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A Grundon jártam… 
 
Nem a Pál utca és a Mária utca sarkán, hanem a Józsefváros szélén, az 

Üllői út mentén, a Nagytemplom utcában. Itt épült föl és fogadja látogatóit az 
új Grund, 100 évvel A Pál utcai fiúk megjelenése után. 

A mai Grund egy korszerű játszótér. Vannak rajta farakások, melyeket 
kötélhidak tesznek átjárhatókká. Lépcsők, csúszdák még szórakoztatóbbá. 
Hinták, homokozók állnak odébb, majd következik Janó kunyhója. Benézek: 
íróasztal, kis pénztáros láda, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő teszi kényelmessé 
a mai Janó munkáját (és életét). Kint oldalt egy lengőhinta (kötélpálya) csábít 
lebegésre; itt emelkedik magasan az égbe a piros-zöld zászló is (Csele nővéré-
nek munkája?), majd hátul homokozóláda, padok, székek, asztalok hívnak pihe-
nésre, sakkozásra, társasjátékra. 

A mai Janó (nevezzük így a mai Grund gazdáját) itt ül az árnyékban egy 
padon és könyvet olvas. (Teheti, nem pöfög a gőzfűrész, nem érkeznek lovas-
kocsik a fáért.) Harminc év körüli fiatalember. Júliusi kora délután van. Körü-
löttünk néhány gyermek ugrál, mászik, kiabál. Egy kislány közeledik felénk 
sírva, panaszkodik, hogy sötét van a mosdóban. – Kicsi vagy, és téged nem 
érzékel a fotocella – pillant föl a könyvből Janó. Én sem állok a helyzet magas-
latán, nem állok föl segíteni, mert éppen beszélgetést kezdeményeztem két 10 
év körüli lánnyal. Pereg a nyelvük, élvezem; fülem tanítványaim, svédországi 
magyar gyermekek nyelvéhez szokott. Megtudom, hogy Kingának és Viviennek 
hívják őket, negyedikesek voltak a közeli Práter utcai iskolában. 
Unokatestvérek. Családjuk most egymás mellett lakik itt, egy szomszéd 
utcában. Vivienék Tiszaföldvárról költöztek Pestre. Az egyiknek egy, a másik-
nak három testvére van. Szabadidő? Játszanak, bicikliznek. 

– Olvastok-e? – Én olvastam a Mátyás királyt. – Én is, meg a Micimac-
kót. Aztán spanyol népmeséket, mert azt kaptam karácsonyra, és két napig 
beteg voltam. – Olvastátok-e A Pál utcai fiúkat? – kérdem tőlük, és végig-
mutatok a falon, ahol a könyv felnagyított és kinyomtatott oldalai (Reich 
Károly illusztrációival) láthatók. Bólintanak. 

– Milyen az iskola? – kérdem. – A tanító néni kiabál, én meg visszakiabálok. 
Megüti a fejemet. – Mivel? – Az osztálykönyvvel – mondja nevetve Kinga. 
Talán nem is olyan borzalmas ez az osztálykönyv-história, gondolom. – Azért 
elég jó az iskolában, főleg az énekóra. 



– Tévét néztek-e? – Igen. A Barátok közt. – Én is, meg a híradót.  
Aztán ők kérdeznek: – Maga cigizik? – Nem. – Kávézik? – Igen. – Az én 

anyukám cigizik is, kávézik is.  
– Merre utaztatok? – kérdezek ismét. – Hát… utaztunk már a Balatonra 

és Esztergomba. 
– És mi lesztek, ha nagyok lesztek? – Én jogász. – És mit csinál egy 

jogász? – Azt nem tudom, de az anyukám azt mondta, hogy jogász legyek. 
A jóízű beszélgetés után a Grund mai szereplői elszaladnak. Előttem a 

homokozóban egy kisfiú a kezével túrja a homokot. 
Janóval társalgok egy kicsit. Megkérdem, miért nincs nagyobb reklámja, 

útjelző nyila, ismertetője a Grundnak a közeli utcákban. Jómagam nehezen 
találtam ide, öt-hat járókelő bizonytalan információi alapján. – Drága lenne, és 
sok időbe kerülne ennek elintézése – válaszolja. A Holocaust-múzeumot nagy 
tábla hirdeti, már a Ferenc körúton – mondom. – Ja, ez a mai politika – 
mondja Janó. Egyébként ide talál minden osztály, gyermek, aki meg akarja 
tekinteni a Grundot. 

Nézelődöm. Balra egy rozzant, üres, emeletes bérház folyosója, tűzfala. 
Jobbra a sarkon egy düledező ház, beszakadt padlásán fű virít.(Egy vaslábasban 
sárga fű virít – jut eszembe a József Attila-i sor. Párszáz méterre innen van a 
Gát utca, a Ferencváros.) Az épület utca felőli falain nagy táblákon részletek 
olvashatók a regényből. Ez segített az előbb megtalálni a Grundot. De a ház 
belső udvarán elegánsan felszerelt bárpult és hangulatos kerthelyiség várja 
esténként a környék fiataljait. Jó ötlet… A kerthelységből egy kis kapun át be 
lehet jutni a Grundra, sőt egy galérián ülve, kólát iszogatva eszünkbe juthat 
Nemecsek is … 

Előttem, az utca másik oldalán 11 emeletes modern ház épül. Zaj, por 
mindenütt. Különben az egész környék építkezések színhelye. Itt-ott, egy-egy 
gazos telken üres, emeletes, sivár bérházak ablakai ásítanak, hatalmas, csupasz 
tűzfalai meredeznek. 

Egy ugrásnyira van a Práter utca. Ott jártam az előbb. Az utca elején 
iskola. Egyik kiszögellésében a járdán szoborcsoport: öt fiú. A két Pásztor lesi a 
három Pál utcai fiút, akik éppen golyóznak. Egy pillanat és bekövetkezik az 
Einstand! 

De újra a Grundon vagyok. Úgy érzem, mindent láttam, mindent tudok 
már Bokáék utóéletéről. Arra gondolok, hogy a Pál utcaiak és a vörösingesek 
harcáról a svéd gyermekek is olvashatnak, hiszen a regényt lefordították nekik 
is. A regény svéd címe: Életre-halálra. Fordítója Aslög Davidson. 



Fölállok, előre megyek a bejárati tolóajtóhoz. Hatalmas kapu, most látom: 
két felirat függ rajta. Az egyiken: A Grundon SZOTYIZNI TILOS! A 
másikon, alig olvasható kis betűkkel: 

A játszótér falán a fel- és lemászás TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES! Állva 
libikókázni TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES! A kötélpályán állva csúszni 
TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES! A csúszdán visszafelé csúszni TILOS ÉS 
ÉLETVESZÉLYES! Dohányozni és alkoholt fogyasztani szigorúan TILOS! A 
parkba kutyát hozni TILOS! A park területén kerékpározni TILOS! 

Ez hát a Grund, 2008-ban… 
Kilépek az utcára, abban a reményben, hogy csak én olvastam el ezeket a 

sorokat. 
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