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Brauch Magda 

Az első napok
Sikeres felvételi vizsgám után anyám annyira föllelkesült, hogy az egyetemi év 

kezdésekor elkísért Kolozsvárra. Nagyon meglepett ezzel, mert a felvételi alatt 
nem jött el velem, mint a legtöbb szülő (de minek is?), és nemigen bízott a sike
remben. Igaz, én sem. Túl sokan pályáztunk ott igen kevés helyre.

Az első napokban csak ismerkedtünk az intézménnyel, tantárgyakkal, okta
tókkal, évfolyam- és csoporttársakkal, de főleg a diákotthonnal, a menzával és 
magával a várossal is (már akik még nem ismerték). Csak nehezen tudtuk befo
gadni a rengeteg új információt, megszokni az új helyzet furcsaságait, esetleges 
nehézségeit. Számomra ez különösen furcsa volt, mert még sohasem voltam huza
mosabb ideig távol az otthonomtól, ott meg — elsőévesként — rögtön egy 3 O ágyas 
hálóterembe kerültem, ahol az ágyamhoz egy éjjeliszekrény tartozott meg egy 
keskeny szekrény, utóbbi a folyosón. A falusi lányoknak ez nem volt újdonság, 
laktak ők rosszabb körülmények között is a kisebb városok bennlakásaiban, no 
meg szigorúbb szabályoknak alávetve, hiszen itt gyakorlatilag szabad ki-bejárás 
volt este tízig, de utána is, mindössze — a rend kedvéért — jelentenünk kellett a 
portán, hol voltunk e kései órában. Nem volt az komoly ellenőrzés, hiszen nem 
kértek bizonyítékot, például színházjegyet, felmutatni. Később előfordult, hogy 
egyesek egész éjszakára kimaradtak, és nem vette észre senki (a szobatársak kö
zött sem volt „besúgó”). Nem kell semmi rosszra gondolni, a közeli helységekben 
lakók egyszerűen hazautaztak hétvégeken, mások esetleg kolozsvári rokonaiknál, 
netán évfolyamtársaiknál aludtak. Már nem emlékszem, hogy jómagam bejelen
tettem-e valahol, ha — főleg elsőéves koromban — nem csak a vakációkban utaz
tam haza, s így nem ott töltöttem egy-két éjszakát.

Ezeket a kedvező feltételeket persze nem láthattuk azonnal, és a körülménye
ket tekintve — főleg a 3 O ágyas hálótermet — édesanyám jobban megriadt, mint 
én. Bár egyetlen gyermek lévén sem voltam túlságosan elkényeztetve, de mégis...

— Ott nem lakhatsz, hiszen ott sem tanulni, sem pihenni nem lehet, sőt, a ren
des tisztálkodást sem tudom elképzelni — jelentette ki kategorikusan, miután én 
2- 3 napja elfoglaltam az „ágyamat”, ő meg egy távoli rokonunknál lakott, akit ak
kor ismertünk meg. És mikor nem volt órám az egyetemen, cipelt magával a vá
roson át, hogy a lépten-nyomon kiragasztott, néha helyesírási hibákkal tarkított 
lakáshirdetéseket felkutassuk.

Az eredmény siralmas, sőt, nevetséges volt. Hamarosan megismerkedtünk a 
lakáskiadó, többnyire öregasszonyok különleges „kasztjával”.

Többségük — a mi „karcsúságunkhoz“ képest — elhízott volt, és vagy eleve 
mogorva, barátságtalan, vagy mímelte a kedvességet (rosszul), vagy a műveltsé
gét, intelligenciáját (még rosszabbul), de egy dologban valamennyien megegyez
tek: a kapzsiságban. Rendszerint két hónapra előre kérték a fekvőhely árát, ami a 
primitív lakhatási körülményekhez viszonyítva aránytalanul magas volt. Mert a 
kilátásba helyezett — a hirdetésen olykor feltüntetett — szoba egy ágyból vagy 
keskeny heverőből állt egy-egy olyan helyiségben, melyet a lakáskiadó háziasz- 
szonnyal — néhol házaspárral — vagy/és még egy-két lánnyal kellett megosztani.
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Fürdőszobának általában nyoma sem volt, a tisztálkodási lehetőséget a konyhai 
vízcsap vagy egy lavór biztosította, és a külvárosi lakásokban az illemhely valahol 
az udvar mélyén rejtőzködött.

Az árat viszont az ilyen helyeken is megkérték.
Elnézést a kifejezésért, de anyámmal majd’ mindenhonnan seggel kifelé fordul

tunk, és az utcán szabadjára engedtük a benn visszafojtott kacagást (már ezért is 
megérte anyámnak odautaznia, mert ennyi nevetésben régen nem volt része).

Bolyongásaink közben lépten-nyomon összetalálkoztunk más, hozzánk hasonló 
„lakásvadászokkal”, azaz anyákkal és fiaikkal-lányaikkal, akik szintén úgy gon
dolták, hogy a zsúfolt diákotthonnál kényelmesebb lakhatási körülményekkel ju
talmazzák meg a nehéz erőpróbán sikeresen túljutott gyermekeiket. Meg-megáll- 
tunk, ismerkedtünk, elbeszélgettünk a sorstársakkal, összevetettük tapasztala
tainkat, megállapítottuk — főleg mi, fiatalok, akik jobb híján (ami eszerint nem is 
létezett) napok óta ott laktunk —, hogy az egyetemi bennlakás nemcsak a legjobb 
megoldás, de messze a legolcsóbb is, sőt, az ösztöndíjasok számára (magam is az 
lettem a felvételin elért eredmény alapján) ingyenes.

Igaz, hogy harminc ember „egy rakáson” valóban sok, de harminc lelkes fiatal 
diák... Kedvesek, barátságosak, valamennyien boldogok, hogy bejutottak ide, dip
lomát szerezhetnek, sínen van az életük. Nagy élmény volt számukra az egyete
men eltöltött első pár nap is, és a bennlakásban a barátkozás is könnyen ment.

Anyám is beletörődött a helyzetbe, csak egyetlen körülmény nyugtalanította: 
lehet-e ott rendesen tisztálkodni.

Megnyugtattam. A folyosóról több mosdóhelyiség nyílik, legalább 2O-2O kagyló
val, és vannak közös zuhanyozók is, mindenütt állandó hideg-meleg vízzel (otthon 
csak akkor volt meleg vizünk, ha begyújtottunk a fürdőszobai kazánba). A mosdó
kagylóban is meg lehet tetőtől-talpig mosakodni, ha a zuhanyozók foglaltak, mert 
rács van alatta, ahol lefolyik a víz.

— Ott, egymás előtt? — kérdezte anyám kissé megrökönyödve.
— Mi van abban? Mind fiatal lányok vagyunk, senkit sem érdekel. Nem fejez

tem be a mondatot. Még nem volt időm hozzászokni a diákok merész szó
kimondásához, anyám meg pláne meglepődött volna (később változott a helyzet, 
de ez nem tartozik ide).

h

Persze, ez régi történet. Több mint fél évszázados. Azóta nagyot fordult a világ. 
A mai diákotthonokban nincsenek ekkora hálótermek (már a mi egyetemi éveink 
alatt felszámolták ezeket), és a lakás-, illetve ágykiadó nénik kereseti forrása is 
megszűnt. Legalábbis abban a formában.

Ma a gondos szülők garzonlakásokat — vagy nagyobbakat — bérelnek egyete
men tanuló gyermekeiknek, a tehetősebbek meg is vásárolják számukra — eset
leg az autó mellé — jutalmul, hogy eljutottak odáig.

Ehhez nincs mit hozzáfűzni. Talán csak annyit, hogy azokból a zsúfolt háló
termekből is egytől egyig jól felkészült diplomások kerültek ki, szinte mindegyi
kük letett életében valamit az asztalra.

Ha egyebet nem, egy ilyen régi, de még mindig eleven emlék megörökítését.
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A nyelvés z éti katedra...
Az egyetemen — szinte már az első hetekben — élesen elkülönült egymástól 

két tábor: az irodalmároké és a nyelvészeké. Mivel kezdetben nem is igen voltunk 
tisztában az egyes tantárgyak tartalmával, valószínűleg a felsőbb évfolyamok ha
tására kezdődött el ez a „beskatulyázás”. Mert az volt a szó szoros értelmében.

Való igaz, hogy egyesek — akik igencsak kisebbségben voltak — kedvelték a 
nyelvészethez tartozó tantárgyakat (első éven a Bevezetés a nyelvtudományba 
című volt az alap), de ez korántsem jelentette azt, hogy ugyancsak ők ne szerették 
volna az irodalmat is, illetve azt sem, hogy az úgynevezett irodalmárok — vagyis, 
akik nem kedvelték a nyelvészetet — valamennyien íróknak, költőknek, iroda
lomkritikusoknak készültek volna.

Akadt közöttük 2- 3 ígéretes tehetség, de többségükből „csak” egyszerű magyar
tanár lett.

Ez a megosztódás onnan származhatott, hogy azokban az években, az egyete
men még két tanszék működött: külön irodalmi és külön nyelvészeti katedra, és 
előfordult, hogy némelyik fiatalabb tanársegéd is — elsősorban az irodalmi kated
ráról — igencsak pejoratív módon nyilatkozott a szembenálló félről. Nem volt ez 
komoly ellenségeskedés, általában megmaradt a tréfa szintjén, de tény, hogy a 
nyelvészek táborát vette célba, a fene tudja, miért.

Jómagam nemcsak a nyelvészek táborába tartoztam, hanem valahogyan fő 
nyelvésznek is számítottam az évfolyamunkon. Őszintén szólva, ez egyáltalán 
nem zavart, talán még élveztem is, hogy ennyire „észrevesznek”.

Ráadásul a nyelvész-tanársegédek is kedveltek emiatt, hiszen mindig is szeret
tem a nyelvtant, a nyelvhelyességi témákat, így aztán szemináriumi dolgozatokat 
vállaltam a nyelvészeti tárgyakból, sőt, még országos tudományos ülésszakra is 
eljutottam az egyikkel. Ugyanakkor őszintén lelkesedtem a színvonalas irodalom
órákért is, és ezekből a tárgyakból is vállaltam szemináriumi dolgozatokat. Mégis 
én maradtam „a” nyelvész.

Itt meg szeretném jegyezni, hogy ez az igyekezet akkoriban nem volt semmi
lyen formában „ stréberségnek” tekinthető, mivel ott akkora volt már a felvételin a 
konkurencia, hogy csak a legjobbak jutottak be, és mindenki beleadott „apait
anyait”, hogy lépést tudjon tartani a magas követelményekkel, de többségük az 
ösztöndíj megtartásáért is, ami a vizsgákon elért osztályzatoktól függött, s így 
sorsdöntő volt. Emellett — a politikai tantárgyakat leszámítva — általában min
denki szívesen járt az előadásokra, melyek között egyesek — például Antal Ár
pád, Szigeti József, Csehi Gyula órái — valósággal élményszámba mentek.

Mi tagadás, mindenki — én is — jobban élvezte a fent említett professzorok 
irodalomóráit, mint a száraz nyelvészetet, de ma is azt hiszem, jóval többet kapott 
az egyetemi évek alatt az a diák, aki az utóbbit is értékelni tudta. Jómagam na
gyon kedveltem a finn nyelvórákat — melyek inkább a nyelvtanra összpontosítot
tak —, de számomra mégis sokat jelentettek, mint minden idegen nyelv. Néhány 
évfolyamtársam viszont annyira idegenkedett ettől a tárgytól, mintha ez a kedves 
rokonnyelv és az azt tanító előadó (igaz, kissé rideg természetű) tanárnő egyene
sen az ellensége volna. Ez már túlment a tréfa határán, hiszen rosszul értelme
zett büszkeségből, de főleg érthetetlen dacból vállalták a bukást is. Ennek semmi
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értelme nem volt, hiszen mindenképpen utóvizsgázniuk kellett finn nyelvből, s 
nyilván meg is tették, hiszen az egyetemen akartak maradni.

Szerencsére az ilyen túlkapásokra ritkán került sor, hiszen előre tudható volt, 
ki húzza a rövidebbet, ha a tanárokkal is szembeszállnak a gyerekes dackorsza
kon már régen túljutott felnőtt fiatalok.

Azt viszont tényként lehetett kezelni, hogy — eltekintve a nyelvészet „száraz
ságától” (vagy éppen azért?) — a nyelvészeti tanszéken működő professzorok, elő
adótanárok általában megtartották a diákokkal szemben azt a bizonyos három 
lépés távolságot, ami az irodalmi katedra pedagógusaira egyáltalán nem volt jel
lemző. Minden hallgató, beleértve a „nyelvészeket” is, szívesebben kopogtatott be, 
ha valamiért kellett, az irodalmi tanszékre — bár a nyelvészetin sem sértettek 
meg senkit.

Egyetlen fiatal — nálunk mindössze 4-5 évvel idősebb — nyelvész tanársegéd 
tudott egészen közel kerülni hozzánk, ő enyhítette azt a talán csak elképzelt szi
gort, távolságot, szemellenzős magatartást, ami a nyelvészeti tanszék felől áradt 
felénk. Valószínű, hogy neki is a fülébe jutott az a nyelvészeti katedráról szóló tré
fa, kitalált, elképzelt történet, melynek a szerzője ismeretlen volt, de évek óta 
szájról szájra terjedt, változott, bővült is, mint a folklór, csak az eleje és a vége 
maradt azonos.

Egészen pontosan én is csak erre emlékszem, de megkísérlem a többit is idéz
ni.

Azaz: Mi lett volna ha... a következő történik:
Egy szép napon az egyik — a nyelvészetet és nyelvészeket különösen utáló — 

diák megáll a tanszék ajtajában, és hangosan bekiabálja:
„A nyelvészeti katedra le va n . ”
Hogyan reagál(ná)nak erre a bent lévő tanárok:
X: „Kérem, ez nagyfokú illetlenség!”
Y: Az ajtóhoz jön, szemébe néz a diáknak, majd nyugodt hangon fölteszi a kér

dést: „Kérem, ezt komolyan gondolja?”
Z: „Azt hiszi, hogy ez nagyon szellemes? Téved.”
És így tovább, van, aki dühösen elkergeti, van, aki meg is fenyegeti az inzultá- 

lót, de van, aki csak legyint rá egyet.
A kis fiatal tanársegéd, a diákok kedvence, viszont — védvén a mundér becsü

letét — kirohan a tanszékről a folyosóra, és hangosan kiabálja:
— „Nincs leszarva! Nincs leszarva!”


