbeiterherberge (f ). munkásszálló.

Und dann, als letzte Verzweiflungstat, bin ich aus der Arbeiter-
herberge ausgetreten.
És akkor utolsó elkeseredésemben kiléptem a munkásszállóról.



270

Töfübrugg (f ). ördöghíd.

Bis baud beim Töfübrugg, ds isch sicher ganz romantisch, wome
soöppis cha seie.
Találkozzunk az Ördöghídnál, ezt elég romantikus lehet mondnai.



271

Einrichtungszustand (m). berendezési

tárgy.

Hühnhchenköpfe machen die besten Einrichtungszustände.
A csirkefejnél nincsebb szebb berendezési tárgy.



272

Kindheit (f ). gyerekkor.

„Als Beweis dafür [dass er von Zigeunern abstammte] gab er dann
immer dieselben drei, vier ungarischen Wörter zum Besten, die er
in seiner Kindheit nahe der ungarischen Grenze aufgeschnappt
hatte. Erdöö! Vargánya! Halászni! Ahogy vesszük!“
Annak bizonyítékaként, hogy csakugyan cigányoktól származik,
mindig ugyanazzal a három-négy szóval hozakodott elő, ame-
lyeket a magyar határ közelében eltöltött gyerekkorában szedett
össze. Erdöö! Vargánya! Halászni! Ahogy vesszük!



273

Kulturgeschichte (f ). kultúrtörténet.

Ich les grad über die Kulturgeschichte der Gasbeleuchtung, in
der folgenden Wochen wird das Publikum hier viel Vergnügen
finden.
A gázlámpa kultúrtörténetéről olvasok németül, a blog olvasói
csodálatos heteknek néznek elébe.



274

Fackel (f ). fáklya.

„In der Fackel erlebte der Mensch das Feuer noch in seiner zertöre-
rischen Urgewalt, ein Abbild seiner eigenen, noch ungebändigten
Triebwelt.“
A fáklyában az ember a tüzet még mint pusztító őserőt látja, hason-
latosan önnön, eredetileg korlátok nélkül létező ösztönéletéhez.



275

Randdasein (n). peremlét.

Die Gasbeleuchtung führte ein Randdasein im Frankreich, gewis-
sermassen auch anderen sinnvollen Innovationen der XIX Jahr-
hundert ähnlich.
A gázvilágítás Franciaországban, hasonlóan a 19. század többi
értelmes találmányához, sokáig peremlétre kényszerült.



276

Fall (m). eset.

„Lebons Anschauung vom Gas verhält sich zu der Murdochs wie
Saint-Simonismus und utopischer Sozialismus sich zur politischen
Ökonomie der Engländer verhalten – in allen diesen Fällen wurde
die Prose der englischen Ökonomie übersetzt in die Poesie der
franzözischen industriell-menschheitlichen Systeme.“
Lebonnak a gázvilágításról alkotott képe úgy viszonyul Murdo-
chéhoz, ahogyan a Saint-Simonizmus és az utópisztikus szocia-
lizmus az angolok politikai gazdaságtanához – mindkét esetről
elmondhatjuk, hogy az angol gazdasági logika prózáját a francia
ipari-társadalmi rendszer lírájának nyelvére sikerült átültetnie.



277

Liqueurladen (m). italbolt.

„Der shwere Zahltisch in dem Liqueurladen wurde aus seinem
Bett gehoben und durch die Luft geschleudert.“
Az italboltban álló nehéz pénztárgépet a robbanás ereje kiszakí-
totta talapzatából, és messzire elhajította.



278

Entfernung (f ). elkülönülés.

„Die technischen Eigenschaften der Gasbeleuchtung wie ihre
wahrnehmungspschologischen Folgen lassen sich mit einem Wort
zusammenfassen: Entfernung.“
A gázvilágításnak mind technikai aspektusait, mind pedig kognitív
pszichológiai vetületeit egyetlen szóban foglalhatjuk össze, és ez a
szó az elkülönülés.



279

Flamme (f ). láng.

„Was fortan leuchtete, war nicht mehr die Flamme, sondern der
Lichtschirm, durch den ein gestaltlos-diffuses Lichtmedium her-
ausgefiltert wurde.“
Itt már nem a láng, hanem a lámpabúra világító erejéről beszélhe-
tünk, mely erő egy alaktalan-diffúz fényközegen keresztül érvé-
nyesül



280

Donquichotterie (f ). donkihóteség.

Als Tat echter Donquichotterie hat er den Weg von den VAG
Schaffner gesperrt, wo die seine Freundin gejagt haben.
Egyfajta modern Don Quihoteként elállta a csaját üldöző ellen-
őrök útját.



281

abheften. lekönyvelni.

Der deutsche Casanova würde vor allem allen seinen Eroberungen
abheften.
A német kaszanova legelőször is lekönyveli újabb hódításait.



282

umeblütte. meztelenkedni.

Dr luschtigi Onkel ha jede Sonntig umeblütte.
A vicces nagybácsi minden vasárnap meztelenül lófrált.



283

übertrieben. túlozni.

„Ich würd etwas übertrieben wenn ich sagen würde, dass die Deut-
sche alle Nationalsozialisten sind, aber“ hat F angefangen, ihre
fünfjährige Deutschlanderfahrung knapp zusammenzufassen.
„Túlzás lenne azt mondani, hogy a németek mind nemzeti szo-
cialisták, de”, kezdett F. öt év Németország után tapasztalatai
összefoglalásába.



284

Zielschiessen (n). céllövölde.

Und du schaust dir dein Gesicht an, wie damals dieses Mädchen
beim Zielschiessen.
És úgy nézed az arcod benne, mint régen a céllövöldében az a
lány.



285

Kleinkunst (f ). kabaré.

„Ich verabscheue euch wegen euerer Kleinkunst zutiefst.“
Megvetlek benneteket a szánalmas kis kabarétokkal együtt.



286

Imbissstand (m). gyorsbüfé.

„Und als sie es mir gestand an einem Imbissstand / Meinte ich
noch, ich könnt’ nicht lange bleiben.“
És ahogy bevallotta nekem a dolgot a hamburgerező mellett, csak
annyit bírtam válaszolni, hogy nekem most tényleg mindjárt men-
nem kell.



287

Vernunft (f ). józan ész.

„Pure Vernunft darf niemals siegen.“
Sose nem győz a józan ész.



288

kapitulieren. kapitulálni.

„Es ist besser vor dem Stumpfsinn zu kapitulieren / Ich wünschte
ich würde mich für Tennis interessieren.“
Legegyszerűbb letenni a fegyvert az ostobaság előtt / bizony, néha
arra vágyom, bárcsak akarnék teniszezni is.



289

Hausdrachen (m). házisárkány.

Meine Mutter ist ab und zu echt der Hausdrachen, hat er gesagt,
und er hat die Wunden von dem Hund weiterbandagiert.
Anyám néha kiköpött házisárkány, mondta, miközben kötözte
befele a kutya sebeit.



290

Zimmer (n). szoba.

Die zwei traurigen Männer haben den Schrank mit schweren
Stuben durch dem Zimmer gestossen.
A két szomorú férfi nehéz lökésekkel tolta keresztül a szekrényt a
szobán.



291

facettenreich. sokoldalu.

„»Ich bin eine äusserst facettenreiche Person«, erklärte mir mein
ehemaliger Bankberater, als wir nach unserm Termin noch ein
kleines Bier trinken wollten und stattdessen fünf grosse tranken.
Das Dumme sei nur, dass sich die Facetten so ungemein ähnlich
sähen.“
Meglehetősen sokoldalu ember vagyok, magyarázta nekem az
egykori befektetési tanácsadóm, mialatt a találkozónk után – az
eredetileg tervezett pohár sör helyett – az ötödik korsó sörün-
ket ittuk. Csak az a baj, folytatta, hogy ezek az oldalak eléggé
egyformák.



292

Briefmarkensammlung (f ). bélyeggyűjte-

mény.

„Die Briefmarkensammlung meines ehemaligen Bankberater be-
stand aus einer eingerissenen 55-Cent Briefmarke. Ihm fehle ein-
fach die Zeit, sagte er. Und die Lust, sagte er. Und die Briefmarken,
sagte er.“
Egykori befektetési tanácsadóm bélyeggyűjteménye egy darab,
enyhén törődött 55 centes bélyegből állt. Sajnos nem nagyon van
ideje az ilyesmire, magyarázta. Vagy kedve. Vagy bélyegei.



293

Andersrum. visszafelé.

Andersrum würde dein Gedicht besser klingen, hat sie gemeint,
und sie hat sich eine Zigarette angezündet.
Visszafelé olvasva jobb lenne a versed, mondta a lány, és rágyújtott
egy cigarettára.



294

manchmal. gyakran.

Manchmal starren wir einfach vor uns an.
Sokszor csak úgy magunk elé nézünk.



295

Spielzeugzug (m). játékvonat.

Der Spielzeugzug im Kinderzimmer hat noch etwa ne halbe Stun-
de lang karussellt nachdem sie die Wohnung verlassen gehabt
haben.
A játékvonat még fél óráig körözött a gyerekszobában azután,
hogy végleg elhagyták a lakást.



296

Briefträger (m). postás.

Haben Sie gehört, sie haben Sheffield atomisiert, hat der Brief-
träger begeistert auf der Türstufe erzählt.
Hallották, atombombát dobtak Sheffieldre, mesélte lelkesen a
postás a küszöbön állva.



297

Zählrohr (n). Geiger-Müller számláló.

Das Leitmotiv in ihrem Wissenschaftlerwerden, hat mir V erzählt,
sei ein zufälliges Treffen zwischen einem Regenschirm und einem
Geiger Zählrohr auf dem Obduktionstisch gewesen.
Tudományos kutatóvá válásában, mesélte V, meghatározó szere-
pet játszott egy esernyő és egy Geiger-Müller számláló véletlen
találkozása a boncasztalon.



298

Frührentnerdasein (n). elnyugdíjasodás.

„Um Gottes Willen, dachte ich, als ich das merkte, und meine
halbzunen Augen gingen mit einem Schlag wieder auf, so, als
ob es plötzlich hell würde, und in diesem Moment sah ich, wie
das Alter und die Verfettung und das Frührentnerdasein, das ich
führte, wie das ganze Bier und das Faul-in-irgendwelchen-Bars-
in-Asien-Umhersitzen in einer ganz grossen Sackgasse enden
würde, wenn ich nicht sofort etwas dagegen unternahm.“
Az isten szerelmére, gondoltam, ahogyan észrevettem ezt, és fé-
lig lecsukott szemem, mintha hirtelen nagy világosság támadt
volna, egycsapásra kinyílt, és ebben a percben pontosan láttam,
hogy a kor, az elhízás, és az elnyugdíjasodás, ami meghatározta
az életemet, a permanens sörözgetés, meg az, hogy lustán üldögé-
lek mindenféle elátkozott bárokban szanaszéjjel Ázsiában, hogy
hogyan fog ez az egész rettenetes zsákutcába torkollani, ha hala-
déktalanul nem teszek ellene valamit.



299

Betriebsgeheimnis (n). műhelytitok.

„Im übrigen hatte ich Deine Nr wohl falsch gespeichert, mei-
ne sms sind aber trotzdem angekommen, d.h. irgend ein armer
Neuseeländer hat sms auf Deutsch über Spongebob und Thomas-
Bernhard-Zitate bekommen.“
Ja amúgy rosszul mentettem el a számod, de az sms-eim ettől
független átmentek, szóval valami szerencsétlen újzélandi valahol
kapott pár spongyabobos meg Thomas Bernhard idézetes sms-t
németül.



300

Alleinsein (n). egyedüllét.

Ein Alleinsein erzeugen, weil man nicht mehr allein sein will, das
ist verbrecherisch.
Egyedüllétet nemzeni pusztán azért, mer az ember nem akar
egyedül lenni, hétköznapi bűntett.



301

aufräumen. rendet rakni.

Heut morgen beim Aufräumen bin ich über mein Leben gestol-
pert.
Ma reggel rendrakás közbe ráakadtam az életemre.



302

Zebra (n). zebra.

„Er frage sich manchmal, sagte meine ehemaliger Bankberater, als
wir gemainesam im Zoo waren, ob er wohl ein gutes Zebra gewor-
den wäre.»Wahrscheinlich nicht«, beschloss er.»Wahrscheinlich
sind noch nicht einmal Zebras gut darin, Zebras zu sein.«“
Amikor egyszer elmentünk együtt az állatkertbe, az egykori befek-
tetési tanácsadóm bevallotta nekem, már sokszor elgondolkodott
azon, hogy jó zebra válna-e belőle. Végül arra jutott, hogy ez nem
valószínű. Azt hiszem, magyarázta, még a zebrák se valami jók
abban, hogy zebrák.



303

Wespe (f ). darázs.

„Mein ehemaliger Bankberater glaubte, wie er mir versicherte nur
an zwei Dinge: an den lieben und Gott und dass es für alles eine
Lösung gebe. »Und an Wespen«, ergänzte er dann, an Wespen
glaube er auch.“
Egykori befektetési tanácsadóm, ahogyan arról többször is biz-
tosított, csak két dologban hitt az életben: Istenben, és abban,
hogy mindenre van megoldás. És a darazsakban, tette aztán hozzá.
Azért a darazsakban is.



304

Delfin (m). delfin.

Die überlebenden Delfine sind am Ende nach Sevastopol zurück-
transportiert worden.
Az életben maradt delfineket végül visszaszállították Szevaszto-
polba.



305

Heilige Geist (m). Szentlélek.

„Ich habe schon viele Drogen ausprobiert, aber nichts macht dich
so breit wie der Heilige Geist.“
Kipróbáltam már mindenféle cuccot, de semmitől se készülsz be
annyira, mint a Szentlélektől.



306

Peace-Zeichen (n). békejel.

„Sie wollten nur noch das Peace-Zeichen machen, eine der sinn-
entleertesten, affektiertesten Gesten dieses Jahrhunderts.“
Nem akarnak semmi mást, mint a békejelet mutogatni, századunk
legértelmetlenebb, legaffektáltabb gesztusainak egyikét.



307

Baum (m). fa.

„Im Dschungel von Arambol, zum Beispiel, am berühmten heili-
gen Banyan-Baum, leben ein paar nackte Schweizer neben nack-
ten Japanern im Wald.“
Példának okáért az aramboli dzsungelben, a híres szent Banyanfá-
nál néhány meztelen svájci él néhány meztelen japán társaságában
az erdőben.



308

Popkultur (f ). popkultúra.

„Hier in Kambodscha hört die Popkultur auf.“
Kambodzsában ér véget a popkultúra.



309

bestusst. bolond.

Der Peter hat immer sentimentalisch an die Zeit gedacht wo er
mit einer bestussten polnischen Malerin und eine Katze in einer
Blockhütte in Neuseeland gewohnt hat.
A Péter mindig meghatottan emlékezett azokra az időkre, amikor
egy bolond lengyel festővel és egy macskával lakott egy faházban
Újzélandon.



310

Landessprache (f ). országnyelv.

„Man ist nie wirklich in einem Land gewesen, bevor man nicht
Spongebob in der Landessprache angeschaut hat.“
Az ember addig nem is volt igazán egy országban, amíg nem látott
legalább egy Spongyabob részt helyi nyelven a tévében.



311

Menschenkenntnis (f ). emberismeret.

Aufgrund von meiner ausserordentlichen Menschenkenntnis sind
mir soziale Stellungen ungefährlich, hat der Peter gemeint, und
dann hat ihn der Skinhead getötet.
Hála elsőrangú emberismeretemnek, semmilyen szociális helyzet
nem jelent veszélyt számomra, mondta a Péter, és aztán megölte
a szkinhed.



312

Antinomie (f ). ellentmondás.

„Unter den Antinomien nicht zusammenbrechen, das ist unsere
Lebensaufgabe.“
Életcélunk annyi csupán, hogy ne omoljunk össze az ellentmon-
dások súlya alatt.



313

Ödnis (f ). lepusztultság.

„Ich erliege immer wieder meinem dann doch stumm bleibendem
Drang, die Menschen über die allgemeine Ödnis des Wirklichen
aufklären zu wollen.“
Hajlamos vagyok újra és újra azon, végül persze soha be nem telje-
sedő, késztetésem áldozatává válni, hogy az embereknek a valóság
teljes lepusztultságáról tényszerű felvilágosítással szolgáljak.



314

Armseligkeit (f ). nyomorúság.

„Ganz zum Schluss taucht die Frage auf, wie wir alle mit der
öffentlichen Armseligkeit so gut zurecht kommen.“
És végül fel kell tennünk azt az igen jogos kérdést, miként tűrjük
olyan jól a nyilvános nyomorúságot.



315

Unbehagen (n). szorongás.

„Gegen meinen Willen beschleicht mich das vertrauteste Unbe-
hagen: Dass mein Leben nicht so bleiben kann wie es ist.“
Akaratom ellenére is eltölt az ismerős szorongás, hogy az életem
nem maradhat mindig ugyanolyan, mint amilyen most.



316

Hofnungsschimmer (m). reménysugár.

„Dann und wann zeigt sich ein winziger Hoffnungsschimmer, der
eine Art Glanz in mir zurücklässt.“
Mutatkozik néha egy apró reménysugár, és hagy bennem valami-
lyen alig érezhető melegséget.



317

voll Laser. kurvára menő.

Alter, deine Frisur ist voll Laser.
Hapsikám, zsíristen a hajad.



318

Abrissbirne (f ). rombológolyó.

Von Zeit zu Zeit bin ich von dem Gefühl überholen, dass die
deutsche Bildungssystem zur Abrissbirne reif worden sei.
Időről időre elhatalmasodik rajtam a gondolat, hogy a német
oktatási rendszer megérett a pusztulásra.



319

Sprühkunst (f ). graffiti.

Eher der John Constable als die Sprühkunst.
Akkor már inkább a John Constable mint a graffiti.



320

Verspieltheit (f ). eljátszottság.

Ihre Jahren an der Universität, mit ihrer Verspieltheit, sind gute
Vorbereitung für Ihr Leben gewesen.
Tét nélküli egyetemi éveik megfelelően készítették elő magukat
további életükre.



321

auf die Nase binden. vkinek az orrára kötni

valamit.

Die Ursache dafür, dass ich einen Banananzug trage, werde ich
dir nicht auf die Nase binden.
Nem fogom az orrodra kötni, hogy miért viselek banánjelmezt.



322

Verschwulung (f ). megbuzítás.

Nach der CSU sind wir permanent von dem Gespenst von der
Verschwulung bedroht.
A kereszténydemokraták szerint örökké a fejünk fölött lebeg az
elbuzulás Damoklész-kardja.



323

entrückt. elvont.

Weisste, der Typ ist total entrückt, mit den Sandalen und den
Englisch studien.
Hallod, elég elvont a gyerek a szandáljával meg közbe angol szakos.



324

sich verrennen. elragadtatni magunkat.

Ich habe mich vielleicht etwas verrent, aber ich werde jetzt den
Kricketschläger zurück an seinen Platz stellen.
Kicsit elragadtattam magam, de most visszarakom a krikettütőt a
helyére.



325

Kurortstimmung (f ). gyógyüdülőhangulat.

Das unerträglichste überhaupt im Budapest im Sommer ist die
überall herrschende, unangreifbare Kurortstimmung.
A nyári Budapest legelviselhetetlenebb tulajdonsága a mindenütt
tenyésző, elpusztíthatatlan szanatóriumjelleg.



326

Lossagung (f ). megtagadás, lemondás,

szakítás.

Ich habe nen Satz mit dem Wort „Lossagung“ schreiben wollen,
und habe es deswegen auf ein Zetteli geschrieben, und hats an die
Wand angesteckt, und da hat es mir dann wochenlang ins Auge
geblickt, Lossagung, Lossagung, Lossagung.
Akartam írni valamilyen mondatot a Lossagung szóval, ezért fel-
írtam egy cetlire és kiraktam a falra, és aztán heteken át meredt
rám kitartóan az üzenet, hogy itt csak megtagadni, lemondani, és
szakítani lehet.



327

Schiesserei (f ). lövöldözés.

Man macht keine Schiesserei in seinem lokalen McDonalds, hat
mein Grossvater immer gesagt.
A nagyapám mondogatta mindig, hogy az ember nem a sarki
McDonaldsban kezd lövöldözni.



328

verwirklichen. megvalósítani.

Er hat immer seinen Traum verwirklichen wollen, von Geier
aufgefressen zu werden.
Mindig meg akarta valósítani régi álmát, hogy keselyűk egyék
meg a húsát.



329

Obrigkeit (f ). hatalom

Gegen die Obrigkeit haben wir nur die Verzögerung.
A halogatás az egyetlen eszközünk a hatalom ellen.



330

Puppe (f ). bábu.

Puppenerwürgenstraum.
Álom, amelyben bábok fojtogatják az embert.



331

Gestank (m). bűz.

Auf Budapest bin ich immer allerersten wegen dem unerträglichen
Gestank gestanden.
Budapestben mindig is az elviselhetetlen bűz tetszett a legjobban.



332

Wasser (n). víz.

„Wir haben Suppe, Fisch, Kartoffeln mit Speck und englischen
Salad gegessen. Die Kinder haben englisches Wasser getrunken.“
„Megettük a levest, a halat meg az angol salátát, a gyerekek angol
vizet ittak.”



333

Öl (n). olaj.

„Das Öl vom Händler an der Ecke ist viel, viel besser als das Öl
vom Händler vis-a-vis, es ist sogar besser als das Öl vom Händler
unten am Strand.“
„A sarki fűszeres olaja jobb, mint a szemközti fűszeresé, sőt még
az utca végén lévő fűszeres olajánál is jobb.”



334

niemand. senki.

„Wenn es klingelt, ist manchmal jemand da, manchmal niemand.“
„Ha csengetnek az ajtónál, hol van ott valaki, hol meg nincs.”



335

Arzt (m). orvos.

„Alle Ärzte sind Scharlatane. Und alle Kranken auch.“
„Minden orvos sarlatán, és minden beteg is az.”



336

London. London.

„Das ist zu stark, hier, bei uns, in der Umgebung von London!“
„Ez már mégiscsak túlzás így nálunk, London közelében!”



337

Ankunft (f ). érkezés.

„Seit meiner Ankunft in London wohne ich auch an der Brom-
fieldstreet, eher Monsieur.“
„Londonba érkezésem óta én is a Bromfieldstreeten lakom, nagy-
ságos uram.”



338

Messer (n). kés.

„Ich kann ein Messer kaufen für meinen Bruder, doch ihr könnt
Irland nicht kaufen für euren Grossvater.“
„Én tudok venni egy kést a bátyámnak, de ti nem tudjátok meg-
venni Írországot a nagyapátoknak.”



339

Anschallpflicht (f ). beszíjazásikötelesség

Im Bus herrscht Anschallpflicht, habe ich auf einem Schild in
Mainz gesehen.
A buszban beszíjazási kötelesség uralkodik, ez volt kiírva Mainz-
ban egy táblára.



340

Windschutzscheibe (f ). szélvédő.

Man könnte das irgendwie als Sinnübertragung unseres Lebens
verdolmetschen, hat der Marc gedacht, während er den Käfer von
der Windschutzscheibe geputzt hat.
Akár életünk metafórája is lehetne ez, gondolta a Márk, miközbe
letörölte a bogarat a szélvédőről.



341

glimpflich. hajszál híján.

Stell dir sowas vor, ich bin glimpflich Biologe geworden, hat der
Andreas nachdenklich gemeint, als wir an einem Abend zusam-
men an seiner Veranda gesessen sind und die Wüste angestarrt
haben.
Azt képzeld el, hogy hajszál híján biológus lett belőlem, mondta
az Andris, mialatt a verandán ülve néztük az esti sivatagot.



342

Keks (m). keksz.

Es war schon ziemlich ominös gewesen, wie sie nach Hause ge-
kommen ist, und laut „Die Naomi will Keks“ angekündigt hat.
Éreztük a baljós jeleket, ahogyan hazajött este, és bejelentette,
hogy kekszet akar.



343

Fisimatenten machen. izélni.

Mach keine fisimatenten, heute probieren wir’s endlich von hinten
ist nicht ein Satz den ich gerne höre.
A ne izélj, ma hátulról fogjuk csinálni nem az a mondat, amit az
ember feltétlenül hallani akar.



344

Mumpitz (m). rizsa.

Um die Intimität zu vermeiden hat sie Mumpitz geredet bis er
auf dem Sofa gottseidank eingeschlafen ist.
Hogy elkerülje az intimitás lehetőségét is, addig rizsázott, amíg a
másik hálisten elaludt végül a kanapén.



345

Flurbereinigung (f ). földek újraelosztása.

Sie hat’s Flurbereinigung genannt aber letztendlich haben wir
Schluss gemacht.
Ő úgy fogalmazott, hogy a földek újraelosztása, de gyakorlatilag
szakítottunk.



346

Randerscheinung (f ). lábjegyzet.

In meinem eigenen Leben bin ich fast immer eine Randerschei-
nung gewesen.
Valahogy mindig egy lábjegyzet voltam a saját életemben.



347

Gesang (n). énekszó.

Wir haben mit Weib und Gesang aufgehört, mit Wein werden
wir aber nie.
Lemondhatunk a nőkről és az énekszóról, de a borról aligha.



348

Erlkönig (m). tündérkirály.

„Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?“
„Nem látod, apám, a tündérkirályt?”



349

Vokuhila-Schnitt (m). kamionosfrizu.

Der Typ hat mir schon gefallen aber der Vokuhila-Schnitt.
Cuki a csávó csak bazdmeg a kamionosfrizu.



350

Neubauten (pl). újépítésű házak.

Einstürzende Neubauten ist natürlich der geilste Bandname ever.
Az Einstürzende Neubautennek azér elég jó neve van.



351

Dolchstosslegende (f ). hátbadöfési mí-

tosz.

In Deutschland hat jeder eine Dolchstosslegende mit seiner Uni-
versität.
Németországban mindenkinek, aki valaha járt egyetemre, van egy
bürökratikus hátbadöfési mítosza.



352

Todesgefahr (f ). életveszély.

„Zusammen durchgebrachte Todesgefahr bringt die Herzen nache
zu einander.“
A közösen átélt életveszély összehozza az embereket.



353

Pleitegrieche (m). csődbe ment görög.

Wegen dem verschwendeten Kantinengeld ist der kleine Dénes
fast der Pleitegrieche von der evangelischen Hochschule gewor-
den.
Az eltékozolt uzsonnapénz a kis Dénest kevés híján az evangélikus
iskola csődbe ment görögjévé tette.



354

durchvögeln. lekúrni.

Sie hat das Gefühl gehabt, das sie schwer einzusehen gefunden
hat, sie müsse schon ab und zu gut durchgevögelt werden.
Bármilyen nehezére esett is belátni, úgy érezte, néha szüksége van
arra, hogy alaposan lekúrják.



355

nett. kedves.

Ich versuche, nett zu sein, und dann fangen die Menschen an,
Wörter zu sagen.
Megpróbálok kedves lenni, csak aztán az emberek kinyitják a
szájuk.



356

Fenster (n). ablak.

Rausgehen ist wie Fenster aufmachen, nur krasser.
Kimenni az utcára olyan, mint kinyitni az ablakot, csak durvább.



357

Salienz (f ). szaliencia.

Ich sage nicht, dass sein Filzhut sein höchstsalientes Merkmal
wäre, aber er hat mich schon etwas überrascht.
Nem mondom, hogy a stüszikalapja a legszaliensebb jegy rajta, de
engem meglepett némileg.



358

Imbiss (m). étkezde.

Sie hat auf mich unbekleidet im Imbiss gewartet.
Meztelenül várt rám az étkezdében.



359

Späti (n). éjjelnappali.

Das brennende Späti warf sein gemütliches Licht auf uns, als wir
uns die Hände schüttelten.
A vidáman lángoló éjjelnappali fényénél fogtunk kezet.



360

Lastwagen (m). furgon.

Wenn ich erwachsen werde, werde ich in einem Lastwagen rum-
fahren und Mordgeschichten lösen.
Ha nagy leszek, egy furgonnal megyek majd ide-oda és rejtélyes
gyilkosságokat oldok majd meg.



361

Luftkurort (m). tüdőszanatórium.

Das deutsche Wortblog feiert seinen ersten Geburtstag an einem
Luftkurort.
A német szóblog egyéves születésnapját egy kedélyes üdülőhelyen
tartja meg.



362

wirkmächtig. potens.

Die Idee ist wirkmächtig, die Welt ist aber noch nicht bereit,
antwortete er zu meinem Vorschlag, um alles in Brand zu setzen.
Potens ötlet, de a világ még nem érett meg rá, válaszolta, amikor
azt javasoltam, hogy mindent gyújtsunk fel.



363

Wohnviertel (n). lakótelep.

Dieses Wohnviertel bringt mich dazu, meinen Verstand zu verlie-
ren.
„Őrület ez a lakótelep ahol lakom veled.”



364

Blitzanleiter (m). villámhárító.

Sie hat ihre Töchter eher als Blitzanleiter verwendet.
Szült néhány gyereket, aztán villámhárítónak használta őket.



365

Hinweis (m). tanács.

Mein Hinweis für denen, die eine Hochschulbildung in Deutsch-
land überlegen: Nein.
Tanácsom azoknak, akik mérlegelik, hogy Németországban tanul-
janak tovább: Ne.



366

Begehung (f ). felülvizsgálat.

Die Begehung ging ausreichend, aber dann brannte leider das
Gebäude nieder.
A bizottság látogatása jól sikerült, csak aztán leégett az épület.



367

Betreuer (m). témavezető.

Verwenden Sie Ihren akademischen Grad nicht, wenn sie Flüge
buchen, gab mir mein Betreuer seinen letzten Rat, wenn jeman-
dem da schlimm wird sind Sie ja in der Klemme.
Ne használja a doktori fokozatát, ha repülőjegyet vesz, mert ha
valaki rosszul lesz a járaton, akkor maga benne van a pácban, szólt
a témavezetőm utolsó, hozzám intézett tanácsa.



368

Ausland (n). külföld.

Vielen Dank für die Einladung zu Deinem Party, leider bin ich
zum Glück immer im Ausland.
Köszönöm a szíves meghívást a zsúrodra, sajnos szerencsére min-
dig külföldön vagyok.



369

lynchen. felkoncolni.

Vielleicht könnten wir heute in den Vergnügungspark gehen und
den Mensch in dem Pandaanzug lynchen oder so.
Elmehetnénk ma délután a vidámparkba felkoncolni a pandaem-
bert.



370

Blutschande (f ). vérfertőzés.

Man muss im Leben alles ausprobieren, ausser Volkstanzen und
Blutschande.
Az életben mindent ki kell próbálni egyszer, kivéve a vérfertőzést
és a népitáncot.



371

Steuerzahler (m). adófizető.

Habe ich das Geld von dem deutschen Steuerzahler verdient, hat
sich der Peter gefragt, wo er ins Boeing eingestiegen ist.
Remélem, jó helyen van a német adófizetők pénze, gondolta a
Péter, mialatt beszállt a Boeingbe.



372

reputierlich. tiszteletreméltó.

So ein reputierlicher alter Herr und so viel Blut, sind die Polizisten
übereingestimmt gewesen.
Egy ilyen tiszteletreméltó öregúr és ennyi vér, értett egyet egymás-
sal az összes rendőr.



373

toll. őrült.

Das ist ja toll.
Kész őrület!



374

tunlich. csinálható.

Einen Hund in einem Nachmittag unter drei Menschen zu teilen,
schon tunlich.
Egy kutyát egy délután hárman megenni, az menni fog.



375

solch. minő.

Solch ne Freude, dass Sie wieder da sind, sagten dem Domherr
die Hühner.
Minő öröm magát újra köztünk látni, mondták a kanonoknak a
csirkék.



376

überwirklich. szürreális.

Er hat nicht zurückgeschlagen, da die Situation überwirklich war.
Nem ütött vissza, mert szürreális volt a helyzet.



377

Tontaubenschiessen (n). agyaggalamb-

lövészet.

Einigen können am besten unter der Dusche denken, ich bei
Tontaubenschiessen.
Van akinek a zuhany alatt születnek a legjobb gondolatai, nekem
akkor, ha agyaggalambra lövök.



378

Entrundung (f ). kerekítetlenedés.

Seine neue Diät hat zu seiner Entrundung geführt.
Új étrendje következtében elkerekítetlenedett.



379

Hüpfburg (f ). ugrálós gumivár.

Anderen bieten Familienhilfe an, er hat sich eine Hüpfburg ge-
kauft.
Mások a családjukat támogatják, ő vett magának egy gumivárat.



380

Wiederholungstäter (m). visszaeső elköve-

tő.

Das muss ein Wiederholungstäter sein, hat die Polizei vermutet,
wenn noch ein Briefträger verschwunden war.
Visszaeső elkövető lehet, tanakodtak a következő postás eltünése-
kor a rendőrök.



381

bisweilen. némelykor.

Bisweilen esse ich auch gerne Eiergerste mit Sosse, sagte Soma,
und dann fuhr er in den Himmel.
Némelykor magam is szívesen fogyasztok tarhonyát szafttal,
mondta Soma, majd megdicsőült.



382

obzwar. nohabár.

Obzwar er die Werke des Shakespeare sorgfältig studierte, konnte
der Elefantmann kein Tuba spielen.
Nohabár elsőrangú ismerője volt Shakespeare műveinek, az Ele-
fántember mégsem tudott tubán játszani.



383

erloschen. kihunyt.

Meinge Gefühle für sie wurden sofort erloschen, als ich erfuhr,
dass sie auf Joy Division stehe.
Érzelmeim irányában rögvest kihunytak, mihelyst megtudtam,
hogy rajong a Joy Divisionért.



384

Partymuffel (m). ünneprontó.

Du Partymuffel, hat er gesagt, und er hat in mein Gesicht gekotzt.
Micsoda ünneprontó, mondta, majd az arcomba hányt.



385

schlaftrunken. álomittas.

Sándor streichelte schlaftrunken den Elefant.
Sándor álomittasan simogatta az elefántot.



386

liebkosen. fogdosni.

Sándor liebkoste schlaftrunken den Elefant.
Sándor álomittasan fogdosta az elefántot.



387

Stinkefinger (m). középső ujj.

Unsere Ergebnisse haben unserer Hypothese den Stinkefinger
gezeigt.
Az eredményeink megbaszták a hipotézisünket.



388

Trachtenverein (m). hagyományörző jelme-

zes kör.

Der Typ in dem Bananeanzug ist von dem Trachtenverein rausge-
schmiessen worden.
A banánjelmezes figurát kivágták a skanzenből.



389

Schwerkraft (m). nehézségi erő.

Schwerkraft? Nein Danke!
Le a gravitációval!



390

Stadtbild (f ). városkép

Die reine Stadtbild entwickelt sich aus dem Beton.
Az igazi városkép betonra építkezik.



391

Wärmflasche (f ). forróvizes palack.

Wann greifen wir endlich Polen an, habe ich gefragt, aber als
Antwort haben sie mir nur ne Wärmflasche gegeben, und dann
haben sie angefangen, Kniffel zu spielen.
Megkérdeztem, mikor támadjuk meg végre Lengyelországot, de
aztán kapott mindenki egy melegvizes palackot, és elkezdtünk
kockázni.



392

Weltreise (f ). világ körüli út.

Während meiner Weltreise erfuhr ich, dass Menschen überall
gleichmässig albern sind.
A világ körüli utam legfontosabb tanulsága az, hogy az emberek
konzisztensen hülyék mindenfele.



393

Gleichgültigkeit (f ). közöny.

Ich fürchte, ich würde irgendwann auf die Leiden meiner Mitt-
menschen immer mit derselben Gleichgültigkeit reagieren, als ob
sie im Internet berichtet wären.
Attól rettegek, hogy egy napon olyan közönnyel fogok reagálni
embertársaim minden nyomorára, mintha az interneten olvastam
volna róla.



394

lächeln. mosolyogni.

Lächle, morgen wird es noch schlimmer.
Mosolyogj, a holnap rosszabb lesz a mánál.



395

tot. halott.

Lou ist tot und mir geht’s auch nicht besonders gut.
Lou halott és én sem érzem túl jól magam.



396

umwidmen. átcsoportosítás.

„Da eigentlich keine Gelder für einen Hegel-Workshop vorge-
sehen waren, mussten Gelder aus dem Topf für Zoo-Besuche
umgewidmet werden.“
A Hegel workshopot csak az állatkerti látogatásra szánt pénz
átcsoportosításával lehetett megcsinálni.



397

Leichenbeschauer (m). halottkém.

Die Rasenden Leichenbeschauer sind die ungarischen Einstür-
zende Neubauten.
A Vágtázó Halottkémek a magyar Einstürzende Neubauten.



398

Kuchen (m). sütemény.

Dénes hat seinem Anwalt jeden Sonntag einen Kuchen gebacken.
Dénes minden vasárnap süteményt sütött az ügyvédjének.



399

skypen. szkájpolni.

In ihrem Austauschsemester hat sie regelmässig mit ihrem Gold-
fisch geskyped.
Amíg cserediák volt, rendszeresen szkájpolt az aranyhalával.



400

Gewichtszunahme (f ). testsúlynövekedés.

Für Winnie Puuhs Hasenheimseigangstürsverklemmung ist Ge-
wichtszunahme verantwortlich.
Testsúlynövekedése tehető felelőssé azért, hogy Micimackó bera-
gadt Nyuszi otthonának ajtajába.



401

befriedigend. kielégítő.

Es hat kaum solche befriedigende Eindrücke im Leben, als wenn
man in Mariokart ein Arschloch ist.
Kevés dolog tölti el az embert olyan megelégedéssel az életben,
mint ha direkt fasz a Mariokartban.



402

Ohrensessel (m). füles karosszék.

„Während alle auf den Schauspieler warteten, der ihnen verspro-
chen hatte, nach der Aufführung der Wildente gegen halbzwölf
zu ihrem Abendessen in die Gentzgasse zu kommen, beobachtete
ich die Eheleute Auersberger genau von jenem Ohrensessel aus,
in welchem ich in den frühen Fünfzigerjahren beinahe täglich
gesessen war und dachte, dass es ein gravierender Fehler gewesen
ist, die Einladung der Auersberger anzunehmen.“
Mialatt mindenki a színészre várt, aki megígérte nekik, hogy a
Vadkacsa előadása után eljön a Gentzgasséban tartott vacsorájukra,
én az Auersberger házaspárt figyeltem abból a füles karosszékből,
amelyben az annak idején az egész ötvenes éveket töltöttem, és
arra gondoltam, mennyire súlyos hibának bizonyult elfogadni
Auersbergerné meghívását.



403

Gemischtwarenhändlerin (f ). vegyeske-

reskedés női vezetője.

Ballerinnen, Schauspielerinnen, hatte ich zur Gemischtwaren-
händlerin am Telefon gesagt, hängen sich auf.
A ballerinák, a szinésznők, mondtam a fűszeresnek a telefonba,
felakasztják magukat.



404

Mitteilungstriumph (m). az afelett érzett

győzelmes öröm, hogy valakinek elmond-

tunk valamit.

„die genauen Umstände, dachte ich, hätte ich ihnen sagen sollen,
und sie damit um ihren Mitteilungstriumph bringen, den sie
tatsächlich auf die gemeinste Weise ausgenützt und also genossen
haben, wie ich feststellte vor dem offenen Krizegeschäft“
a pontos körülményeket kellett volna megosztanom velük, ezzel is
megfosztva őket a közlésük felett érzett kéjes örömüktől, amelyet
persze a legalantasabb módon kiélveztek és kihasználtak, ahogyan
azt a Krize féle szabóság előtt módomban állt megítélni



405

Brotberuf (m). kenyérkereső foglalkozás.

Linguistikprofessor ist meine Brotberuf, aber meine wahre Beru-
fung ist mit fremden Männern in kleinen Musiklokalen bei einem
Glas Cognac mitzufühlen.
Szakmámat tekintve a nyelvészet professzora vagyok, valódi híva-
tásom azonban az, hogy ismeretlen férfiakkal kis zenés helyeken
egy pohár konyak felett kesergek.



406

Leberkäsesemmel (f ). disznósajtos zsem-

le.

Während im Hintergrund die Tankstelle in Flammen aufgegangen
ist, hat der Peter seine Leberkäsesemmel mit voller Überlegung
weitergegessen.
Mialatt a háttérben a benzinkút a levegőbe repült, a Péter hideg-
vérrel ette tovább a disznósajtos zsemléjét.



407

abbruchreif. lebontásra érett.

…„mein Instinkt hat mir gesagt, du darfst ihn nicht ansprechen,
sprichst du ihn an, macht er eine widerliche Bemerkung und
zerstört dich auf Tage und ich habe ihn auch nicht angesprochen,
habe mich beherrscht, ihn beobachtend bis auf den Schwedenplatz
hinunter, wo er mit dieser Frau in einem alten abbruchreifen Haus
verschwunden ist.“
diktálták az ösztöneim, ne szólítsd meg, ha megszólítod, tesz
valamilyen visszataszító megjegyzést, amivel napokra tönkretesz,
és nem is szólítottam meg, hanem uralkodtam magamon, egészen
a Schwedenplatzig figyelve, ahogyan eltűnnek ezzel a nővel egy
ódon, lebontásra érdemes házban.



408

Publikumsliebling (m). közönségkedvenc.

Miklós Galla ist ein Publikumsliebling, der lustigste Mensch
und der unterhaltsameste Komiker in Ungarn un in der Welt
überhaupt, es ist nicht verwunderlich, dass er hunderttausenden
von Neider hat.
Galla Miklós a közönség kedvence, Magyarország, sőt, a világ
legviccesebb embere és legjobb komikusa, nem csoda, hogy száz-
ezernyi irigye van.



409

Grossstadtmorast (m). nagyvárosi dzsun-

gel.

„Nicht ohne perversen Unterton hatte ich tatsächlich die Wör-
ter Grossstadtmorast und Landidylle gehört, ich glaube, es war
der Auersberger gewesen, der diese Wörter immer wieder aus-
gesprochen hat, während ich auf dem Ohrensessel seine Frau
beobachtete, die von Zeit zu Zeit immer wieder in ihr hysteri-
sches Lachen ausgebrochen ist, wenn sie versuchte, die Leute bei
Stimmung zu halten bis zum Auftreten des Burgschauspielers.“
Nem minden perverz felhang nélkül ütötték meg a fülemet a
nagyvárosi dzsungel és a vidéki idill kifejezések, úgy gondolom,
az Auersberger volt az, aki ezeket a szavakat újra és újra kiejtette
a száján, mialatt én a füles karosszékből a feleségét figyeltem, aki
időről időre hisztérikus kacagásban tört ki, ahogyan próbálta a
színész érkezéséig a vendégekben tartani a lelket.



410

Trunksucht (f ). iszákosság.

Der Peter, wie er aus der deutschen Provinz gezogen ist, hat sich
leider endlich über die Karriere und zu lasten von der Trunksucht
entschieden.
Azzal, hogy elköltözött a vidéki Németországból, a Péter végleg a
karrier mellett tette le a voksát, az iszákosság rovására.



411

Geld (n). pénz.

Heute bin ich sehr böse gewesen, deshalb habe ich das Geld von
der Universität verlebt.
„Ma nagyon mérges voltam, ezért elköltöttem az egyetem pénzét.”

(zitat)



412

Grüppchensex (m). csoportszexecske.

Noch ein Gläschen Wein vor dem Grüppchensex?
Egy finom pohárka bor a csoportszexecske előtt?



413

Gruppenbezogene Menschenfeindlich-

keit (f ). csoportalapú mizantrópia.

Sie sind kein verbitterter Misanthrop, sie leiden einfach an Grup-
penbezogener Menschenfeindlichkeit bezüglich den Menschen
um Sie herum.
Maga nem mizantróp, higgye el nekem, csak a maga körül lévőket
gyűlöli pont.



414

Heute (n). ma.

Heute war’s für’s letzte mal schön.
„Ma volt utoljára jó idő.”



415

Schriftsteller (m). férfi regényíró.

– Wie viele Schriftsteller braucht man, um eine Birne zu wech-
seln?
- Seine Alkoholismus war was anders, denn er wurde einmal ster-
ben.
– Hány férfi regényíró kell ahhoz, hogy kicseréljen egy villanykör-
tét?
- A férfi azonban nem ezért ivott lassan és rendületlenül, hanem
mert tudta, egyszer meg fog halni.



416

bewegend. megható.

Nix ist bewegender als der seine Mutter erkennende Zirkuselefant.
Nincs meghatóbb a saját anyját felismerő cirkuszi elefántná.



417

verhätscheln. elkényeztetni.

Als Kind haben mich meine Eltern wirklich verhätschelt, deswe-
gen habe ich erst mit fünfundzwanzig erfahren, dass der siebzehnte
Bezirk existiert.
Kiskoromban nagyon elkényeztettek a szüleim, ezért csak huszon-
ötévesen tudtam meg először, hogy a tizenhetedik kerület létezik.



418

Lebensgefährte (m). élettárs.

Nach ausführlichen Alkoholisierung hat sie eine Auseinanderset-
zung mit ihrem Lebensgefährte gehabt und hat ihn vor der Stube
niedergestochen.
Ittas állapotban szóváltásba keveredett az élettársával, majd leszúr-
ta a kocsma előtt.



419

Tonband (n). hangszalag.

Die Jugend vergnügt sich zu den Tonbände der beliebten Fuck
Buttons Popgruppe.
A közkedvelt Fuck Buttons popegyüttes slágereire mulat az ifjuság.



420

Farbe bringen. színt vinni.

Der Clown hat wirklich Farbe in die Beerdigung gebracht.
A bohóc tényleg színt vitt a temetésbe.



421

Kulturbeflissenheit (f ). kultúréhség.

Wenn jemand den Humor des Miklós Galla verehrt, ist es ein
Anzeichen von Kulturbeflissenheit.
Galla Miklós humoráért rajongani a kultúréhség egyértelmű jele.



422

Schwimmbad (n). uszoda.

Vorwärts, Polizisten, vorwärts Soldaten, die Schwimmbäder sollen
in Blut schwimmen.
Előre rendőrök, katonák, ússzanak vérben az uszodák.



423

Überzieher (m). felöltő.

– Wie viele Schriftsteller braucht man, um eine Birne zu wechseln?
– Ich kann mich sauber an meinen Vater erinnern, als er in seinem
langen Überzieher die Möbel schlug.
– Hány férfi regényíró kell ahhoz, hogy kicseréljen egy villanykör-
tét?
– Jól emlékszem az apámra, ahogyan földig érő felöltőjében csap-
kodja a bútorokat.



424

Vogelgezwitscher (m). madárcsicsergés.

Der Peter ist im Vogelgezwitscher aufgewacht, bemerkend, dass
er auf einem dicken Mensch liegt.
A Péter madárcsicsergésre ébredt, és arra, hogy egy kövér emberen
fekszik.



425

unliebenswürdig. kellemetlen.

Unter kleinen Kindern bin ich etwas unliebenswürdig.
Kisgyerekek körében elég kellemetlen vagyok.



426

Lehne (f ). karfa.

Die Auersberger sass auf jenem zierlichen Empiresessel, dessen
Lehne nichts anderes ist, als eine kunstvoll geschnitzte Lyra aus
Nussholz und vertröstete die Gäste.
Az Auersbergerné abban a bizonyos karosszékben ült, amelynek a
karfája nem volt egyéb, mint diófából kifaragott poézis, és vigasz-
talgatta a vendégeket.



427

Zeitungserfolg (m). ismertség, melyre hír-

lapok útján tesz szert az ember.

Das Ziel dieses Blogs ist Zeitungserfolg.
Blogunk célja a világhír.



428

Entscheidungslosigkeit (f ). tanácstalan-

ság.

Wenn ich mir Eis wählen soll, bin ich immer von Entscheidungs-
losigkeit besetzt.
Ha ki kell választanom, milyen fagylaltot kérek, mindig úrrá lesz
rajtam a tanácstalanság.



429

Kanake* (m). feka.

Nicht in euerem schnöseligen Goethe Institut sondern auf der
Strasse hab ich’s Argot gelernt, deshalb sind mir zwar Genusfehler
nicht fremd, zugleich find ich immer den Ton mit den Kanaken.
Én nem a puccos Gőteintézetetekbe tanultam meg németül, ha-
nem az utcán, ezér soha nem tudom, milyen nemüek a dolgok, de
tisztelnek az aluljáróba az indiánok erősen cserébe.
(*a szó használata német nyelvü társalgásba nem javasolt)



430

Schönheitsfehler (m). szépséghiba.

Der einzige Schönheitsfehler des Kindergeburtstages bestand in
dem nachmittäglichen Bienenangriff.
A zsúr egyetlen szépséghibáját a délutáni méhtámadás jelentette.



431

Häuflein. (n). markonyi.

Die Kinder haben nur ein Häuflein Zähnen gefunden.
A gyerekek csak egy maroknyi fogat találtak.



432

Leichenschmaus (m). halotti tor.

Mir geht’s nicht besonders gut, ich habe mich an dem Leichen-
schmaus überfressen.
Nem vagyok valami jól, elrontottam a gyomromat a toron.



433

Kurzschluss (m). rövidzárlat.

Das ganze Dorf wurde in der dem Kurzschluss folgenden Dun-
kelheit empfangen.
Az egész falu a rövidzárlatot követő sötétségben fogant.



434

Anblick (m). látvány.

„Der Anblick war weniger traurig als unappetitlich, dachte ich.“
A látvány nem is annyira szomorú, mint inkább ízléstelen, gon-
doltam magamban.



435

Wohnungstheater (n). lakásszínház.

Mutter kommt am Abends von der Kneipe zurück un dann fängt
das Wohnungstheater wieder an.
Anya hazajön este a kocsmából és kezdõdik elölrõl a lakásszínház.



436

Fleischergehilfe (m). mészárossegéd.

Intellektuellen ennuyierten sie, sie verzehrte sich nach einem
Fleischergehilfe.
Unta az értelmetlenségieket, és egy mészárossegéd után epekedett.



437

Kleinstbeamter (m). kishivatalnok.

Geh nicht nach Alt-Ofen, die Kleinstbeamten trampeln dich zu
Tode.
Ne menj Óbudára, agyontipornak a kishivatalnokok.



438

nervenaufreibend. idegtépő.

Die ersten zwei Jahren von der Primarschule sind immer nerven-
aufreibend.
Az áltisi első két éve mindig idegtépő.



439

Sturzbach (m). áradat.

Sie hat mich zu einem Vorwurfssturzbach ausgesetzt, weil ich ihre
Kinder verloren hatte.
Szemrehányások özönével árasztott el, amiért elvesztettem a gye-
rekeit.



440

Geschwurbel (f ). okoskodás.

Mit Geschwurbel sind wir alle prima.
Okoskodásba mind nagyon jók vagyunk.



441

Judentum (n). zsidóság.

István hat seinen Kampf gegen dem internationalen Judentum
angekündigt, aber dann ist er in einem Graben eingeschlafen.
István harcot hirdetett a nemzetközi zsidóság ellen, majd elaludt
egy árokban.



442

Widerstand (m). ellenállás.

Die Melancholie des Widerstandes ist zwecklos.
Az ellenállás melankóliája értelmetlen.



443

A nap norvég szava

holdeplass. megálló.

Hvalrossen frøs i holdeplassen fordi sleden var sent.
A rozmár halálra fagyott a megállóban, mert késett a szán.



444

A nap norvég szava

by. város.

Hele byen er full fordi det er lørdag.
Az egész város részeg, mivel szombat van.



445

A nap norvég szava

hai. cápa.

En hai kom og vi spiste det.
Jött egy cápa, és megettük.



446

A nap norvég szava

mørkt. sötét.

Alle er fulle og det er mørkt.
Mindenki részeg, és sötét van.



447

A nap norvég szava

bart. bajusz.

Vi gikk tom for bensin, så jeg vokste bart.
Elfogyott az üzemanyag, ezért bajuszt növesztettem.



448

A nap norvég szava

låv. pajta.

Min ex kone og min nåværende kone hektet opp i låven.
Az előző feleségem és a mostani feleségem összejöttek a pajtában.



449

A nap norvég szava

norsk. norvég.

Faktisk, jeg kan ikke norsk.
Igazából nemtok annyira norvégul.



450

A nap norvég szava

lacet (m). cipőfűző.

Rendez-moi mes lacets car je vais prendre froid aux pieds avec ces
courants d’air.
Adja vissza a cipőfűzőmet, mert különben fázni fog a lábam ebben
a huzatban.



451

A nap francia szava

andouiller (m). agancs.

J’aimerais que vous consolidiez l’andouiller de mon wapiti, car j’ai
huit enfants et j’aimerais qu’ils puissent accrocher leurs manteaux.
Azt szeretném, ha megerősítené a vapitim agancsait, de úgy, hogy
a nyolc gyerekem mind rájuk akaszthassa a kabátját.



452

a nap francia szava

abeille (m). méh.

Pourriez-vous piquer mon abeille?
Kérem, szabadítsa meg a méhemet a szenvedéseitől.



453

a nap francia szava

exécution (f ). kivégzés.

A (zitat) heure est la prochaine exécution, s’il vous plaît?
Elnézést, mikor esedékes a következő kivégzés?



454

a nap albán szava

dhi. kecske.

Dhi zhduk, unë hëngra një kos.
Eltűnt a kecske, ezért ittam egy joghurtot.



455

krankenhausreif. kórházkész.

„In der Ukraine ist die regierungskritische Reporterin Tatjana
Tschornowol bei einem Überfall von drei Männern krankenhaus-
reif geprügelt worden.“
Három férfi támadt a rendszerrel szemben kritikusan fellépő ukrán
riporterre, Tatjana Csornovolra, és kórházkészre verték.



456

Ausschreitung (f ). lázongás.

Nix wie eine schöne Ausschreitung mit Freunden.
Nincs is jobb, mint egy kiadósat lázadni a haverokkal.



457

raffiniert. rafinált.

Der raffinierte Junge ist von der Feuerwehr nie gefunden worden.
A rafinált kisfiút sosem találták meg a tűzoltók.



458

Kredenz (f ). kredenc.

Am letzten Tag des Jahres verstecke ich mich hinter der Kredenz.
Az év utolsó napján a kredenc mögé szoktam bújni.



459

Menschheit (f ). emberiség.

„Die Menschheit gehört ausgerottet.“
Az emberiség megérett a pusztulásra.



460

zeitgenössisch. kortárs.

Die zeitgenössische ungarische Literatur wird von Menschen
geschrieben, die nicht schreiben können, über Menschen, die
nicht reden können, um Menschen zu unterhalten, die nicht lesen
können.
A magyar kortárs irodalmat írni nem tudó emberek írják beszélni
nem tudó emberekről olvasni nem tudó emberek szórakoztatására.



461

Schrotthalde (f ). szemétdomb.

Auf der Schrotthalde ihrer Gefühlen singen die Vögel nie.
Érzelmei szemétdombján nem dalol a madár.



462

immer. mindig.

„Das Widerwärtige war hier schon immer widerwärtiger, das Ab-
geschmackte schon immer abgeschmackter und das Lächerliche
schon immer lächerlicher.“
A visszataszító itt mindig is visszataszítóbb volt, az ízléstelen
mindig ízléstelenebb, és a nevetséges mindig nevetségesebb.



463

Unerhörtheit (f ). hallatlanság.

Was ist das doch für eine Unerhörtheit, hat der Peter geantwortet,
wo er gefragt worden ist, ob er Jude sei.
Na de kérem, ez már aztán hallatlan, fuvolázta a Péter, amikor
megkérdezték tőle, hogy zsidó-e.



464

unzurechnungsfähig. beszámíthatatlan.

Es hätte später als vier Uhr nachmittags sein müssen, der Schäfer*
war schon lange unzurechnungsfähig.
Délután négy után lehetett, mert a Juhász már nem volt beszámít-
ható állapotban.

*Ein anderer Schäfer.



465

Ladenhüter (m). léhűtő.

Um solche Ladenhüter und Rüpel kümmere ich mich nicht, sind
die letzten Worte von Onkel Matula gewesen.
Effajta léhűtőkkel és pernahajderekkel nem bajlódok, voltak Ma-
tula bácsi utolsó szavai.



466

Unverfrorenheit (f ). arcátlanság.

Was für eine Unverfrorenheit, jemand ist nachtsüber eingebrochen,
und hat die Salz- und Pfefferstreuer auf dem Tisch mit einander
gewechselt.
Micsoda arcátlanság, valaki betört az éjjel, és megcserélte az aszta-
lon a só- és borstartót!



467

Schrei (m). sikoly.

Nach der Anne ist nur ein Schrei geblieben.
A Panni után csak egy sikoly maradt.



468

bedauerlich. sajnálatos.

Bedauerlich, hat der Peter genickt, als er die Toten gemerkt hat.
Sajnálatos, bólintott a Péter, amikor észrevette a hullákat.



469

Tentakel (m). csáp.

Dirk mochte den Tentakel gerne.
Csongor nagyon szerette a csápot.



470

Chinese. kínai.

Sie sind zum Chinesen gegangen und der Tentakel war da.
Bementek a kínaiba és ott volt a csáp.



471

Hindeutung (m). utalás.

Wir kleiden schon den Tentakel mit antropomorfischen Perso-
nalattributen, fragte der Verkäufer mit einer Hindeutung des Sar-
kasmus.
Akkor már antropomorf személyiségjegyekkel ruházzuk fel a csá-
pot, kérdezte az eladó szatirikusan.



472

Klebescheibe (f ). tapadókorong.

Ich liebe dich, sag er dem Tentakel, aber er antwortete nicht, und
die ganz hässliche rutschige Klebescheibe klimperte schrecklich
daran ab.
Szeretlek, mondta a csápnak, de az nem válaszolt, csak csúnyán
csörgött rajta a csupa csúszós tapadókorong.



473

schade. kár.

Schade, dass du mich dann nicht sehen wirst, als ich Charles de
Gaulle die Hand gebe.
Kár, hogy nem fogsz látni, amint kezet fogok Charles de Gaulle-al.



474

dauerhaft. tartós.

Das Geheimnis einer dauerhaften Beziehung – den anderen zum
Narren zu halten.
A tartós párkapcsolat titka, hogy hülyének nézzük a másikat.



475

Alter (n). kor.

Als ich in deinem Alter war, war ich so alt wie du.
Amikor én annyi idős voltam, mint most te, akkor annyi idős
voltam, mint most te.



476

Sprachgeschichte (f ). nyelvtörténet.

Ich brauche keine Freunde, meine Freunde sind mein Rechner
und die ungarische Sprachgeschichte.
„Nekem nincs szükségem barátokra, az én barátaim a számítógé-
pem és a magyar nyelvtörténet.”



477

Waldhütte (f ). erdei házikó.

Wir haben’s damals noch lustig gefunden, dass nicht alle von uns
von der Waldhütte zurückkommen würden.
Akkor még viccesnek találtuk, hogy nem mind fogunk visszajönni
az erdei faházból.



478

Eltern (pl). szülők.

Ich rauche, denn meine Eltern verstehen mich nie.
Soha nem értenek meg a szüleim, ezért dohányzom.



479

Gemeinplatz (m). közhely.

Wer nur mit Gemeinplätze kommuniziert werden die Nachbaren
gern haben.
Aki csak közhelyekben beszél, azt szeretni fogják a szomszédok.



480

Verwaltung (f ). üzemeltetés.

Bezüglich den Erstickungstoden wäscht die Verwaltung ihre Hän-
de in Unschuld.
Ami a fulladásos haláleseteket illeti, az igazgatóság mossa kezeit.



481

Bett (n). ágy.

Wer wie sein Bett macht, so schläft er seinen Traum.
Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.



482

Petersilie (f ). haraszt.

Die Petersilie rättelt sich nicht, wenn es keinen Wind gibt.
Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél.



483

Fleisch (n). hús.

Billiges Fleisch hat dünnen Saft.
Olcsó húsnak híg a leve.



484

Ader (f ). ér.

Reck dich nur so lange, bis deine Decke eine Ader ist.
Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér.



485

Dudelsack (m). duda.

Für zwei Dudelsackspieler ist es physisch gesehen unmöglich, um
sich in der selben Stube aufzuhalten.
Két dudás nem fér meg egy csárdában.



486

Frost (m). dér.

Der Frost kommt noch auf den Hund.
Jön még kutyára dér.



487

Hand (f ). kéz.

Die Hand jedes Heiligen beigt sich in seiner eigenen Richtung.
Minden szentnek maga felé hajlik a keze.



488

Nemulasch (n). nemulass.

Es wird noch Nemulasch!
Lesz itt még nemulass!



489

Freude (f ). öröm.

„Es ist schon immer in meinem ganzen Leben mein Bestreben
gewesen, anderen immer nur Freude zu bereiten (…) Mein Lehrer
freute sich immer, wenn er mich ohrfeigen konnte, und die ganze
Schule war froh, als ich mit ihr fertig war.“
Egész életemben nem volt egyéb célom, mint hogy örömet okoz-
zak embertársaimnak. Tanáraim mindig örömmel vágtak szájon,
és az egész iskola nagyon örült, amikor befejeztem végre.



490

künstlerisch. művészi.

„Mir tut der Unsinn leid, dass er bislang so selten künstlerisch
geformt wurde, deshalb liebe ich Unsinn.“
Végtelenül elszomorít, hogy eddig az értelmetlenség olyan ritkán
kapott művészi formát – éppen ezért kedvelem olyan nagyon az
értelmetlenséget.



491

niesen. tüsszenteni.

„De mortunis nil nisi bene, auf deutsch: Man soll den Toten nicht
auf die Beene niesen.“
De mortunis nil nisi bene, magyarul a halottakról vagy niszi vagy
benne.



492

Gefühl (n). érzés.

„Es ist doch ein eigentümliches Gefühl, wenn man in zehn Minu-
ten geschlachtet werden soll.“
Igazán különös érzés, ha az ember tudja, hogy tíz perc múlva
leölik.



493

Schwan (m). hattyú.

„Die Schwäne essen das Brot ihrer Herren mit Tränen zusammen-
gebacken.“
A hattyúk gazdáik könnyekkel kisütött kenyerét eszik.



494

Schreibtisch (m). íróasztal.

„Der alte Schreibtisch aber suefzte eisig, aus taktischen Gründen.“
Az íróasztal azonban – taktikai megfontolásokból – hűvösen só-
hajtott.



495

Behauptung (f ). feltételezés.

„Behauptungen, wie die, dass ich nur mit einem Hemde bekleidet
in den Baum gestiegen sei und dort den Taifun gelesen habe, habe,
sind unwahr.“
Azok a feltételezések, mint például hogy én egy szál ingben mász-
tam fel a fára és ott a tájfunt olvastam tam, valótlanok.



496

Hundekrankheit (f ). kutyabaj.

„Hundekrankheiten bekommt der Hannoveraner nie.“
A hannoverieknek sosincs kutya baja.



497

ohnmächtig. ájult.

„Ach, es geht mir etwas besser, ich bin nur neunmal heute ohn-
mächtig geworden!“
Köszönöm, már jobban vagyok, ma csak kilencszer ájultam el.



498

Zeitgeist (m). korszellem.

Es sagt schon viel über dem Zeitgeist, dass ich nachprüfen muss,
ob die Blumenvase von dem Schaf oder von meiner zehnjährigen
Cousine an meine Facebook-Wand gepostet worden ist.
Sokat elárul a korszellemről, ahogyan rá kell néznem még egyszer,
hogy a Birka vagy a tízéves unokahúgom posztolta a virágvázát a
Facebook falamra.



499

Schweinefleisch (n). disznóhús.

„Die beiden übrigen Deutschen assen schweigend Schweine-
fleisch.“
A maradék két német hallgatagon ette a disznóhúst.



500

Förderkorb (m). bányalift.

„So schlagen manchmal auch wir, aus erreichten Höhen herabfal-
lend, auf dem trostlosen Förderkorb unserer Zukunft auf.“
Így ütközünk mi is gyakran, az elért magaslatokról alázuhanva,
jövőnk reménytelen bányaliftjébe.



501

Werkbank (f ). munkaasztal.

„Puschkov sagte: – Die Frau ist die Werkbank der Liebe, – und
schon hatte er eine in der Fresse.“
A nő a szerelem munkaasztala, mondta Puskov, és rögtön kapott
egyet a pofájába.



502

Zuschauerausschreitung (f ). szurkolói

rendbontás.

„Dynamo Dresden wurde nach einem Sportgerichtsurteil vom 10.
Dezember 2012 wegen wiederholter Zuschauerausschreitungen
für den Wettbewerb ausgeschlossen.“
A Dinamo Dresden-t 2012 December tizedikén egy sportbíróság
sorozatos szurkolói rendbontások miatt kizárta a bajnokságból.



503

Sinn (m). értelem.

„Unheimlich ist das menschliche Dasein und immer noch ohne
Sinn.“
„Iszonyatos az emberi létezés és még mindig értelem híján való”



504

Pferderennen (n). lóverseny.

„Ich bin ziemlich gross, nicht dumm, kleide mich elegant und
geschmackvoll, trinke nicht, gehe nict zu Pferderennen, sondern
fühle mich zu den Damen hingezogen.“
Meglehetősen magas vagyok, nem vagyok ostoba, elegánsan és
ízlésesen öltözködöm, nem iszom, nem járok lóversenyre, hanem
inkább a hölgyek társasága vonz.



505

Fall (m). eset.

„Ein sonderbarer Fall ist mir passiert: ich hatte plötzlich vergessen,
was zuerst kommt – die Sieben oder die Acht.“
Különös eset történt velem a közelmúltban. Hirtelen elfelejtettem,
hogy a nyolcas következik-e a hetes után, vagy fordítva.



506

Lebensmut (m). életkedv.

Mein Lebensmut am Morgen haltet soweit aus, bis jemand mir
was sagt.
A reggeli életkedvem addig szokott kitartani, amíg nem szól hoz-
zám ember.



507

ausdenken. kigondolni.

Gestern hab ich mir was ausgedacht, und werd wahrscheinlich
morgen auch.
Tegnap eszembe jutott valami, meg holnap is fog.



508

Verzweiflung (f ). kétségbeesés.

Abends trink ich ein Bier mit meinen Kumpeln oder ich bleib
zuhause und geb mich der reinen Verzweiflung hin.
Hát esténként iszok egy sört a haverokkal vagy otthon maradok
és átadom magam a totális kétségbeesésnek.



509

Vampir (m). vámpír.

Die Vampire treiben die müden Kamele langsam durch Paris.
A vámpírok a fáradt tevéket áthajtják Párizson lassan.



510

ungerechtfertigt. indokolatlan.

Die Liebe des ungarischen Hipsters für Bockwurst ist ungerecht-
fertigt.
A magyar hipszterek indokolatlan mértékben kedvelik a hurkát.



511

niederstechen. leszúrni.

Man hat meinen Enkel an einem Dolly Roll Konzert niederge-
stochen.
„Az unokámat megkéselték Dolly Roll koncerten!”



512

Süssigkeit (f ). édesség.

Veilchen isst gerne Süssigkeiten, um die Leere in sich zu füllen.
Viola szívesen fogyaszt édességet, hogy megpróbálja betömni az
ürességet, amelyet magában érez.



513

Ding (n). izé.

Ding ist einfach so, denn Leute sind dumm.
Azér van úgy az akármi, mer az emberek hülyék.



514

Befreiung (f ). felszabadítás.

Alle reden über die Befreiung von Tibet, aber Südtirol interessiert
niemanden.
Mindenki odavan Tibet felszabadításáért, Dél-Tirol meg egy árva
lelket se érdekel.



515

Lebenswerk (n). életmű.

Falls es dir gut geht, denk daran, dass der Rimbaud mit seinem
Lebenswerk mit 20 fertig gewesen ist.
Ha esetleg jól mennének a dolgok, gondolj arra, hogy a Rimbaud
húsz éves korára megírta az életművét.



516

Gefühlslage (f ). lelkiállapot.

Ihre Gefühlslage war so, wie wenn dich eine Gesamtausgabe von
Camus von der anderen Ecke der Bibliothek am Kopf trifft.
Kábé abban a lelkiállapotban volt, mint akit a szabóervin másik
sarkából fejbe dobtak egy Camus összessel.



517

kollabieren. összeomlani.

Dem Dénes seine Abendpläne sind schnell kollabiert, und ne
halbe Stunde später hat sie sein Leben gefolgt.
Dénesnek elég hamar összeomlottak a tervei estére, és fél órával
később az élete is.



518

kleinmachen. felkockázni.

Er hat seinen Mitbewohner kleingemacht, weil er hatte nie Klo-
papier gekauft.
Felkockázta a lakótársát, mert sose vett klotyópapírt.



519

aufspalten. széthasadni.

Vor kurzem ist das Hirn von einem Studierenden aufgespaltet.
Worüber hat er sich den Kopf zerbrochen?
„A minap egy egyetemistának szétloccsant az agyveleje. Vajon min
törte a fejét?”



520

Lob (n). bók.

Von Angst habe ich meine Zigarette auseinandergebissen, hat er
sie mit Lob überschüttet.
Ijedtemben kettéharaptam a cigimet, bókolt neki.



521

Tasse (f ). csésze.

Der ungarische Staat ist diese Tasse.
„Ez a magyar állam, ez a csésze.”



522

Briefmarkensammlung (f ). bélyeggyűjte-

mény.

Ein Gentleman zeigt dir in Wirklichkeit seine Briefmarkensamm-
lung.
Egy úriember tényleg megmutatja a bélyeggyűjteményét.



523

Teegesellschaft (f ). teadélután.

Wenn ich mit meinen Freundinnen Teegesellschaft spiele, wir
heulen andauernd innenseitig, wie vom Terror betroffen – und
Kindergarten dauert noch eine Ewigkeit.
Amikor a barátnőimmel teadélutánt tartunk, igazából folyamato-
san üvöltünk belül, mint egy rémálomban, amelyből nincs ébredés,
és az óvodából még évek vannak hátra.



524

Weihnachten (n). karácsony.

Am Weihnachten 1978 haben wir mein Lieblingstier gegessen.
Hetvennyolc karácsonyán megettük a kedvenc állatomat.



525

Bildschirmhintergrund (m). képernyőhát-

tér.

Vor er sich aufgehängt hat, er hatte David Hasselhoff mit Hunde-
welpen als Bildschirmhintergrund eingestellt.
Mielőtt felakasztotta magát, beállította a kiskutyás David Hassel-
hoffot a gépén háttérképnek.



526

Kuss (m). csók.

Ich werfe einen Kuss zu deiner Leiche zu.
„dobok egy csókot a hulládra”



527

Kreuzigung (f ). keresztrefeszítés.

Dem Kálmán sein Wochenende ist ganz gut gewesen, der An-
namária ihr Wochenende ist eher dem Francis Bacon Gemälde
„Drei Studien zu Figuren am Fusse einer Kreuzigung“ gleich ge-
wesen.
Kálmán hétvégéje egész jó volt, Annamária hétvégéje inkább olyan
volt, mint Bacon keresztrefeszítés-triptichonja.



528

hässlich. csúnya.

„Wenn du hässlich bist, lerne tanzen.“
Ha csúnya vagy, tanulj meg táncolni.



529

Wurst (f ). kolbász.

Aus Miklós Horthys Pferd hat man Wurst gemacht. Es war sehr
lecker.
„Horty Miklós lovából kolbász készült, finom volt.”



530

Weltschmerz (m). világfájdalom.

Wenn Elephanten einmal auf dir herumtrampeln, wirst du dich
nie mehr über den Weltschmerz beschweren.
Csak egyszer tapossanak meg elefántok, és nem fogsz többet a
világfájdalomra panaszkodni.



531

Gestern (n). tegnap.

Gestern warst du im Kindergarten, heute bist du schon mit der
Uni fertig, morgen bist du tot.
Tegnap még csak óvodába jártál, ma már az egyetemet is elvégez-
ted, és holnap halott vagy.



532

Herzeleid (n). szerelmi bánat.

Einigen leiden an Herzeleid, anderen an brennenden Kerosin.
Kit az összetört szíve gyötör, kit az égő kerozin.



533

Pfannkuchen (m). palacsinta.

Mein Leben ist ein um drei Uhr früh besoffen durch kaja.hu
bestellter und danach gleich bereuter Fleischpfannkuchen.
Az életem egy, hajnali háromkor a kaja.hu-ról bebaszva rendelt és
azonnal megbánt hortobágyi húsos palacsinta.



534

Todestrieb (m). halálvágy.

Ich glaub ich geh heut Töffli fahren, ich bin eh vom Todestrieb
beherrscht worden.
Szerintem ma elmegyek robogózni, úgyis elfogott a halálvágy.



535

Bildschirmhintergrund (m). képernyőhát-

tér.

Vor er sich aufgehängt hat, er hatte David Hasselhoff mit Hunde-
welpen als Bildschirmhintergrund eingestellt.
Mielőtt felakasztotta magát, beállította a kiskutyás David Hassel-
hoffot a gépén háttérképnek.



536

spucken. köpni.

Man muss ja spucken.
Köpni kell, pfű.



537

Postrock (m). posztrock.

Die Hardcore stirbt nie aber Sie schon.
A hardcore sose hal meg, maga bezzeg.



538

Lastwagen (m). furgon.

Ich hab einen Zauberlastwagen, der einmal die Liebe von meinem
Leben überfahren wird.
Van egy csodafurgonom, amelyik egyszer el fogja ütni életem
szerelmét.



539

Schlummer (m). szundi.

Der Sándor hatte im Garten schlummern wollen, am frühen
Abend ist er von Armeisen gegessen worden.
A Sándor szundítani akart egyet a kertben, és estére megették a
hangyák.



540

Händchen haltend. kézen fogva.

In seinen Träume schlendert der Peter mit dem Brian Eno Händ-
chen haltend durch eine Wiese.
Álmaiban a Péter a Brian Eno-val andalog kézen fogva egy réten.



541

aufbohren. felturbózni.

Sie hat so ein Briefli geschrieben, dass es sogar meinen Tag aufge-
bohrt hat.
Olyan levélkét írt, ami majdnem felütötte még az én napom is.



542

maustetot. ugyancsak halott.

Er war mausetot, mit der Zeitung vom Folgetag in seiner Tasche.
„Szörnyethalt, zsebében a másnapi újsággal.”



543

Büchse (f ). konzerv.

„Jemand aus unserer Strasse konnte seine eigene Parzelle auch
nicht kaufen, deshalb wurde er in eine Büchse faschiert.“
„Az utcánkból valaki a saját parcelláját sem tudta kifizetni, úgyhogy
húskonzervbe darálták a holttestét.”



544

Zoomitarbeiter (m). állatkerti dolgozó.

Der alte Löwe hat zum letzten Mal noch einen Zoomitarbeiter
aufgegessen.
Az öreg oroszlán még utoljára felfalt egy állatkerti dolgozót.



545

Bäckerwaren (pl). péksütemény.

Die trockenen Beckerwaren haben die Leiche von dem Machi-
nenbauingenieur bedeckt.
A száraz péksütemények beborították a gépészmérnök holttestét.



546

Schmierstoff (m). síkosító.

Es hat schon eine menge Schmierstoff gebraucht, um das dicke
Kind durch dem Schornsteinrohr durchzukriegen.
Elég sok síkosítóra volt szükség ahhoz, hogy a kövér kisfiút ke-
resztülküzdjék a kályhacsövön.



547

Hauptspeise (f ). főétel.

Das wort „Hauptspeise“ stosst mich schrankenlos ab.
Mérhetetlenül undorodom a „főétel” szótól.



548

liebäugeln. kacérkodni.

Ich liebäugele mit dem Gedanken von einem neuen Kapuzenpull-
over, aber ich fürchte, dass der alte dann eifersüchtig wäre.
Kacérkodom egy új kapucnis pulóver gondolatával, de attól tartok,
hogy akkor féltékeny lenne a régi.



549

Tauberglocke (f ). búvárharang.

Kasimir hat den ganzen Pazifik in seiner Tauberglocke herumge-
reist.
Kázmér a búvárharangjában bejárta az egész Csendes-óceánt.



550

Tanzbewegung (f ). táncmozdulat.

Sie hat meiner Freundin ein paar Tanzbewegungen beigebracht,
und inzwischen habe ich keine Freundin mehr.
Tanított a csajomnak pár táncmozdulatot, és azzal a lendülettel le
is nyúlta.



551

Ganzglasstür (f ). üvegajtó.

Alle sind irgendwie beleidigt jetzt, dass ich „Sultans of Swing“
brüllend durch der Ganzglasstür durchgefallen bin.
Mindenki olyan ideges rám azóta, hogy Sultans of Swing kiáltással
átestem az üvegajtón.



552

Nobelpreis (m). Nobel-díj.

Um elf Uhr habe ich es geschafft, anzukommen, und in der Zwi-
schenzeit habe ich eine Katze angeschaut, die auf Youtube There-
min spielt, und man fragt sich doch, warum es keine Nobelpreise
in Sprachwissenschaft hat.
Délelőtt tizenegyre bírtam beérni, és azóta egy macskát nézek
jutúbon, ahogyan Thereminen játszik, és még csodálkoznak az
emberek, hogy nyelvészetből nem osztanak Nobel-díjat.



553

Dünenoberwart (m). dűnefelvigyázó.

Mein neuer Traumtschopp ist Dünenoberwart, da ich keinen
blassen Schimmer habe, was so einer tut.
Új álommelóm a dűnefelvigyázó, mert elképzelésem sincs, hogy
az mégis mit csinálhat.



554

Glockenspiel (n). harangszó.

Manchen fehlt das Mittagsglockenspiel aus Europa, mir fehlt das
Morgengerassel von den Einkaufswagen auf meiner Strasse, die
die Saufer aus Norma gestohlen hatten.
Van akinek a déli harangszó hiányzik Európából, nekem a bevá-
sárlókocsik hajnali zörgése, miután az alkeszek lenyúlták őket a
Normából.



555

Pferd (n). ló.

Das Pferd stirbt und die Vögel fliegen hinaus.
A ló meghal, a madarak kirepülnek.



556

Raumanzug (m). űrruha.

Der Peter hat leider zufällig seinen Raumanzug gerissen, deshalb
ist er von den Soldaten erschossen worden.
A Péter sajnos véletlenül kiszakította az űrruháját, ezért lelőtték a
katonák.



557

Gliederfüsser (m). ízeltlábu.

Er ist mit Mund voll von Gliederfüsser aufgewacht.
Arra ébredt, hogy ízeltlábuak nyüzsögnek a szájában.



558

Geschlechtsverkehr (m). közösülés.

Der Renton ist mit Geschlechtsverkehrsabsicht bzw. starken Ge-
schlechtsverkehrshoffnungen zum Vergnügungsort angekommen.
A Renton a nemi közösülés szándékával illetve reményével érkezett
a szórakozóhelyre.



559

Abenteuerroman (m). kalandregény.

Der Melinda ihr Leben ist tasächlich einen Abenteuerroman
geworden, wo sie einmal im Urlaub im Meer ertrunken ist.
A Melinda élete akkor változott igazi kalandregénnyé, amikor
egyszer a vakáción belefulladt a tengerbe.



560

Blutandrang (m). vérbőség.

In seiner Trainingshose hat der Christian seinen Unterleibsblutan-
drang nicht verstecken können.
Melegítőnadrágjában a Krisztián képtelen volt leplezni alhasi vér-
bőségét.



561

Brustwarze (f ). mellbimbó.

Der Tibor hat sich so sehr über den Alfonz gefreut, dass er ange-
fangen hat, seine Brustwarzen abzukauen.
A Tibor úgy megörült az Alfonznak, hogy elkezdte a mellbimbóit
rágcsálni.



562

Namensverwandtschaft (f ). névrokonság.

Den Dönitz, den alten Trafikanten in unserer Strasse, habe ich
immer Herr Admiral genannt, wegen der Namensverwandschaft
mit dem letzten Reichskanzler des Dritten Reiches.
A Dönitzet, az öreg trafikost az utcánkban, a harmadik birodalom
utolsó kancellárjával mutatott névrokonsága miatt mindig csak
tengernagy úrnak hívtam.



563

Schleim (m). nyálka.

Die Mädchen haben fröhlich in dem Schleim geplanscht.
A kislányok vidáman pancsoltak a nyálkában.



564

Samenabgang (m). magömlés.

Dem Tibor sein Samenabgang ist mit fröhlichem Gelächter be-
gleitet worden.
Tibor magömlését vidám kacaj kísérte.



565

Taube (f ). galamb.

„Kein Tier kann ratloser schauen als eine Taube.“
Kevés állat tud tanácstalanabbul nézni egy galambnál.



566

Begehren (n). vágy.

„Sie begreifen dann besser, dass Frauenbrüste über das männliche
Begehren hinaus einen ethischen Sinn haben.“
És akkor jobban megértik majd, hogy a női mellnek a férfiúi
vágyon túlmenően etikai jelentősége is van.



567

Trauer (f ). gyász.

„Es war typisch für mich, dass ich, um Trauer um das eigene Leben
zu empfinden, eine fremde Beerdigung benutzte.“
Jellemző volt rám, hogy egy idegen temetést használok arra, hogy
gyászoljam a saját életemet.



568

Eingesunkenheit (f ). magábazuhantság.

Nur eine Kitkat könnte mich aus meiner Eingesunkenheit her-
ausholen.
Magambazuhantságomból csak egy Kitkat tudna kiemelni.



569

Strassenfest (n). utcabál.

Der siebte Bezirk feierte der Führers Geburtstag mit einem Stras-
senfest.
A hetedik kerület utcabállal ünnepelte a Führer születésnapját.



570

Lastwagen (m). kamion.

Alle werden von dem Lastwagen des Todes überfahren.
A halál kamionja mindenkit elgázol.



571

Kohlenstoffmonoxidvergiftung (f ). szén-

monoxidmérgezés.

Onkel Dénes hat nicht zu dem Tamáska seiner Taufe kommen
können, denn er ist an Kohlenstoffmonoxidvergiftung verendet
gewesen.
Dénes bácsi nem tudott eljönni a Tamáska keresztelőjére, mert
kimúlt szénmonoxidmérgezésben.



572

Löschfahrzeug (n). tűzoltóautó.

Sie haben das Kätzchen gerettet, aber das Löschfarhrzeug hat es
im Rückwärts überfahren.
Megmentették a kiscicát, de a tűzoltóautó elütötte tolatás közben.



573

Kulturbeutel (m). neszeszer.

Aranka hat immer Rasiermesser in ihrem Kulturbeutel.
Aranka mindig tart borotvapengét a neszeszerében.



574

Weltuntergangsstimmung (f ). világvége-

hangulat.

Dem Lajos seine morgendliche Weltuntergangsstimmung ist spä-
ter beim am Nachmittag tatsächlich erfolgenen Weltuntergang
gewissermasse bestätigt worden.
A Lajos reggeli világvégehangulatát a későbbiekben a délután
folyamán ténylegesen bekövetkező világvége igazolta némileg.



575

Gebrechlichkeit (f ). gyöngeség.

Menschliche Gebrechlichkeit, hat er mit einem Schulterzucken
gesagt, wo ich mich über die Torten erkundigt habe.
Emberi gyengeség, legyintett, ahogyan rákérdeztem a tortákra.



576

Sexmuffel (m). aszexuális.

Ich hab Von Ewigkeit zu Ewigkeit ausgehalten und hab ihr den
Rücken massiert, und dann ist doch nichts passiert, echt ein Sex-
muffel.
Végignéztem vele a kibaszott Órákat, és a hátát is megmasszíroz-
tam, mégse történt semmi, teljesen aszex.



577

Flugmodellbau (m). repülőgépmodellezés.

Dem Tibor sein Hobby ist Flugmodellbau gewesen, der Aranka
ihr Hobby, um menschen auf der Strasse bewusstlos zu schlagen.
A Tibornak az volt a hobbija, hogy modellrepülőket épített, az
Arankának pedig az, hogy embereket vert eszméletlenre az utcán.



578

Ampulle (f ). ampulla.

So ist das Leben, hat der Alfonz gedacht, wo im Bangkokflug die
Ampulle Heroin in seinem Mastdarm zerplatzt ist.
Ilyen az élet, gondolta az Alfonz, amikor a bangkoki járaton szét-
nyílt a heroinos ampulla a végbelében.



579

Bursche (m). legény.

Die Burschen haben schon ne halbe Stunde mit dem abgeschla-
genen Kopf Fussball gespielt wo irgendjemand bemerkt hat, was
genau passiert.
A legények már vagy fél órája fociztak a levágott fejjel, mire valaki
egyáltalán észrevette, mi történik.



580

Flächenbombardement (n). szőnyegbom-

bázás.

Die Kinder sind zu lange auf dem Spielplatz geblieben, und das
Flächenbombardement hat sie völlig überrascht.
A gyerekek túl sokáig maradtak a játszótéren, ezért pont elkapta
őket a szőnyegbombázás.



581

Amphetaminderivat (n). amfetaminszár-

mazék.

Der David hat dem Peter seine trübsinnige Stimmung mit Am-
phetaminderivate verbessern wollen, die er in seinen Kaffee rein-
getan hat.
A Dávid megpróbált a Péter bús hangulatán a kávéjába tett amfe-
taminszármazékok segítségével javítani.



582

Raumstation (f ). űrbázis.

Die Orsi ist hinausgegangen, eine zu rauchen, und eine Raumsta-
tion ist auf ihren Kopf abgefallen.
Az Orsi kiment elszívni egy cigit, és a fejére esett egy űrbázis.



583

Rendőr és költészet hét

Polizist (m). rendőr.

Ich bin auf der Schulter von dem Polizisten eingeschlafen.
Elaludtam a rendőr vállán.



584

Spiegel (m). tükör.

Der Polizist hat sich bis zum Morgen im Spiegel angeschaut.
A rendőr reggelig nézte magát a tükörben.



585

Stille (f ). csend.

Die Stille ist nur durch dem Weinen von dem Polizisten durchge-
bricht worden.
A csendet csak a rendőr zokogása törte meg.



586

Erfrischung (f ). felfrissülés.

Die Adrianne hat nach geistiger Erfrischung gesucht, hat aber
nur Blut, Titten, und Polizisten gefunden.
Az Adrienn szellemi felfrissülésre vágyott, de csak vért, csöcsöket,
és rendőröket talált.



587

Melon (nemmondommeg). dinnye.

Die in eine Pyramide aufgetürmten Wassermelone haben ihre
Schatten auf den neben der weissen Mauer hockenden Polizisten
geworfen.
A piramisalakban felhalalmozott görögdinnyék árnyékot vetettek
a fehér fal mellett üldögélő rendőrre.



588

Treppenhaus (n). lépcsőház.

Nach dem Weggang des Polizisten herrschte wieder Schweigen
im Treppenhaus.
A rendőr távozása után a lépcsőházon ismét úrrá lett a hallgatás.



589

Gasableser (m). gázóraleolvasó.

Flutet, meine Träne, sog der Polizist.
Csordulj ki könnyem, mondta a rendőr.



590

Schnaps (m). tömény.

Trotz der urgrossen Menge von Kohle kann nicht mal der Harry
Potter nach zwei Schachteln Marwin Zigaretten und eine Flasche
Schnaps pro Tag jugendlich frisch aussehen, ausgeprägt wenn das
ein vierzigjähriges Gebrauch ist.
„Hiába a kurva sok lóvé, még Harry Potter sem tud igazán ham-
vasan kinézni napi két csomag Mustang és fél liter tömény szesz
után, fõleg ha negyven éve ezt nyomja.”



591

grauenerregend. szörnyüséges.

Das Leben is schön grauenerregend, wenn man richtig handelt.
Igen szörnyüséges az élet, ha jól csinálod.



592

Zwangsvorstellung (f ). kényszerképzet.

Ich leide unter der Zwangsvorstellung, von Topfpflanzen beschat-
tet zu werden.
Az a kényszerképzet gyötör, hogy cserepes növények árnyékában
élek.



593

Immerverzweifelnmüssen (n). az állandó

kétségbeesettség szükségessége.

Die Erkenntnis, dass einmal sogar auch der Postmann stirbt, er-
zeugt Immerverzweifelnmüssen.
A felismerés, hogy egyszer a póstásnak is meg kell halnia, ráébreszt
bennünket az állandó kétségbeesettség szükségességére.



594

Geschwulst (f ). daganat.

An der Mensa ist Geschwulst Mittagessen gewesen.
Daganat volt az ebéd a menzán.



595

Geschwür (n). fekély.

Und die Nachspeise ist Geschwür gewesen.
És fekély volt a desszert.



596

Dampfwalze (f ). úthenger.

Oma überrent auch langsamg die Dampfwalze.
A nagyit is lassan elüti az úthenger.



597

müffeln. bűzölögni.

Du bist mir nach Hause gefolgt, Müffel, komm dann einfach rein.
Követtél hazáig, büdös, akkor már be is jöhetsz.



598

rummachen. kavarni.

Wie viele Unicums muss ich noch trinken, bevor ich mit dir
rummachen kann?
Még hány unikumot kell innom, hogy összejöjjek veled?



599

knutschen. smárolni.

Es hat geregnet, und nichts ist im Fernseher los gewesen, deshalb
haben wir geknutscht.
Esett az eső, és nem volt semmi a tévében, szóval inkább smárol-
tunk.



600

versohlen. elnáspángolni.

Wenn du böse bist, versohl ich dir nicht den Hintern.
Ha rossz leszel, nem fenekellek el.



601

Mundgeruch (m). szájszag.

Am morgen bleibt nichts von den Erinnerungen übrig, ausser
dem Mundgeruch.
Reggelre az emlékekből nem marad más, csak a szájszag.



602

Freizeichen (n). tárcsahang.

Ich habe dein Freizeichen gern.
Szeretem hallgatni, ahogyan kicsöngsz.



603

Golfschläger (m). golfütő.

Wo du ihr mit einem Golfschläger totschlagen willst, das ist ja
richtig Liebe.
Ha már golfütővel akarod agyonverni, az tényleg szerelem.
bocs, ez most rosszul jött ki

(es tut mir leid)



604

Kassengestell (n). SZTK keret.

Mit seinem Kassengestell ist der Károly ein Frauenliebling gewe-
sen.
A Károly SZTK keretes szemüvegére buktak a csajok.



605

Betonmischer (m). betonkeverő.

Es ist schon erstäunlich, wie viele Kätzchen in einen Betonmischer
passen.
Lenyűgözően sok kiscica fér egy betonkeverőbe.



606

Abschaum (m). selejt.

Die Punker glauben, der Heavy Metal Fan sei der Abschaum von
den Subkulturen.
A punkok szerint a metálos a szubkultúrák selejtje.



607

Zusammenkunft (f ). összejövetel.

Das Ziel von unseren Dienstagszusammenkunft ist Briefmarken-
wechsel und gemeinsam ausgeführten Selbstmord.
Keddi összejövetelünk célja, hogy bélyegeket cseréljünk és közösen
megöljük magunkat.



608

Leichenfledderei (f ). hullarablás.

Der Peter hat das von der Leichenfledderei abgestammte Ein-
kommen verwendet, ein gebrauchtes Suzuki zu kaufen.
A Péter a hullarablásból származó jövedelméből vett magának egy
használt Suzukit.



609

gutaussehend. megnyerő külsejü.

Der Konrad war ein gutaussehender junger Mensch gewesen,
bevor die Wildschweine sein Gesicht aufgefressen haben.
A Konrád igazán csinos fiatalember volt, mielőtt a vaddisznók
megették az arcát.



610

Besserwisser (m). okostojás.

Sie haben ihn Besserwisser genannt, wo er seine Meinung wie-
derholt hat, dass die Leiche nicht in der Badewanne aufgelöst
werden solle.
Leokostojásozták, amikor megint megjegyezte, hogy szerinte nem
a fürdőkádban kéne feloldani a hullát.



611

Ziege (f ). kecske.

Der neue Roman des Péter Nádas erzählt von einer Familie, die
den Krieg vorhersagten, und auswandern wollten, aber eine Ziege
ass den Reisepass des Kindes auf.
Nádas Péter új regényének középpontja egy család, akik előre
látták a háborút és ki akartak vándorolni, de egy kecske megette a
gyerek útlevelét.



612

Aufputschmittel (n). gyorsító.

Wo er gefunden worden ist, ist so viel Aufputschmittel in seinem
Blut gewesen, dass die Sanitäter auf ihren Köpfen gesponnen sind.
Amikor megtalálták, annyi gyorsító volt a vérében, hogy még a
mentősök is a fejükön pörögtek.

(eingereicht)



613

zuckerfrei. cukormentes.

Der ursprüngliche Plan ist ein Rendezvous gewesen, dafür ver-
schling ich jetzt zu Hause heulend zuckerfreie Ischler Törtchen.
„az eredeti terveim szerint most egy randin kéne lennem ehelyett
pedig cukormentes islert zabálok bőgve”

(zitat)



614

Kopfkino (n). fejbenfilm.

Der Teufel soll den buserieren, der Excel erschöpft hat, hat sie
gesagt, und ich habe berührt lächeln müssen, weil Kopfkino.
A sátán húzná a faszára, aki az Excelt kieszelte, mondta, én pedig
meghatottan elmosolyodtam, mivel vizuális típus vagyok.

(eingereicht)



615

Bürgerinitiative (f ). polgári kezdeménye-

zés.

Die Neuköllner Bürgerinitiative gegen Kindergartner ist unter
der Einwohnerschaft schnell beliebt geworden.
A Neuköllni Óvodásellenes kezdeményezés a lakók körében zajos
sikerre tett szert.

(eingereicht)



616

Unzucht (f ). paráznaság.

Die Tímea hat gehofft, dass ihre Beinhaare den Béla von Unzucht
nicht zurückhalten würden.
A Tímea remélte, hogy lábszőre nem tántorítja el a Bélát a paráz-
naságtól.



617

Machenschaft (f ). machináció.

Danke dem Peter seinen Machenschaften, alle im Dorf haben
ihre Haustiere verschlungen.
Hála a Péter machinációinak, a faluban mindenki felfalta a szoba-
állatát.



618

Zelle (f ). sejt.

Drei Milliarden rote und weisse Blutzellchen hocken zusammen,
sich beraten zu lassen.
„Hárommilliárt vörös és fehér vérsejtecske összeül tanácskozni.”



619

Obertrottel (m). díszhülye.

Es ist gewissermasse unbekannt, dass die Studierenden an der
philologischen Fakultät der Eötvös Loránd Universität solche
ungeheure Obertrottel sind, dass sie es nicht schaffen, gleichzeitig
atmen und ihren Platz ändern zu können.
Kevesen tudják, de az ELTE bölcsészettudományi karának hall-
gatói annyira elképzelhetetlenül ostobák, hogy nem képesek egy-
szerre a helyváltoztatásra és a lélegzésre.



620

verzopft. régimódi.

Oma ist eine von den verzopften Satanistinnen gewesen.
A nagyi egyike volt azoknak a régimódi sátánistáknak.



621

unmenschlich. embertelen.

„Ausgerechnet der Mensch ist unmenschlich.“
Az ember éppen, hogy embertelen.



622

entarten. elfajzani.

Während Ibolya in der Küche die Gäste begrüsste entartete Károly
im Wohnzimmer.
Amíg Ibolya a vendégeket fogadta a konyhában, Károly a nappali-
ban elfajzott.



623

Obersturmbannführer. kb alezredesnek

megfelelő rang az SS-ben.

Die kleine Irén ist im dritten Jahr vom Kindergarten zufällig zum
Obersturmbannführer von der SS befördert worden.
Az Irénkét nagycsoportban véletlenül az SS Obersturmbannfüh-
rerévé nevezték ki.



624

Infam. gyalázat.

„Sehen Sie nicht, was dort oben steht, hoch oben, auf dem, was
wir schmeichelhaft als die Mutter der Firmamente bezeichnen:
da steht: Infam!“
Nem látja, mi áll odafönn, azon, amelyet hízelgő módon minden
égboltozatok atyjának nevezünk? Gyalázat, ez áll ott! Gyalázat!



625

Schöpfung (f ). teremtés.

Die Noémi hat der ganzen Schöpfung den Krieg erklärt.
A Noémi hadat üzent az egész teremtésnek.



626

Stimmband (n). hangszalag.

Sie hat vermutet, ich würde mich, als Linguist, über einen von
Stimmbänden gestrickten Puli freuen.
Azt hitte, nyelvészként örülni fogok a hangszalagokból kötött
pulóvernek.



627

Klavier (n). zongora.

Er hat sein ganzes Leben an einem eigenschaftslosen Vorort von
Frankfurt an der Oder verbracht, bis er mit sechzehn von einem
Klavier planiert worden ist.
Egész életét Frankfurt an der Oder egy jellegtelen elővárosában
élte le, amíg 16 éves korában szét nem lapította egy zongora.



628

schön. szép.

Sogar das Schönste wird widerlich, wenn man genau anfängt,
darüber nachzudenken.
Még a legszebb dolgok is visszataszítóvá válnak, ha az ember
elmereng rajtuk.



629

Meitschi. leány.

Im Polen hat’s auch noch schöni Meitschi.
Lengyelországban is vannak még jó csajok.



630

Gymnasiastin. gimnazista lány.

An Gymnasiastinnen gefällt mir, dass ich ja immer älter werde,
und sie im gleichen Alter bleiben.
Azt szeretem a gimnazista lányokban, hogy én egyre öregebb
leszek, ők pedig mindig ugyanannyi idősek.
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Hut (m). kalap.

Ein Darsteller hebt den Hut des andern mit einem Staubsauger
an. Der andere begrüsst die Zuschauer mit „Bonjour M’sieurs
Dames“.
Az egyik előadó megemeli a másik kalapját egy porszívóval. A
másik franciául köszönti a nézőket.



632

Lippenstift (m). rúzs.

Nimm Lippenstift, schmink dir die Lippen, und küss den Schädel
eines kahlen Mannes.
Rúzsozd be a szád és csókold meg egy kopasz férfi koponyáját.



633

Obst (n). gyümölcs.

Spiel Baseball mit einem Obst.
Baseballozz egy gyümölccsel.



634

Gewicht (n). súly.

Wirf Gegenstände, dessen Werfen wegen ihrem leichten Gewicht
schwierig ist.
Dobálj tárgyakat, amelyeket könnyű súlyuk miatt nehéz dobálni.



635

Blechinstrument (n). rézfúvós hangszer.

Für diesen Stück braucht man ein Blechinstrument, eine Schnur,
und einen Darsteller. Der Darsteller wickelt langsam das Instru-
ment in die Schnur ein, mit der grössten möglichen Bewegungs-
ökonomie.
Ehhez a darabhoz szükség van egy rézfúvós hangszerre, egy darab
madzagra, és egy előadóra. Az előadó lassan beletekeri a rézfú-
vós hangszert a darab madzagba, ügyelve mozdulatai legnagyobb
visszafogottságára.



636

Faust (f ). ököl.

Arrangiere neun Kekse auf einem Tisch. Bitte jemand daran, den
schönsten auszuwählen. Zertrümmere die übrigen mit deinem
Faust.
Helyezz el kilenc kekszet egy asztalon. Kérj meg valakit, hogy
válassza ki közülük a legszebbet. A többit zúzd szét az öklöddel.
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Symphonie (f ). szimfónia.

Hundsymphonie. Hunde werden in die Zuschauerkreis hereinge-
lassen. Das Orchester wird mit Hundepfeifen ausgerüstet. Nach
dem Hinweis des Dirigentes, die Pfeifen werden gespielt während
die Hunde bellen.
Kutyaszimfónia. A nézőtérre kutyákat engednek be. A zenekart
kutyasípokkal szerelik fel. A karmester jelére a zenekar játszani
kezd a kutyasípokon, mialatt a kutyák ugatnak.



638

Apfelsine (f ). narancs.

Apfelsine Ereignis 12 Füll alle Schubladen von einem Kasten mit
Apfelsinen an. Reis nach eine andere Ecke der Welt ab.
Narancs esemény 12 Töltsd fel egy szekrény összes fiókját naran-
csokkal. Utazz el a föld egy messzi pontjára.



639

bedeutungsvoll. jelentőségteljes.

Sing bedeutungsvoll auf einer an Ort und Stelle erschöpften Spra-
che.
Énekelj egy, ott helyben kitalált nyelven úgy, hogy minden szónak
mély jelentősége legyen.



640

Waldhorn (n). vadászkürt.

Ein Waldhorn wird entweder mit kleinen Gegenstände (wie zB.
Tischtennisbälle, kleinen Spielzeuge, Reis, usw) oder mit irgend-
einer Flüssigkeit (Wasser, Schlamm, Whiskey, usw.) gefüllt. Ein
Darsteller kommt auf die Bühne, steht den Zuschauer gegenüber,
und beugt sich in Richtung auf die Zuschauer, dass die Gegen-
stände aus dem Waldhorn herabstürzen.
Egy vadászkürtöt apró tárgyakkal (mint például ping pong lab-
dákkal, kis játékszerekkel, rizzsel, stb) vagy folyadékkal (mint
például vízzel, sárral, vagy whiskey-vel) töltünk meg. Az előadó
kijön a színpadra, és meghajol a közönség felé, úgy, hogy a tárgyak
kiguruljanak a vadászkürtből.
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geheimnisvoll. titokzatos.

Rätselspeise. Die Darsteller essen eine Speise, die von niemandem
identifiziert werden kann.
Rejtelmes étel. Az előadók elfogyasztanak egy olyan ebédet, ame-
lyet senki nem tud azonosítani.



642

Taste (f ). billentyű.

Alle die Klaviertasten einer kromatischen Tonleiter werden fest-
genagelt.
Egy kromatikus skála mentén leszögelünk minden egyes zongora-
billentyűt.



643

Mittagsschlaf (m). délutáni szundi.

Stelle ein Bett auf einem Tisch, möglichst auf deinem Küchen-
tisch. Habe einen Mittagsschlaf.
Készíts ágyat egy asztalon, ha lehetséges, a konyhaasztalon. Szun-
díts rajta egyet.



644

Wald (m). erdő.

Wenn du in einen Wald hineinläufst, klopfen nicht vergessen!
Ha erdőbe mégy, ne felejts el kopogtatni.



645

Kinoleinwand (f ). mozivászon.

Ein Darsteller malt eine Kinoleinwand schwarz, mit einer Licht
nicht abspiegelnden Farbe, während einen alten Klassiker vorge-
führt wird.
Egy előadó nem tükröződő festékkel feketére festi a mozivásznat,
miközben azon egy régi klasszikus fut.



646

Schwindsucht (f ). tuberkolózis.

Ich hoff, der, dem ich in sein Bier hineingegeifert habe, leidet
nicht an Schwindsucht.
„rem nem volt tébécés, akinek becápáztam a sörét a kolorban”

(zitat)



647

Gitarre (f ). gitár.

Ne Akustikgitarre klingt schöner, aber mit ner Elektrogitarre kann
man leute schwerer treffen.
Az akusztikus gitár szebben szól, de az elektromossal nagyobbat
lehet ütni.



648

weinen. sírni.

Ich trinke, denn du weinst.
Azért iszom, mert te sírsz.



649

Besoffenheit (f ). részegség.

Ein Tourist-Tipp für alle diejenigen, die Baltimore aufsuchen:
stirb besoffen auf der Lambertstrasse, wo der Edgar Poe besoffen
gestorben ist.
Turista-tippek Baltimore-ba: halj meg részegen a Lambert streeten
ott, ahol Edgar Poe meghalt részegen.



650

manisch. mániás.

Wenn es zum Mohnmahlen kommt, ich bin etwas manisch.
Mániás mákdaráló vagyok.



651

Kühlschrank (m). hűtőszekrény.

Meine Lieblingsgeschichte aus dem Berliner Verkehr: einmal ist
die U-Bahn für zwei Tage suspendiert worden, weil jemand einen
Kühlschrank auf die Schiene gestellt hatte.
Kedvenc berlini közlekedéstörténetem, hogy egyszer két napig
nem járt valamelyik U-Bahn, mert valaki egy hűtőt pakolt a sí-
nekre.



652

Freudentränen (pl). örömkönnyek.

Mit Freudentränen habe ich drauf reagiert, dass die Kathleen
Hanna eine neue Gruppe begründet hat.
Örömkönnyeket sírtam, mikor megtudtam, hogy a Kathleen Han-
na új zenekart alapított.



653

Weltmeisterschaft (f ). világbajnokság.

WM gewonnen, Weltkrieg verloren.
A vébét megnyerték, a háborút nem.



654

aus den Fugen raten. kisiklani.

Wie ich nach hause gekommen bin hat mein Rechner das Hand-
tuch geworfen, deshalb habe ich auf meinem Handy das aus den
Fugen geratene Leben von meinem Ex belauern müssen.
„Mire hazaértem, elromlott a gépem, szóval most telefonról kell
stalkolnom az exem kisiklott életét.”

(zitat)



655

Leidensfähigkeit (f ). képesség a szenve-

désre.

Liebesaffären und Enthaarung teilen u.a. die Eigenschaft, dass
Leidensfähigkeit für beiden unerlässlich ist.
A szerelemben és a szőrtelenítésben az is közös, hogy mindkettő-
höz elengedhetetlen a képesség a szenvedésre.



656

Reaktionszeit (f ). reakcióidő.

Wer gewissermassen langsamere Reaktionszeit hat, als was der
neue Zeitgeist erwartet, oder einfach über ganz anderen Wissen
verfügt bezüglich Leben, Fortschritt, Entwicklung, und ihren bes-
ten Annäherungen, aber inzwischen versucht, in einer leichten
Verwirrung, den Ekel überzusteigen, auf seiner eigenen Weise das
Tempo anzunehmen, nur um zu zeigen, dass die Geschwindigkeit
vorschreibenden nicht die einzigen sind auf der Welt, die darüber
handeln können, wie man arbeiten, sprechen, durchstehen, her-
vorbringen, Sachen schaffen, auf zwei Beinen auf der Erde stehen
kann und darf, so zu sagen, der, der in dem Netz der neuen Er-
wartungen und Prioritäten, in der Zeit der täglich überschriebten
Drehbücher, sich wechselnden Gehilfen, sich gerne meldenden
oberflächlichen Bluffmenschen, beruflichen Bemerkungsmachen-
den, allwissenden Kursenexperten immer noch fixen Punkten
sucht, einerseits weil er noch eine eigene innere Karte besitzt, und
für ständigen Angleichung nicht begabt ist, andererseits weil er
sich nicht beeilen will, also, dieser Mensch, der inzwischen eben
nicht unbedingt ein altmodisch gekleideter, Bockwurst frühstü-
ckender, der AfD zuzwinkernder Linke-Wähler ist, in den die
herrschenden Trend und Zeitgeist kristallklar darstellenden Me-
dien nur einen Support, vertrauenden Unterstützer, Bekannten,
Geistesfreund, Held und Etalon hat, nämlich Leutnant Colombo.
„Annak, akinek az új idők szellemének kívánalmainál némiképp
lassabb a reakcióideje, vagy egyszerűen más a felfogása arról, hogy
élni, haladni, előre jutni mit jelent, hogyan kell, miként érdemes,
de azért a fejét kapkodva megpróbálja persze az undort leküzdeni,
s a magamódján felvenni a tempót, pusztán, hogy ne higgyék,
akik az iramot diktálják, csupán csak ők vannak ezen a világon,
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csak az ő mércéjük számít, ők mondják meg, dolgozni, beszélni,
érvényesülni, az ügyeket intézni, két lábon az anyaföldön megállni,
boldogulni, úgymond, hogy lehet, annak tehát, aki az újkeletű
elvárások, prioritások hálójában, a naponta átírt forgatókönyvek, a
cserélődő sameszek a szolgálatra jelentkező felületes blöffemberek,
hivatásos hozzászólók, mindentudó kurzusszakértők korában is
állandó, fix pontokat keres, egyrészt, mert van saját belső térképe,
nem örök alkalmazkodásra született, márészt meg mert sehova
nem siet – nos, ennek az embernek, ki egyáltalán nem biztos, hogy
ettől még egyszersmind VOR-öltönyben járó, pacalt reggeliző,
a Munkáspártra kacsingató emeszpés szavazó, az uralkodó tren-
det, korszellemet kristálytisztán leképező médiában fogódzója, hű
támasza, rokona, szellemi barátja, hőse, etalonja Colombo lehet.”



658

Kaffee (m). kávé.

Ich mag meine Männer wie meinen Kaffee, von meiner Vagina
gut entfernt, hat eine Freundin von mir immer gesagt.
Úgy szeretem a faszikat, mint a kávét, jó messze a vaginámtól,
mondogatta egy barátom mindig.



659

Bewusstlosigkeit (f ). eszméletvesztés.

Klassenausflüge beenden sich prinzipiell mit der Bewusstlosigkeit
der Teilnehmer.
Az osztálykirándulások általában a résztvevők eszméletvesztésével
zárulnak.



660

vertieren. elállatiasodni.

Der Schwiegervater ist erst zwei Stunden nach der Zeremonie in
dem Bierzelt und durchaus vertiert gefunden worden.
Az örömapát csak a ceremónia után két órával találták meg, a
sörsátorban, teljesen elállatiasodva.



661

Schleimhaut (f ). nyálkahártya.

Der Boden ist mit Eichenholzdiele, die Wände mit Schleimhaut
bedeckt worden.
A padlót tölgyfa deszkák, a falakat nyálkahártya borította.



662

Körpersaft (m). testnedv.

Ich bin abstinent, möchte gerne nur ein Gläschen Körpersaft.
Nem iszom alkoholt, csak egy pohárka testnedvet kérek.



663

Eindeutschung (f ). elnémetesedés.

Gleich vierundzwanzig Stunden nach meiner Ankunft in Bran-
denburg hat meine Eindeutschung so eine erhöhte Stufe erreicht,
dass ich ne Viertelstunde lang laut lamentiert habe darüber, ob
das Wetter es nötig macht, nen Puli mitzunehmen.
Csekély huszonnégy órával Brandenburgba érkezésem után már
olyan fokot ért el az elnémetesedésem, hogy negyed órán át la-
mentáltam azon, hogy elég hideg van-e ahhoz, hogy akárhová
pulóvert vigyek magammal.
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Kreuzfeuer (n). kereszttűz.

Opa ist nach dem Gottesdienst in Kreuzfeuer getreten, und man
hat später nur seinen löchrigen Zylinder gefunden.
Nagyapó kereszttűzbe került a mise után, és csak a kilyuggatott
cilinderét találtuk meg.



665

Trottoir (n). járda.

Erreicht das Leben sein Ende etwa so, wie wo man gegen 7 Uhr
morgens nach einer durchgefeierten Nacht auf dem Trottoir sitzt,
und sagt, es sei ja schön gewesen, aber jetzt komme die Zeit,
nach Hause zu gehen, oder eher so, wo man in irgendwelche
Kneipe hineinkommt und denkt, vielleicht noch ein Bier, und
dann Dunkelheit?
Vajon úgy lesz-e az életnek vége, mint amikor az ember egy át-
virrasztott éjszaka után a járdán ül, és azt mondja, hogy jól érezte
magát, de ideje hazamenni, vagy inkább úgy, mint amikor betán-
torog valahova, hogy még inna valamit, és aztán jön a sötétség?
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Lebensäusserung (f ). életkifejezés.

Lebensäusserung, hat er geantwortet, wo ich mich über die Flügel
gekündigt habe.
Fejezem kifele az életem, válaszolta, amikor rákérdeztem a szár-
nyakra.



667

Cäsar (m). cézár.

„Mitbürger! Freunde! Römer! hört mich an: / Begraben will ich
Cäsarn, nicht ihn preisen. / Was Menschen Übles tun, das überlebt
sie, / Das Gute wird mit ihnen oft begraben.“
„Barátaim, rómaiak, földieim, / Figyeljetek rám. / Temetni jöttem
a Cézárt, nem dicsérni. / A rossz, mit ember tesz, túl éli őt: / A jó
gyakorta sírba száll vele.”



668

inszenieren. szinpadra állítani.

Wo der Peter noch jung gewesen ist, hat er einmal dem Dosto-
jewski seinen Idiot auf einer WG party reinszeniert, welche In-
szenierung lediglich daraus bestanden ist, dass die Darsteller sich
heulend auf dem Boden aufeinander gelegt haben. Die Auffüh-
rung ist ein Triumph gewesen.
Amikor a Péter még fiatal volt, egyszer szinpadra vitte egy házi-
bulin a Dosztojevszkijnek a Félkegyelmüjét, ami igazából főleg
abból állt, hogy a szinészek üvöltve fetrengtek egymáson a padlón.
Az előadás hatalmas sikert aratott.
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unverdaulich. emészthetetlen.

Ihre Argumentierung ist unverdaulich gewesen, wie das Kőbányai.
Érvelése emészthetetlen volt, akár a Kőbányai.



670

tonangebend. hangadó.

Nach dem Kindergartenerstreik sind die Tonangebenden mit Was-
serpistole umgebracht worden.
Az ovodások sztrájkja után vizipisztollyal végezték ki a hangadó-
kat.



671

Musik (f ). zene.

Er hat an diesem Abend endlich ausgedacht, was auf seiner Beer-
digung spielen solle, hat leider aber keine Zeit mehr gehabt, den
Gedanke irgendjemandem mitzuteilen.
Ezen az estén végre tökre kieszelte, mi szóljon a temetésén, de
már nem volt ideje elmondani senkinek.



672

verkommen. leépülni.

Langsam verkommt die ganze Welt.
Szépen lassan mindenünk leépül.



673

zärtlich. elbűvölő.

Der Homer Simpson hat dem Stephin Merritt seine Lieder sehr
zärtlich gefunden, bis er ausgefunden hat, dass er schwul sei.
A Homer Simpson elbűvölőnek találta a Stephin Merritt balladáit,
amíg rá nem jött, hogy meleg.



674

Leere (n). üresség.

Nach dem Leere riecht die Stadt.
„Az ürességtől bűzlik a város.”



675

Kindheit (f ). gyerekkor.

Auf die Kindheit von dem Károly hat der Tod von dem Micky
Maus Schatten geworfen.
A Károly gyerekkorát a Miki Egér halála árnyékolta be.



676

umsonst. mindhiába.

Die Anne hat vielen von ihren Träumen realisieren wollen, aber
ganz umsonst.
Az Anna sok álmát próbálta megvalósítani, de mindhiába.



677

Achselhöhle (f ). hónalj.

Deswegen habe ich meine Achselhöhlen rasiert, hat die Panni
gedacht, wie der Béla sich in Star Trek ergangen ist.
Ezért borotváltam le a hónaljam, gondolta a Panni, mialatt a Béla
tovább áradozott az űrszekerekről.



678

Himmelreich (n). mennyország.

Ich hoffe heimlich, dass das Himmelreich dem Flughafen in Sin-
gapore ähnlich ist.
Titokban azt remélem, olyan a mennyország, mint a szingapúri
reptér.



679

Horoskop (n). horoszkóp.

Was ich von Leben weiss hab ich aus das Horoskop von der Cos-
mopolitan gelernt.
Amit az életről tudok, azt a Cosmo horoszkópból tanultam.



680

Eis (n). fagylalt.

Jungs sind wie Kirscheis, man kriegt Magenschmerz, oder etwas
ähnliches, und dann weint man in der Dusche.
A fiuk olyanok, mint a cseresznyefagyi, az embernek összeszorul
a gyomra, vagy valami hasonló, és aztán a zuhany alatt sír.



681

ausnüchtern. kijózanodni.

In Mitteleuropa lohnt es sich nicht, uns auszunüchtern.
Közép-Európában nem érdemes kijózanodni.



682

Spanisch. kínai.

Das kommt mir Spanisch vor.
Ez nekem kínai.



683

Sprechblase (f ). szövegbuborék.

Der Áron ist immer so bunt angezogen gewesen wie eine Co-
micfigur, deshalb haben die Leute praktisch die Sprechblase über
seinem Kopf visualisiert, wo er heftig gestikulierend was erzählt
hat.
Az Áron mindig olyan szinesen öltözött, mint egy képregényfigu-
ra, nem véletlen, hogy az emberek szinte a feje fölé képzelték a
szövegbuborékot, valahányszor hevesen gesztikulálva magyarázott
valamit.



684

Clown (m). bohóc.

Der Zirkus kam in die Stadt. Ich ging zu Wassili Wassiliewitsch,
Meister der frappanten Retorten, und frag ihn, ob er mich in den
Zirkus begleiten möchte. Leider habe er keine Zeit, antwortete er.
Deshalb ging ich an diesem Abend in den Zirkus allein. Die Fische
fischten, die Pferde pferdten, und dann kam der Höhepunkt der
Nacht, der Clown. Der Clown kam zu mir, und sagte. Bist Du
die Fassade des Esels? Das bin ich nicht, antwortete ich. Bist Du
dann die Mitte des Esels? Bin ich auch nicht, antwortete ich. Bist
Du dann die Nachhut des Esels? Auch nicht. Demzufolge bist
Du der Esel selbst! Sagte der Clown. An diesem Abend verlass
ich erniedrigt den Zirkus. Am nächsten Tag ging ich wieder zu
Wassili Wassiliyewitsch, Meister der frappanten Retorten, und
frag ihn, ob er mich in den Zirkus begleiten möchte. Leider habe
er immer noch keine Zeit, antwortete er. Deshalb ging ich an
diesem Abend in den Zirkus wieder allein. Die Fische fischten,
die Pferde pferdten, und dann kam der Höhepunkt der Nacht, der
Clown. Der Clown kam zu mir, und sagte. Bist Du die Fassade
des Esels? Das bin ich nicht, antwortete ich. Bist Du dann die
Mitte des Esels? Bin ich auch nicht, antwortete ich. Bist Du dann
die Nachhut des Esels? Auch nicht. Demzufolge bist Du der Esel
selbst! Sagte der Clown. An diesem Abend verlass ich erneut
erniedrigt den Zirkus. Am dritten Tag ging ich wieder zu Wassili
Wassiliewitsch, Meister der frappanten Retorten, und frag ihn,
ob er mich in den Zirkus begleiten möchte. Dieses mal habe er
Zeit, antwortete er. Deshalb gingen wir an diesem Abend in den
Zirkus zu zweit. Die Fische fischten, die Pferde pferdten, und
dann kam der Höhepunkt der Nacht, der Clown. Der Clown kam
zu mir, und sagte. Bist Du die Fassade des Esels? Das bin ich
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nicht, antwortete ich. Bist Du dann die Mitte des Esels? Bin ich
auch nicht, antwortete ich. Bist Du dann die Nachhut des Esels?
Auch nicht. Demzufolge bist Du der Esel selbst! Sagte der Clown.
An diesem Abend hätte ich erneut erniedrigt den Zirkus verlassen,
aber genau in diesem Augenblick stand Wassili Wassiliewitsch
auf, und sagte. Clown, verpiss dich.

Cirkusz érkezett a városba. Elmentem Vaszilij Vaszilijevicshez, a
frappáns visszavágások mesteréhez, és megkérdeztem, eljönne-e
velem a cirkuszba. Mondta, hogy sajnos nem ér rá. Így aznap este
egyedül mentem el a cirkuszba. A lovak lovacskáztak, a halak ha-
lacskáztak, majd jött az est fénypontja, a bohóc. A bohóc hozzám
lépett, és így szólt. Te vagy a szamár eleje? Az nem én vagyok,
válaszoltam. Akkor te vagy a szamár közepe? Az sem én vagyok.
Akkor te vagy a szamár hátulja? Az sem. Akkor te vagy maga a
szamár! Mondta a bohóc. Aznap este megszégyenülten távoztam a
cirkuszból. Másnap elmentem Vaszilij Vaszilijevicshez, a frappáns
visszavágások mesteréhez, és megkérdeztem, eljönne-e velem a
cirkuszba. Mondta, hogy sajnos ismét nem ér rá. Így aznap este is
egyedül mentem el a cirkuszba. A lovak lovacskáztak, a halak ha-
lacskáztak, majd jött az est fénypontja, a bohóc. A bohóc hozzám
lépett, és így szólt. Te vagy a szamár eleje? Az nem én vagyok,
válaszoltam. Akkor te vagy a szamár közepe? Az sem én vagyok.
Akkor te vagy a szamár hátulja? Az sem. Akkor te vagy maga a
szamár! Mondta a bohóc. Aznap este is megszégyenülten távoz-
tam a cirkuszból. Harmadnap elmentem Vaszilij Vaszilijevicshez,
a frappáns visszavágások mesteréhez, és megkérdeztem, eljönne-e
velem a cirkuszba. Mondta, hogy most ráér, most eljön. Így az-
nap este ketten mentünk el a cirkuszba. A lovak lovacskáztak, a
halak halacskáztak, majd jött az est fénypontja, a bohóc. A bohóc
hozzám lépett, és így szólt. Te vagy a szamár eleje? Az nem én
vagyok, válaszoltam. Akkor te vagy a szamár közepe? Az sem én



686

vagyok. Akkor te vagy a szamár hátulja? Az sem. Akkor te vagy
maga a szamár! Mondta a bohóc. Aznap este is megszégyenülten
távoztam volna a cirkuszból, ám ekkor Vaszilij Vaszilijevics felállt,
és így szólt. Bohóc, a kurva anyád.



687

Sommer (m). nyár.

Ich weiss, was du diesen Sommer getan hast.
Tudom, mit tettél idén nyáron.



688

Sprachwissenschaft (f ). nyelvészet.

Der Peter hat der Robert De Niro von der Sprachwissenschaft
werden wollen, ist aber letztendlich eine Art Bill Murray davon
geworden.
A Péter eredetileg a nyelvészet Robert De Niroja akart lenni, de
aztán inkább valahogyan a Bill Murray-je lett belőle.



689

Im Namen der hochwertigen Inhaltsanbietung: Ruhrdeu-
tsche Woche

Pinne (f ). fejfájás.

Boah, ej, ich happ sonne Pinne!
Hú gec nagyon fáj a fejem.



690

Kröösken (n). kavarás.

Die Ina hat’n Kröösken mitten Andi.
Az Ina meg a Bandi kavarnak.



691

herumkreuchn. fetrengeni.

Kumma, wat der alle Kröppa rumkreucht!
Némmá, hogy fetreng ott a vén piás.



692

Strom (m). balhé.

Bei ihmchen drüüm is widda Strom inne Tapeetn
Már megin balhéznak a szomszédban.



693

lucken. figyelni.

Luck maa die Bullen alter.
Hesszold a jagellókat báttya.



694

Schrapphals (m). zsugori.

Der Schrapphals hat widda nix gelatzt.
Már megint nem fizetett az a szarrágó.



695

holladibolla. gyorsan.

Getz mus dat abba holladibolla gehn!
De most aztán menjünk gyorsan.



696

Maske (f ). álarc.

Peters Sarkasmus war nichts mehr als eine billige Maske, hinter
deren reine Zynismus versteckt wurde.
Péter szarkazmusa nem volt több olcsó álarcnál, amely mögött
színtiszta cinizmus rejtőzött.



697

Hauptschlagader (f ). aorta.

Von allen meinen Freundinnen hat die Zsófi die schönste Haupt-
schlagader gehabt.
Az összes barátnőm közül a Zsófinak volt a legszebb aortája.



698

verletzen. ártani.

Es ist das einfachste, den zu verletzen, wo du nicht liebst.
A legkönnyebb annak ártani, akit nem szeretsz.



699

Spannung (f ). feszültség.

Die offenbare Spannung unter den Beteiligten von der Sesam-
strasse lasst sich dadurch erklären, dass sie alle Hände in sich
hineingesteckt haben.
A Szezám utca szereplői között tapasztalható feszültség azzal ma-
gyarázható, hogy mindegyiknek fel van dugva egy kéz a seggébe.



700

Wasserstoffbombe (f ). hidrogénbomba.

Nicht mal wenn man meine Geburtsstadt mit einer Wasserstoff-
bombe in die Luft jagen würde wäre ich so glücklich wie jetzt,
dass ich dich wiedersehe.
Akkor sem lennék ennyire boldog, ha hidrogénbombát dobnának
a szülővárosomra, mint most, hogy viszontláthatlak tégedet.



701

Begleiterscheinung (f ). kísérő tünet.

Dem Oskar seine LieblingsMDMAbegleiterscheinungen sind
süsse Katzenaugen gewesen.
Az Oszkárnak a kedvenc lasztimellékhatásai a cuki cicaszemek
voltak.



702

Ausufern (n). eszkaláció.

Wo der Imre auf einmal völlig bekifft den Exorzist allein geschaut
hat, hat ers versucht, sich unter dem Kaffetisch zu verstecken, aber
dieser ist aus Glas gemacht worden, was zum häftigen Ausufern
von der Situation geführt hat.
Amikor egyszer az Imre szénné tépve leült megnézni egyedül
az Ördögűzőt, akkor a film felénél megpróbált a dohányzóasztal
alá bújni, de ez utóbbi üvegből volt sajnos, és ez a helyzet gyors
eszkalációjához vezetett.



703

Betttuch (n). lepedő.

Lass den Mágenheim doktor das Betttuch über dein Gesicht
stülpen.
Húzná a Mágenheim doktor az arcodra a lepedőt.



704

Bienenzuchtverein (m). méhtenyésztő

egyesület.

Die örtliche Pride Parade ist von den sehr butchen Mitglieder von
dem Bienenzuchtverein geleitet worden.
A helyi Prájdot a méhtenyésztő egyesület igen bucs tagjai vezették.



705

Frischkäse (m). krémsajt.

Die Schminke hat sich auf der Ildikó ihrem Gesicht mit dem
Frischkäse und die Träne gekleckst, während es in der Hinter-
grund Hó Márton gespielt hat.
A smink összemosódott a krémsajttal és a könnyekkel az Ildikónak
az arcán, mialatt a háttérben szólt a Hó Márton.



706

Achtzehn. tizennyolc.

Mädchi, text mir, wenn du achtzehn bist, weil ich dich, nun, zu
einem Ászok einladen will.
Kislány, majd azér írjál rám, ha elmúltál tizennyolc, mer én téged
izé meghívnálak egy Ászokra.



707

Geigerzähler (m). hegedüszámláló.

Der Geigerzähler hat das Leben von dem Angestelltern von der
Musikinstrumentenmiete, der ein begriffsstutzige Typ ist, der
nicht mal weiss, was ne Oboe ist, in Vielfalt vereinfacht.
A hegedüszámláló számos téren megkönnyítette a hangszerköl-
csönzős életét, aki egyébként egy olyan fafejü alak, hogy azt sem
tudja, mi fán terem az oboa.



708

Schifferklavier (n). idióta szó a harmóniká-

ra.

Wissen Sie, mein Grossvater auferlegte mir, Schifferklavier zu
spielen, so kompensierte er, weil er nicht in die Wehrmacht rekru-
tiert worden ist.
A nagyapám a lelkemre kötötte, hogy tanuljak meg harmónikáz-
ni, ezzel kompenzált azért, hogy annak idején nem vették fel a
Wehrmachtba.



709

Bongotrommel (n). bongódob.

Wissen Sie, mein Grossvater auferlegte mir, Bongotrommel zu
spielen, so kompensierte er, weil er nicht in die LMP rekrutiert
worden ist.
A nagyapám a lelkemre kötötte, hogy tanuljak meg bongódobol-
ni, ezzel kompenzált azért, hogy annak idején nem vették fel az
LMP-be.



710

Kehlenfick (m). torkonbaszás.

weisste, nach Kálmán, meinem Psychiatern, ist das Leben nicht
einfach nur Kehlenfick, mal braucht man Glitzer
„hát kálmán, a pszichiáterem szerint az élet nem csak torkonbaszás,
néha kell a flitter”

(zitat)



711

Handschuh (m). kesztyü.

Ich werd’s dir beibringen, wie man einen Handschuch blast, hab
ich ihnen gesagt, und er hat sich ratlos einem Handschuch rum-
geschaut , weil er deutsch gewesen ist.
Megtanítalak kesztyübe dudálni, kiáltottam neki, és tanácstalanul
nézett körül kesztyü után kutatva, mivel német volt.



712

Fuss (m). láb.

Ein Polizist kniete nieder und küsste die Füsse eines Priesters und
ein Queer warf bei dem Anblick.
Egy rendőr letérdelt és megcsókolta egy pap lábát, és egy kvír
elhányta magát a látványtól.



713

Trübsal (f ). nyomor.

Ich hab doch keine Zeit für deine Trübsal, bald kommt die Nach-
barn.
Durván nincs időm a nyomorodra, mindjárt kezdődik a Szomszé-
dok.



714

Gepard (m). gepárd.

Ich bin ein Gepard, der die Strassen läuft, und ein Herz von
Napalm hat.
Gepárd vagyok, az utcákat járom, és napalmból van a szívem.



715

Sündenbock (m). bűnbak.

Das stumme Kind ist der ideale Sündenbock, denn nicht mal
seine Mutter versteht seine Worte.
A néma gyerek az ideális bűnbak, mert neki az anyja sem érti a
szavát.



716

Getränk (n). ital.

Ich hab Angst, dass was heute abend in mein Getränk hineingetan
wird, so dass ich mich völlig berauschen werde.
„félek, hogy belekevernek valamit az italomba, amitől nagyon
bebaszok”

(zitat)



717

Chunnsch (f ). művészet.

Chunnsch isch, wo me trotzdäm lacht.
Az a művészet, amikor azért is röhögsz.



718

Vertrauen (n). bizalom.

Mit perfekten Vertrauen in meinem Herzen strebe ich nach die
angemessenen Ziele.
Szivembe tökéletes bizalommal török a megfelelő irányba előrefe-
le.



719

atmen. lélegezni.

Ich wollt ja nix anders, nur durchatmen zu können.
Nem vágyom egyébre, csak lélegezni tudjak.



720

öffentlicher Angestellter (m). köztisztség-

viselő.

Einige öffentliche Angestellter sind mir eine Art Familie.
Jópár köztisztségviselőre családtagként tekintek.



721

Ahnung (f ). fogalom.

Ich hab meine Frisur öfters gewechselt, und habe keine Ahnung
mehr, wie ich eigentlich ausseh.
Már annyit variáltam a frizum, hogy fogalmam sincs, hogyan
nézek ki.



722

Orchester (n). zenekar.

Im Himmel spielt das Orchester deinen Lieblingsschlager, immer
und immer wieder, durch der ganzen Nacht.
A mennyben a zenekar a kedvenc számod játssza, újra és újra,
egész éjjel.



723

Ding (n). dolog.

Niemand hat aufgepasst, wie alle die Dinge auseinanderfallen
sind.
És senki se figyelt oda, ahogyan szétestek a dolgok.



724

Ungar (m). magyar.

„Ein Ungar ist der einzige Mensch, der hinter dir in eine Drehtür
hineinläuft, und vorne dir daraus herauskommt.“
„A magyar az egyetlen ember, aki mögötted megy be a forgóajtón,
és előtted jön ki.”



725

Ungar (m). magyar.

„Wer nen Ungar für Freund hat, braucht keine Feinde.“
„Akinek magyar a barátja, nincs szüksége ellenségekre.”



726

Ungar (m). magyar.

Die Staatsform Ungarns ist Wienerschnitzel.
„Magyarország államformája rántott hús.”



727

Ungar (m). magyar.

Meine Heimat ist Ungarn, und Budapest ist seine Hauptstadt –
es geht mir erst gut, wo ich mir das Genick brechen kann.
„Magyarország az én hazám, Budapest a fővárosa. Csak akkor
érzem jól magam, ha kitörhetem a nyakam.”



728

Ungar (m). magyar.

Die einen werden im Glück geboren, die anderen in Ungarn.
Van, aki beleszületik a jóba, más meg Magyarországra.



729

Ungar (m). magyar.

Ungarn ist das Land der Zukunft, und bleibt ja auch so.
Magyarország a jövő országa, és az is marad.



730

Ungar (m). magyar.

Ungarn! Ungarinnen! Achtung! Hört mir zu, und, wenn ihr in
ähnlichen Schwierigkeiten kommt, stosst mit Beine und Arme
herum, dass die Wellen euch nicht schlucken könnten. Grüsse an
meine Schwiegertochter und meinen Sohn, Gott schütze unsere
schöne ungarische Heimat!
„Magyarok! Halló! Figyelem! Hallgassatok szómra, és ha hasonló
bajba keveredtek, kezetekkel-lábatokkal kapálózzatok, nehogy a
hullámok elnyeljenek. Menyemet, fiamat üdvözlöm, és Isten óvja
a szép magyar hazát!”



731

Sandale (f ). szandál.

„Auf einen ordentlichen Whisky Sour wartet der für die neun-
ziger Jahre mit einem Paar heterosexuellen Sandalen anständig
ausgerüstete Gast auf den Plastikstühlen des Cecil Cafés bis heute
vergeblich.“
A Cecil Café műanyagszékeinek egyikén ücsörgő, a kilencvenes
évekre egy pár heterópapucs beszerzésével derekasan felkészült
vendég azóta is hiába vár arra, hogy egy decens Whisky Sour-t
szervírozzon neki a személyzet.



732

Sachertorte (f ). sachertorta.

„Die selten bestellte Sachertorte schwitzt schon lange vor sich
hin, und die halbgefrorene Himbeertorte verspricht die vollständi-
ge, durch Salmonellen hervorgerufene Vernichtung einer gerade
eintreffenden Rentnergruppe aus Süderbrarup.“
A nem kitörően népszerü Sachertorta régóta párolog magában
csendesen, a félig fagyott málnatorta pedig a szalmonellafertőzés
által definiált kereteken belül zajló, totális elpusztulás ígéretével
kacsint az éppen a helyre belépő, süderbrarupi nyugdíjascsoportra.



733

verroht. elállatiasodott.

„Goa, soviel ist sicher, dient dem Reisenden heutzutage weniger als
Erholungs-, Erleuchtungs- oder gar Erkenntnisziel. Vielmehr er-
fährt man hier mehr über den verrohten Zustand der Gesellschaft
als sonstwo auf der Welt.“
Annyi biztos, hogy manapság Goa az utazó számára minden, csak
nem a pihenés, a megvilágosodás, vagy a ráébredés egzotikus hely-
színe – annál jobb hely arra, hogy többet tudjunk meg a társadalom
elállatiasodásáról, mint bárhol máshol a világon.



734

Kulturübersättigung (f ). kultúrális túltelí-

tettség.

„[Sein Zuspruch] führt wie bei allen anderen ähnlichen Ländern
zu einer Kulturübersättigung, deren auffälligstes Merkmal die
Anzahl der umlaufenden sogenannten Geheimtips ist, wo »man
in Thailand noch hinfahren kann«.“
Ez a hírnév, ahogyan más, hasonló országoknál ez megfigyelhe-
tő, egyfajta kultúrális túltelítettséghez vezetett, amely leginkább
abban nyilvánul meg, ahogyan egymásra gyűlnek az úgynevezett
belsős tippek arról, hová lehet »még« elutazni Thaiföldön.”



735

Disco (f ). diszkó.

„Aber das ist Disco.“
mottóm



736

Scheisse (f ). szar.

„Dann erhob er sich, murmelte in den afrikanischen Nachmittag
»Die Welt ist dumm, und Scheisse wabert überall« hinein und
verliess die Terasse des Norfolk Hotels.“
Ekkor feltápászkodott az asztaltól. A világ ostoba, és minden
úszik a szarban, suttogta bele az afrikai délutánba, és otthagyta a
Norfolk Hotel teraszát.






