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Brauch Magda 
 

Szürke fiatalság 
 

Szürke években — szürke fiatalság. 

Nem a háború utáni évek voltak a legkiábrándítóbbak. A béke — még a vesz-

tes országban is — megnyugvást jelentett, reményt, hogy most már csak valami 

jobb jöhet. Már az is mekkora biztonságérzet volt, hogy nem kellett tartani az 

állandó légiveszélytől, bombázástól, ami a háború utolsó hónapjaiban idegőrlő 

volt, túlestek a város ostromán, amiről szörnyű rémhírek keringtek (de ezek 

nagy része megmaradt a rémhír szintjén), s nem ismétlődhettek meg azok a 

szörnyűségek, amelyek a lakosság egy tekintélyes részét érintették (ezek ellen-

ben minden előzetes elképzelést felülmúltak). 

A kisgyermek nemigen tudta még megkülönböztetni a háborús éveket a bé-

keidőtől, hiszen ez utóbbit nem is ismerte, szinte beleszületett a háborúba. Azt 

hitte, hogy a bombák, a száguldó, sivító aknák, az üldözések (bár őt közvetlenül 

nem érintették, de hallott róluk) hozzátartoznak a mindennapi élethez. S mivel 

számára ez volt a természetes, a veszélyérzete sem fejlődött ki, aztán meg ter-

mészetesnek találta, hogy neki és szeretteinek nem történt semmi bajuk. Azt, 

hogy „kitört a béke”, csak sokára és a felnőttek szavaiból, viselkedéséből fogta 

fel. A Miatyánkhoz még évek múlva is hozzáimádkozta, amire a háborúban ta-

nították: „És bocsásd meg a mi vétkeinket, hogy ne essenek a bombák a fejünk-

re”. 

A bombák már rég nem potyogtak az „égből”, de az ellátás akadozott, váro-

sukban sokkal inkább, mint a háborús időkben, de a gyermek ezt sem érzékelte, 

mert egyrészt gondoskodtak róla, hogy mindenből neki jusson a legjava, más-

részt nem volt kapzsi vagy nagyétkű. Viszont ezekben az években ismerkedett 

meg akkori és későbbi egész életének két meghatározó pozitív élményével: az ol-

vasás és a zene nyújtotta örömökkel. Az iskola is szerepet játszott ezekben az 

éveiben, és jó tanulónak bizonyult. Mikor első félévi bizonyítványát hazavitte, 

nagyanyja alig akart hinni a szemének. 

— Na nézd már, jól látom? Ez majdnem tiszta kitűnő, csak rajzból van jelese 

(abban az iskolában akkor még ötféle minősítés volt: kitűnő, jeles, közepes, elég-

séges, elégtelen) — mutatta az értesítőt a gyermek anyjának. 

Ekkor döbbentek rá, hogy kissé alábecsült kislányuk tulajdonképpen nem 

buta, nem ügyetlen, hiszen lám-lám, az iskolában megállja a helyét. Pedig a kö-

rülmények miatt eddig kissé más szemmel nézték. 

(A körülmények... Két évvel ezelőtt egy-egy kis batyuval szöktek át a zöldha-

táron, mivel nem volt más választásuk. Nem élhettek hajléktalan koldusként 

egy olyan helyen, ahol sem munkát, sem segélyt nem kaptak. Nekivágtak az 

ismeretlennek. Azóta már egyenesbe jöttek ugyan, de még mindig magukon 

érezték a menekültek bélyegét, és akaratlanul is úgy érezték: ez a gyermekre is 

kiterjed).  

A kislány azonban továbbra is beváltotta a hozzá, mondjuk, nem fűzött re-

ményeket, a későbbi években is igen jól tanult. Otthon csak az írásbeli házi fel-

adatokat készítette el, mert a többit már az iskolában megtanulta a tanítónő 
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magyarázataiból. Az ábécét már iskolába kerülése előtt ismerte, a számtannal 

sem volt gondja. (Akkoriban egyszerűbb, áttekinthetőbb, világosabb volt a tan-

anyag, mint manapság, minden értelmesebb gyerek könnyen elsajátíthatta). 

Ezek az évek így nem voltak túl szürkék a gyermek számára, de valóban szí-

nesekké csak akkor váltak, amikor később — serdülőként — beválasztották a 

legjobbak, a kiváltságosak közé azzal, hogy vörös nyakkendőt kötöttek a nyaká-

ba. Ez volt az igazi válasz mindazok számára, akik valaha is kételkedtek benne. 

Talán életében először büszkén kihúzta magát, és ragyogó szemmel nézett a vi-

lágba. Ez vagyok én — mondta a tekintete, és úgy érezte: boldog és szabad, ez-

után minden akadályt legyőzhet. 

Aztán véget értek a gyermekévek, „kinőtte” a vörös nyakkendőt (ami a ké-

sőbbi években már nem volt akkora csoda, mint kezdetben), és beköszöntött éle-

tébe a szürkeség. 

Szürke években — szürke fiatalság. 

Azokat az éveket „lódenkorszaknak” nevezik máig is, akik még emlékeznek 

rájuk. 

Ez az egyenruhának is tekinthető lódenkabát tulajdonképpen nem volt se 

csúnya, se silány minőségű, se olcsó. Nem mindenki tudta megfizetni ezeket a 

szürke színű meleg télikabátokat, hiszen egyhavi átlagkereset volt az áruk. Egy 

darabig a nagylánynak sem telt rá, és régi darabokból átalakított télikabátok-

ban járt, meg „pontra” vásárolt olcsó cipőkben. 

Emiatt szégyellte magát a középiskolában, ahol egyes barátnői kissé jobban 

voltak „eleresztve”, a lódenig már eljutottak. Attól tartott, lenézik őt, pedig ez ta-

lán nem volt igaz, hiszen azokban az években többé-kevésbé mindenki szürke éle-

tet élt. Nem voltak bálok, nem volt diszkó, még televízió sem. Minden szórakozá-

suk egy-egy mozifilm volt, ahhoz meg nem kellett kiöltözni. 

Aztán, 17 éves korában végre hozzájutott egy vadonatúj lódenkabáthoz, illet-

ve megvehette az ösztöndíjából (amit addig mindig hazaadott). 

A kabát úgy állt rajta, mintha ráöntötték volna, illett az arcához is. Végre el-

érte, hogy a tükörbe nézve tetszett magának.  

— Nézd, anyu, ebben a kabátban még a szemem színe is megváltozott, szür-

kés árnyalatot kapott — lelkendezett.  

— Fiatal lányhoz nem illik a dicsekedés — hűtötte le lelkesedését az édes-

anyja. 

Nem tehetett róla, bizonyára őt is úgy nevelték annak idején, mert a sze-

rénységet tartotta egy lány legfőbb erényének. Erre tanította lányát, teljesen fö-

löslegesen, mert az amúgy is tele volt gátlásokkal. Csúnyának hitte magát, s 

ebben közeli és távolabbi rokonai meg is „erősítették”.  

— Nekem szép az unokám — mondta nagyanyja, mikor egyesek érdeklődtek 

róla. 

Nekem? Ez azt jelenti, hogy nem vagyok szép, de ő így is szeret — fordította 

le a megjegyzést az unoka.  

Hasonlít magára a lánya — mondta apjának egy ismerőse, aki először látta 

őket együtt. 

— Igen, olyan csúnya, mint én — válaszolta szokott humorával édesapja, aki 

különben igen jóképű volt. Nem tudhatta, miért bántja ez a nem túl szellemes 

tréfa gyermekét, hiszen sohasem volt fiatal lány. 



 55 

 
Pedig szülei, nagyanyja nem akarták megsérteni, hiszen nagyon szerették. 

Nem mondható el ugyanez távoli rokonairól. 

Hogy törődsz te a fogaiddal! Legalább szépek lennének — jegyezte meg egyik 

nagynénje, mikor észrevette, hogy naponta háromszor fogat mos. 

Eléggé bántotta a két kiálló szemfoga, de azokban az időkben nem volt szo-

kás szépséghibáért fogorvoshoz járni. 

Később a felső fogsorát jutányosan helyrehozta egy ügyes fogász. 

Ezután legalább nem félt mosolyogni. 

 

Ez a mosoly és a lódenkabát tartósnak bizonyult. Kitartottak az egyetemi 

évei alatt is. 

Ott már nem érdekelte a szépség, ami különben is relatív. És változó. És mu-

landó. És szép az, ami érdek nélkül (vagy azzal) tetszik. 

És akadtak olyanok, akiknek tetszett. Érdek nélkül. 

Ezzel körülötte és benne is feloszlott a szürkeség. 

 

 

Glückmanna 
 

„Nagyon szellemes!” — lelkesedett, bár a maga módján, azaz visszafojtottan, 

egyik nyelvész-tanárunk, amikor a diákzsargon volt a téma az egyik szemináriu-

mon. Arra ösztönözte hallgatóit, hogy gyűjtsenek minél több hasonló, eredeti, csak a 

saját köreikben használt nyelvi jelenségeket, fordulatokat, újításokat. 

Jómagam nyelvészhez méltó lelkesedéssel vetettem bele magam ebbe a gyűj-

tőmunkába, de hamarosan rá kellett döbbennem, hogy a „glückmannán” kívül 

nagyon kevés új adatot szolgáltat kolozsvári diákéletünk. Használtunk mi is di-

ákzsargon kifejezéseket — elhasal, elvágódik, azaz megbukik a vizsgán, meg-

húz, elvág, vagyis megbuktat a tanár, és még sorolhatnám —, de ezek nem a mi 

találmányaink voltak. Talán ilyen volt viszont a „tansegg” — a tanársegéd rövi-

dítése (ezt még szemléltettük is) — vagy a „sokat seggel”, azaz szorgalmasan, 

órák hosszat tanul, de valóban autentikus, „bolyais” diákzsargon kifejezésnek 

csak a „glückmanna” bizonyult. 

Mi is volt az a „glückmanna?” 

Egy kerekforma mézes sütemény — pogácsa, puszedli —, de olyan kemény, 

hogy csak vízbe beáztatva volt elfogyasztható. Elsőéves korunkban a menzán 

gyakran ezt kaptuk ebéd utáni desszert gyanánt. A kisebb étkű lányok nemigen 

éltek vele — magam soha sem kóstoltam —, de a fiúk elfogyasztották a lányok 

adagját is (a múlt század ötvenes éveinek második felében nemigen lehetett jól-

lakni). 

Ezt a hírhedtté vált süteményfélét az egyetem gazdasági igazgatójáról nevez-

ték el így. Azt állították, hogy Glück (úr, elvtárs, bácsi, a másik nevét sohasem 

hallottam, most sem tudom), ez az alacsony, kopasz, idősödő ember ebből vett 

vagy építtetett magának emeletes házat. 

Nem tudtam elképzelni, hogyan lehet a kiszáradt sütemények árán — ame-

lyek ilyen formában sem tűntek el, hanem, végső soron, a diákok gyomrába ke-

rültek — házat szerezni. Különben is mit ért volna vele azokban az időkben, 
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amikor a hatalom üldözte a magántulajdont, és még a földszintes házakat is ál-

lamosították vagy kisajátították. (Városszerte beszélték, hogy több kolozsvári 

villatulajdonos öngyilkos is lett emiatt.) 

Az persze érthetetlen volt, honnan a csodából gyűlt össze ilyen rengeteg mé-

zes sütemény, hogy hónapokig traktáltak vele bennünket. 

Aztán elterjedt az a magyarázat, hogy egy-két évvel ezelőtt valami nagysza-

bású országos rendezvényre készültek — felsőbb utasításra — a mézespogácsák, 

majd mégsem volt rájuk szükség (van ilyen, hogy a jobb kéz nem tudja, mit csi-

nál a bal). Eldobni nem lehetett, az árával el kellett számolni, és mivel nem 

romlott meg, csak megszáradt… hát ez történt vele. 

Ez a verzió így hihetően hangzik, de ma sem tudom, mi igaz belőle. Őszintén szólva 

nem is érdekelt. Se Glück elvtárs, se a mannája.  

El is felejtettem volna mindkettőt — elég időm volt rá, ám a közelmúltban 

egyik barátnőm szavai nyomán megelevenedett számomra ez a régi emlék, s 

egyszersmind érdekelni is kezdett. 

— Tudod, hogy másodév elején ott kellett volna hagynom az egyetemet? — mond-

ta (az ötvenes évek első felében végzett ugyanott, ahol később én). És tudod, kinek 

köszönhetem, hogy ott maradhattam? Glücknek, a kis kopasz gondnoknak. Emlék-

szel rá? 

— Halványan. Csak látásból ismertem. 

— Elsőéves koromban mi sem ismertük egymást Glückkel — kezdett bele a 

történetbe barátnőm. — Akkor figyeltem fel rá, amikor azt beszélték róla, hogy 

megjárta Auschwitzot, és családjának egy része a holokauszt áldozata lett. Ez 

hihető volt, hiszen Kolozsvár akkor Magyarországhoz tartozott, és tudod… 

— Tudom. Magam is Észak-Erdélyben éltem a világháború alatt. Kisgyer-

mek voltam, akkoriban nem is értettem, miről van szó, de később, a háború utá-

ni években, közelről is megismertem olyan embereket, akik megjárták a halál-

tábort. Sokat mesélhetnék erről, de most eltértünk a tárgytól. 

— Ráadásul emellett eltörpülne az én történetem, hiszen nem élet-halál kér-

désről volt szó akkor, de azért nagyon kellemetlen volt. És igazságtalan. 5 — 

azaz öt — lej miatt kellett volna lemondanom a további tanulmányaimról, a dip-

lomáról. 

— Öt lej miatt? 

— Nyilván tudod, hogy az egyetemen volt egy határvonal, egy „plafon”, ami 

befolyásolta a diákok ösztöndíjhoz való jogosultságát, ha a szülők keresete ezt 

túlhaladta, megvonták az ösztöndíjat. A mi időnkben ez a „plafon” 600 lej volt. 

Másodéves koromban édesapám fizetését jelentéktelen összeggel fölemelték, 

pontosan 605 lejre, ami ugyan bruttó összeg volt, de az egyetemen azt vették fi-

gyelembe. Így elvesztettem az ösztöndíjat, ki kellett költöznöm a bentlakásból, 

fizetnem kellett a menzán. Mindezt addig fedezte az ösztöndíj. Szüleim két hó-

napig valahogy tudtak segíteni — magam sem tudom, hogyan, miből —, de to-

vább nem ment. 600 — azaz, bocsánat, 605 lejből nekik is élniük kellett, és ne-

kem csak a szállásom — egy ágy, negyedmagammal egy szobában — 100 lejbe 

került, a kosztról nem is beszélve (Az egyetemen az ösztöndíj azokban az idők-

ben mintegy 320 lej volt havonta, ez fedezte a szállást és a kosztot). 

— Nem volt választási lehetőségem, le kellett mondanom a további tanulás-

ról. Készültem haza. Azzal vigasztalódtam, hogy — szerencsére — tanítónői dip-
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lomám van, talán sikerül azzal helyettes tanítói állást szereznem, és később, lá-

togatás nélkül, elvégezhetem az egyetemet. De hát ez bizonytalan volt. 

— Mielőtt elutaztam volna, a rend kedvéért jelentkeznem kellett az admi-

nisztráción, Glück elvtársnál, hogy töröljenek a nyilvántartásból. Mikor meg-

tudta, hogy az 5 lejes különbözet miatt haza kell mennem az egyetemről, elká-

romkodta magát: 

— Megy maga a fenébe! — mondta felháborodva. 

— De hát nincs mit tennem — vonogattam a vállam, meglepődve Glück bácsi 

(most már így nevezem) váratlan reagálásán. 

— Na igen, a 600 lejes „plafon” országos rendelkezés, a szabály az szabály, de 

azért kitalálok valamit. Egyelőre ne menjen sehova. 

Hittem is, nem is, de nem kellett sokáig várnom. Már másnap hívatott. 

— Én úgy gondolom, hogy a diákotthonnak szüksége van külön könyvtárra, 

hiszen maguk filológusok. Ha elvállalja ott a könyvtárosi állást, pénzt ugyan 

nem tudunk fizetni érte, de annak fejében ingyen jár a lakás és a koszt a men-

zán. Vállalja? 

— Persze, de mi lesz ott a feladatom? 

— Azt teljes mértékben maga határozza meg. Hetente többször tarthat könyvtá-

rórákat, olyankor ott kell tartózkodnia. Ott nyugodtan tanulhat is, nem gondolnám, 

hogy túl nagy lesz a forgalom. 

— A filológia kar igen gazdag választékú nagy könyvtárral rendelkezett a di-

ákotthonnal egybeépült teremben. A hallgatók onnan kölcsönözték ki kötelező 

vagy szabadon választott olvasmányaikat, de általában ott is tartózkodtak, ott 

tanultak, olvastak a szépen, kényelmesen berendezett teremben. A diákszállás 

frissen létesített könyvtára és annak vezető állása nyilván amolyan „alibi stá-

tusz” volt, melyet Glück bácsi kizárólag az én kedvemért hozott létre (valahon-

nan könyveket és polcokat meg más berendezést is szerzett), pedig én nem vol-

tam „se rokona, se ismerőse”, azelőtt azt se tudta, hogy a világon vagyok. Ezer-

idegen volt ő is számomra, mégis neki köszönhetem, hogy elvégeztem az egye-

temet. 

 

Glückmanna? 

Nem, dehogyis az! Csak a háború utáni nyomor, szegénység, általános élelmiszer-

hiány terméke, ami nálunk csekély 45 évig tartott. 

Most már tudom: glückmannából nem épült ház. Sem emeletes, sem földszin-

tes. Csak egy kis könyvtár létesült, de nem glückmannából, hanem igazi ember-

ségből. 

 

Mire én az egyetemre kerültem, a diákotthonnak már nem volt külön könyv-

tára. Igaz, akkor már nem is volt rá szükség. 

 


