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VATHY ZSUZSA

A	Grund	és	a	Klinika
A	Prof	négy	órára	hívott	be	bennünket,	egy	hónappal	ezelőtt	műtött	betegeit,	az	ilyenkor	

szokásos	kontrollvizsgálatra.	Meleg	van,	és	napsütés,	bár	április	elején	vagyunk.	Úgy	gon-
dolom,	bejövök	félórával	előbb,	 leülök	a	parkba,	nézegetem	a	betegeket,	egészségeseket,	a	
felnőtteket,	gyerekeket,	és	négy	órakor	leülök	a	Prof	szobája	előtt,	a	várakozók	közé.	Amikor	
meglátom,	hogy	a	folyosó	minden	székén	ülnek,	mégse	megyek	ki	a	parkba,	átmegyek	a	fo-
lyosó	túlsó	felére,	ahol	csak	néhányan	várnak.	Ülőhelyemről	átlátok	majd	a	másik	oldalra,	ha	
megjön	a	Prof,	észreveszem.

Olvasnivalót	hoztam	magammal,	újságot	is,	könyvet	is,	de	mielőtt	hozzákezdek,	megnézem	
a	klinika	folyosóit,	első	és	második	emeletét.	Az	épületet	a	múlt	század	elején	építették,	ide	
költöztették	az	1801	óta	–	Európában	elsőként	–	működő	szemklinikát.	Előtte	a	Hatvani	utcá-
ban	volt,	két	szobával	és	hat	ággyal.	

Egy	hónappal	ezelőtt,	a	műtét	utáni	napot	benn	töltöttük	a	Mária	utcai	Klinikán,	másnap	
mehettünk	haza.	Emeleti	szobám	ablaka	a	Pál	utcára	nézett,	s	mi	más	jutott	volna	erről	eszem-
be?	A	Pál	utcai	fiúk.	Tizenvalahány	éves	koromban	olvastam,	Nemecsek	nevére	emlékszem	
csak,	a	többiekére	nem,	és	arra	sem,	mi	történt	velük.	Elhatározom,	hogy	újra	elolvasom.	Ugye	
vicces,	ha	a	tizenkét	évesek	kötelező	olvasmányát	ötven	év	után	újra	olvassa	valaki?	Vicces	és	
jó.	A	könyv	felén	már	túl	vagyok,	hatvan-hetven	oldal	van	hátra,	akár	itt,	akár	otthon,	de	ma	
mindenképpen	befejezem.

Végiggondolom,	mi	is	történt	eddig?	A	tét	ugye	a	grund,	amit	én	a	Klinika	ablakából	ter-
mészetesen	nem	láthattam,	mert	ki	tudja,	mióta,	emeletes	ház	van	a	helyén.	De	nekik,	a	Pál	
utcaiaknak	és	a	vörösingeseknek	a	Mindent	jelentette.	Ott	tartottam,	hogy	a	fiúk	valamennyien	
Boka	köré	 sereglettek,	Boka	 tudatja	velük:	kémeink	az	ellentáborban	 jártak,	 és	megtudták,	
hogy	a	vörösingesek	holnapra	tervezik	a	támadást.	Holnap	kitör	a	háború!	A	bejelentést	nagy	
moraj	követte,	erre	senki	sem	volt	felkészülve,	csak	Boka,	aki	rögtön	kihirdette	az	ostromálla-
potot,	azután	ismertette	az	éjszaka	elkészített	haditervét.

Itt	elakadok.	A	haditervet	természetesen	átnéztem,	de	csak	a	Pál	utcai	kapu,	a	Mária	utcai	
kapu	és	a	Grund	feliratok	rögzültek	a	fejemben.	Mitől	érthetetlen	ez	a	rajz?	Vagy	csak	én	nem	
értem?	Nem	derül	ki,	mert	itt	abba	kell	hagynom	az	olvasást,	a	folyosó	túlsó	felén	szokatlanul	
nagy	mozgás	kezdődik.	Megérkezett	a	Prof?	Gyorsan	átmegyek	én	is	a	többi	várakozó	közé.	
Nem,	még	nem	jött	meg,	de	a	nővérszoba	ajtaját	szélesre	tárták,	s	ez	biztosan	jelent	valamit.	
Ülőhely	most	sincs,	de	a	falnak	támaszkodva	is	lehet	olvasni.

Figyeljetek	jól	ide…	Nézzétek	mindig	ezt	a	rajzot,	ez	itten	a	mi	birodalmunk	térképe.	Az	el-
lenség	a	kémek	jelentése	szerint	egyszerre	két	oldalról	fog	támadni:	a	Pál	utca	felől	és	a	Mária	
utca	felől.	Ez	a	két	négyszög,	amelybe	az	A	és	B	van	írva,	jelenti	a	kapu	védelmére	kirendelt	
két	zászlóaljat.

Lapozok	néhányat,	mintha	ezt	már	olvastam	volna.	Hozzákezdtek	a	nedves	homokból	való	
bombagyártáshoz.	Az	iskolások	fegyvere	ugyanis	–	mi	más	volna?	–	a	homokbomba	és	a	bir-
kózás.	Hárman	is	hozzákezdenek,	dolgoznak	és	gúlákba	rakják	az	elkészült	bombákat.	Amikor	
Boka	megjelenik,	aki	a	hadi	helyzetben	tábornokká	változott,	figyelmezteti	a	tüzéreket,	ezek-
hez	ne	nyúljanak,	mert	ezek	tartalék	bombák,	arra	valók,	hogy	legyen	mivel	tüzelni,	ha	a	többi	
elfogyott.

Nem	a	Pál	utcában,	hanem	a	Klinika	folyosóján	halk	pisszegést	hallani.	A	pisszegés	után	
csend,	mindenki	ugyanabba	az	irányba	néz.	Szürke	nadrág,	fehér	ing,	nyakkendő,	semmi	két-
ség,	a	Prof	érkezett	meg.	Mosolyog,	a	mosollyal	mindenkinek	köszön.	Bemegy	a	nővérekhez,	
beszél	velük,	ők	körülveszik,	 jó	volna	sokáig	beszélgetni,	 így	maradni,	 így,	együtt,	de	nem	
lehet.	Néhány	perc	múlva	a	Prof	már	benn	van	a	szobájában,	behívja	az	első	beteget.	Én	pedig,	
mert	úgy	képzelem,	nem	én	leszek	a	következő,	megszámolom	a	várakozókat.	Huszonketten	
vagyunk.	Bár	többen	is	kísérővel	jöttek,	semmi	kétség,	a	könyv	végére	érek,	mire	rám	kerül	
a	sor.

Mindenki	helyezkedjék	el!	Hadgyakorlatot	fogunk	tartani.	Hirtelen	szétszakadtak,	minden-
ki	a	helyére	ment,	Boka	egyedül	maradt	a	Grund	kellős	közepén.	A	fiúk	nyugodtan	álltak	a	
helyükön,	várták	a	parancsot.	Boka	úgy	érezte	magát,	mint	egy	hadvezér	a	döntő	csata	előtt.	A	
nagy	Napóleonra	gondolt.

Napóleon…!	Ettől	kezdve,	ki	tudja,	mennyi	ideig,	nem	tudok	visszatérni	se	a	Mária	utcába	
a	Klinikára,	sem	a	Pál	utcába.	Napóleonra	gondolok	én	is.	Rajta	kívül	volt	még	valaki,	aki	
ennyire	megosztotta	az	embereket?	Szabadság,	egyenlőség,	népuralom,	egész	életében	ezt	hir-
dette.	És	nem	hitt	benne!	A	forradalom	jelszavai	csak	arra	kellettek	neki,	hogy	Franciaország	
a	világ	ura	legyen.	Vagyis	nem	Franciaország,	hanem	ő!	Napóleon.	Előbb	császár	lesz,	majd	
királlyá	koronáztatja	magát.	Legnagyobb	ellenségének	Angliát	tartja,	ha	megsemmisítem	Ang-
liát,	mondja,	Franciaország	minden	szárazföld	és	minden	tenger	ura	lesz.	„Különös	művészet	
a	háború”,	ez	a	mondat	mindennél	fontosabb	számára.	Igen,	számára	nem	a	szabadság,	nem	az	
egyenlőség,	hanem	a	háború	művészete	a	legfontosabb.	És	mert	vitathatatlanul	katonai	lángel-
me,	sok	éven	át	minden	háborút	megnyer,	miközben	a	forradalmárból	autokrata,	a	szabadság	
hirdetőjéből	diktátor	lesz.
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A	Pál	utcai	Boka	mit	tudhat	erről?	Talán	a	győri	csatáról	sem	tud,	és	arról	sem,	hogy	Napó-
leon	maga	is	töltött	egy	éjszakát	Győrben.	Igaz,	én	se	tudtam,	csak	amikor	egyik	győri	isme-
rősöm	elmesélte,	hogy	1809.	augusztus	3l-én	Napóleon	személyesen	is	megjelent	Győrben.	
Délután	a	hadvezérekkel	minden	bástyát,	sáncot	végignézett,	aki	köszönteni,	tisztelegni	akart	
előtte,	annak	azt	mondta,	hogy	holnap	két	órakor	tart	audienciát.	De	nem	tartott,	megszállt	a	
Bezerédj-kastélyban,	és	reggel	négy	órakor	elment.

Lehet,	hogy	a	Pál	utcaiak	megsértődnek,	gondolom,	amiért	nem	velük,	hanem	Napóleonnal	
foglalkozom?	Egy	valamit	hadd	mondjak	még	el!	Amikor	megtudtam,	hogy	Napóleon	is	járt	
Győrben,	kíváncsi	 lettem,	és	utánanéztem	Győr	féléves	francia	megszállásának.	Napóleon	a	
győri	csata	után	első	konzulját	–	felvilágosult	arisztokrata,	aki	a	forradalom	iskoláját	is	kijárta	–	
azzal	bízza	meg,	hogy	menjen	el	Magyarország	minden	„tartományába”,	mindegyikről	szerez-
zen	térképet,	és	készítsen	rövid	leírást	róluk.	És	arról	is,	hogy	ha	Bonaparte	tábornok	bevonul	
Magyarországra,	milyen	párthívekre	számíthat,	milyen	hatással	volt	a	magyarokra	a	 francia	
forradalom.	Leznay,	a	főkonzul	olyan	jelentést	készített,	hogy	bármelyik	itthoni	politikusunk,	
gondolkodónk	megirigyelhette	volna.	Én	is	megirigyeltem.	Máig	tudom.	Magyarország	fontos,	
de	elhanyagolt	része	a	Monarchiának	–	írja.	Az	emberek	nem	elégedettek,	de	senki	sincs,	aki	
kellemetlenségeit	forradalommal	akarná	felcserélni.	Magyarország	ma	túl	gyenge	ahhoz,	hogy	
függetlenségét	kivívja,	még	ahhoz	is,	hogy	erre	aspiráljon.	Folytatás:	a	nemességnek	eszébe	
sincs	előjogairól	lemondani,	eszébe	sincs	eltörölni	a	robotot,	eszébe	sincs,	hogy	a	parasztok	
rossz	helyzetén	változtasson.	Hisznek	egy	jövendő	forradalomban,	de	ez	még	távoli.	E	harcias	
országot	használhatóvá	lehetne	szervezni,	ha	egy	bölcs	tábornok	elébük	tenné	a	független	Mo-
narchia	tervét,	amelynek	székhelye	Buda,	és	amely	korlátozza	az	osztrák	ház	uralmát.

Nem	lehet	nem	elmondani	ezt	a	nagyon	okos	véleményt,	kétszáz	év	múlva	is	tanulhatunk	
belőle.	A	magyar	nemesség	a	bécsi	kormány	szolgálatában	marad,	a	feudalizmus	több	mint	
száz	évig	él	még.	Forradalom?	Nekünk	nem	kell.	Ennek	ellenére	Napóleon	negyvenedik	szü-
letésnapját	augusztus	15-én	Győrben	is	pazarul	megünneplik,	díszsortűz,	szentmise,	díszva-
csora,	tűzijáték,	reggelig	tartó	táncmulatság.	

A	Prof	szobájának	ajtaján	kilép	a	–	harmadik?,	negyedik?	–	beteg,	és	azt	kiáltja,	Richter	
Gábor.	Egy	középkorú	férfi	bemegy.	Richter,	mint	a	Pál	utcaiak	egyike!	Elnevetem	magam,	
nem	tudom	megállni,	hogy	ne	nevessek.	Mit	nevet?	–	kérdezi	a	mellettem	ülő	asszony.	Közben	
ugyanis	az	egyik	szék	megüresedett,	és	én	is	a	széken	ülők	közé	kerültem.	Arra	gondolok,	el-
mondom	neki	a	Pál	utcaiakat,	aztán	mégse.	Megszámoltam	–	mondom,	hányan	várunk	a	Prof-
ra.	És	hányan?	–	kérdezi?	Húszan.	Szomszédom	elmosolyodik,	jó,	jó	–	mondja,	de	legalább	
négyen	vannak,	akikhez	egy	vagy	két	kísérő	tartozik.	Már	olvasnám	tovább	a	Pál	utcaiakat,	
épp	ott	hagytam	abba,	amikor	Boka	elkiáltja	magát,	hogy	Tűz!	Teljes	roham!	Előre!	De	ekkor	
ismerősöm,	aki	egy	hónappal	ezelőtt,	a	klinikai	 szobában	mellettem	feküdt,	megjelenik.	 Itt	
vagy?	–	kérdezi	örömmel.	Mindjárt	jövök,	csak	keresek	egy	széket!

Hol	 is	hagytam	abba?	Már	 folyik	a	csata.	Keresem	a	könyvben,	de	nem	találom.	Ahol	
nyitva	van,	ott	már	a	csata	vége.	Visszalapozok.	Ilyen	kiáltások	hallatszanak:	Tudjátok	a	kö-
telességeteket?	Tudjuk.	Futást	színlelünk.	Aztán…	Még	egyet	lapozok.	Hat	perccel	ezután	a	
Pál	utca	felől	trombitaszó	hangzott.	–	Jönnek!	–	adták	szájról	szájra.	Boka	egy	kicsit	elsápadt.	
–	Most	dől	el	a	birodalmunk	sorsa!	A	Mária	utca	felől	jövők	hatalmas	csataordításba	törtek	
ki	és	berohantak	a	kapun.	A	Pál	utcaiak	egy	pillanatra	elébük	álltak,	mintha	fel	akarnák	venni	
a	harcot,	majd	a	következő	pillanatban	vad	futással	rohantak,	ahogy	a	haditerv	parancsolta.	
–	Bravó!	–	kiáltott	Boka.	Aztán	hirtelen	a	Pál	utca	felé	nézett.	Az	Áts	Feri	serege	nem	jött	be	
a	kapun,	állott	a	sereg,	mint	a	cövek	a	nyitott	kapu	előtt.	Boka	megijedt.	–	Mi	ez?	–	Valami	
csel	–	mondta	reszketve	Kolnay.

Abbahagyom	az	olvasást,	be	kell	vallanom,	nem	értem.	Miért	futottak	el	a	Pál	utcaiak,	
amikor	fel	kellett	volna	venniük	a	harcot?	Így	parancsolta	a	haditerv?	Lehet,	hogy	figyel-
metlenül	 olvastam?	Pont	 a	 haditervet?	A	Mária	 utcai	 sereg	gyönyörűen	 csinálta	 a	 dolgát.	
Ravaszul	csinálták,	még	ilyeneket	is	kiabáltak:	Jaj!	Jaj!	Végünk	van!	El	vagyunk	veszve!	–	A	
vörösingesek	ordítva	üldözték	őket.	–	Fújd!	–	kiáltotta	Boka.	–	És	a	kis	trombita	megharsant,	
jelezve,	hogy	az	erődök	kezdjék	el	a	bombázást.

Tompa	pufogás	hallatszott,	a	homokbombák	repülni	kezdtek.	Boka	most	már	nyugodt	volt:	
Győzni	fogunk!	–	Ő	maga	a	kunyhóhoz	ugrott,	felrántotta	az	ajtót,	és	bekiáltott:	–	Roham!...	A	
gépház	mögött	tele	volt	ordítással	a	levegő.	A	vörösingesek	azt	hitték,	győztek,	Boka	meg	elis-
mételte,	amit	egyszer	már	mondott:	az	a	szerencsénk,	hogy	ők	ugyanolyan	haditervet	eszeltek	ki,	
mint	mi.

Letettem	a	könyvet,	és	azt	gondoltam,	lehet,	hogy	felnőtt	korában	az	ember	nem	érti,	amit	
gyerekként	könnyen	megértett?	Haditerv	I.,	haditerv	II.?	Az	én	fejemben	nincs	ilyen.	Lehet,	
hogy	nem	véletlenül	Pál	utcai	fiúk	a	könyv	címe,	és	nem	Pál	utcai	lányok?	A	lányok	nem	értik,	
mert	az	ő	agyuk	nem	a	hadicselek	fordulatain	csiszolódik,	hanem	máson.	Talán	nem	véletlen	
az	sem,	hogy	amikor	gyerekkoromban,	a	kertben,	a	buxusbokrok	közé	bújva	én	Az	egri	csil-
lagokat	olvastam,	öcsém	az	egri	várat	védte	a	bokrok	bástyái	mögött?	Vagy	csak	azért	nem	
tudom	követni	a	történteket,	mert	egyszerre	többfelé	akarok	figyelni?

A	Prof	szobájából	kitoltak	egy	kerekes	széken	ülő,	idős	férfit,	de	elfelejtették	megmondani,	
ki	következik.	A	Prof	maga	jött	ki,	hogy	beszólítsa	a	következő	beteget.	Milyen	frissnek	lát-
szik	–	jegyezte	meg	valaki.	Erre	többen	is	megszólaltak.	–	Egész	délelőtt	operál!	Délután	meg	
tizenöt-húsz	embert	vizsgál.	Egy	férfi	azt	mondja:	szerintem	négy	óránál	többet	sose	alszik.	
Ebből	vita	alakul	ki,	elég	a	négy	óra	alvás?	Nekem	eszembe	jutott,	hogy	Napóleonnak	–	élet-
rajzírói	szerint	–	öt	óra	alvásra	volt	szüksége,	öt	óránál	többet	sose	aludt.
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Székkel	a	kezében	–	támlás	szék	volt	–	megérkezett	a	szobatársam.	Sokáig	tartott	–	mondja,	
de	jó	széket	szereztem.	Kényelmetlen	széken	én	nem	tudok	ülni,	s	ha	jól	sejtem,	még	sokáig	fo-
gunk	várakozni.	Mi	leszünk	az	utolsók.	Utolsók?	Honnét	tudod?	–	kérdezem?	Láttam	–	mondja	
–,	amikor	a	nővérek	a	dossziékat	sorba	rakták,	a	legfelsőkből	lettek	az	utolsók,	és	mi	voltunk	
azok.	Szamárság,	gondolom,	de	nem	vitatkozunk.	Szomszédom,	akit	a	szék	keresése	közben	
valami	felvillanyozott,	azt	mondja:	eszébe	jutott	a	név.	Kié?	Tudod,	akiről	beszéltem,	amikor	
a	102-es	 szobában	aludtunk.	Aki	minden	kedden	előadást	 tart	 a	Rádióban,	a	 legaktuálisabb	
témákról.	Tényleg?	A	 legaktuálisabbakról?	–	kérdezem.	Felsorol	néhányat:	Tájékozódásunk	
a	mindenségben,	 Galaktikus	 Klub,	 Játék	 és	 művelődés,	Világpolitika.	 Bereczkének	 hívják,	
Bereczke	István.	Bereczke	–	mondom.	Tudod,	miről	tartott	legutoljára	előadást?	A	szabadkő-
művesekről.	Szomszédom	lelkesedése	egy	kicsit	meglep.	Ez	volna	ma	a	legaktuálisabb	téma?	
–	kérdezem.	Igen.	Mert	ma	is	ők	 tartják	a	kezükben	a	világot.	Biztos	vagy	benne?	De	még	
mennyire!	A	bankárok,	a	milliárdosok,	a	világ	emberiségének	egy	ezreléke!	Igen,	ők!	Ha	le	
akarnak	győzni	egy	országot,	megosztják,	kivéreztetik,	azután	rabszolgájukká	teszik.

Hallgattam,	 néztem	magam	 elé.	 Eszembe	 jutott,	 fiatal	 koromban	megfogadtam,	 hogy	 a	
szabadkőművesekkel	nem	foglalkozom.	Bármilyen	magas	szellemi	színvonalat	képviselnek,	
bármennyire	közéjük	tartozik	–	tartozott?	–	a	világ	szellemi	elitje,	számomra	inkább	maradjon	
távoli	ez	a	világ.	Eszembe	jutott,	nemrég	megtudtam,	hogy	a	házban,	ahol	lakunk,	ugyanazon	
az	emeleten,	ahol	mi	is,	ott	élt	Benedek	Marcell,	ő	írta	az	utolsó	szabadkőműves	kiáltványt,	
talán	1950-ben,	mielőtt	a	társaságot	betiltották.

Én	csak	Kazinczyt,	Batsányit,	Széchenyit,	a	tizenkilencedik	századiakat	ismerem	–	mon-
dom.	Ma	is	léteznek?	Klinikai	szobatársam	felkiált.	Hogy	léteznek-e?	Ezt	komolyan	kérde-
zed?!	A	kiáltásra	többen	odanéznek,	szobatársam	ezután	közelebb	hajol	és	lehalkítja	a	hangját.	
Ők	irányítják	a	világpolitikát,	az	ő	kezükben	van	a	világgazdaság.	Az	Európai	Parlamentben	is	
komoly	befolyásuk	van.	Ezt	nem	szerettem	volna	kommentálni,	megkérdeztem	inkább,	honnét	
a	nevük?	Nem	tettettem	magam,	tényleg	nem	tudtam.	

Szomszédom	elmagyarázza.	A	középkori	kőfaragó	céhektől	kapták	a	nevüket.	Az	ango-
lokétól,	mert	Angliában	 jöttek	 létre	 az	 első	páholyok,	 csakhogy	 a	 szabadkőművesek	nem	
téglákat	raktak	egymásra,	hanem	állandó	szellemi	építkezést	írtak	elő	maguknak.	Az	1700-as	
években	az	arisztokratákat	ugyanúgy	megnyerik	maguknak,	mint	a	szellemi	elitet.	Mozart,	
Liszt,	Beethoven…	–	soroljam	még?	Szomszédom	rám	néz,	de	a	szemével	nem	engem	lát,	
hanem	 valamelyik	 szellemóriást.	A	 jelentkezőket	 először	 inasnak	 veszik	 fel,	 egy	 év	 után	
legénnyé	léptetik	elő	őket,	három	év	után	lesznek...	Borbála,	volt	szobatársam	arcába	nézek,	
és	az	jut	eszembe,	az	ő	foglalkozása	vajon	mi	?	Erről	egyszer	sem	beszélt,	csak	a	szabadkő-
művesekről.	Talán	két	órát	is	beszélt	róluk,	műtétünk	napján,	a	folyosón.

A	Proftól	kijön	egy	nem	idős,	nem	fiatal	férfi,	elkiáltja	magát,	Hévizi	Ilona!	Ilonába	jobbról	
is	belekarol	valaki,	balról	is,	még	így	is	nehezen	lép.	Hárommal	kevesebben	lettünk,	jegyzik	
meg	többen	is.	Én,	mert	a	szabadkőművesek	rituális	szokásairól	nem	akarok	többet	hallani,	
szomszédomnak	 felmutatom	 a	 könyvem,	 befejezem,	mondom,	már	 csak	 néhány	 oldal	 van	
hátra.	Nem	csodálkozik.	A	címen	se,	nem	lepődik	meg	azon	se,	hogy	olvasni	akarok.	Inkább	
körülnéz,	kinek	mondhatná	tovább,	ami	ennyire	kikívánkozik	belőle.	

A	kapu	előtt	megálltak	a	vörösingesek.	Ezüstvégű	lándzsáikon	szikrázott	a	napfény,	vörös	
ingükben,	vörös	sapkájukban	olyanok	voltak,	mint	a	vörös	ördögök.	Az	ő	trombitáik	is	rohamot	
fújtak,	és	most	tele	volt	a	levegő	izgató	trombitaharsogással.	És	Boka	kiadja	a	parancsot	a	bom-
bázásra,	tompa	puffanások,	repülnek	a	homokbombák.	A	vörösingesek	azt	hiszik,	győztek,	de	
az	erődökből	szüntelenül	újabb	és	újabb	homokbombák	jönnek	elő.	Akinek	a	homokszemek	a	
szemébe	szóródnak,	elhomályosítják	a	látását.	Egyszer	csak	gyengül	a	tüzelés,	a	második	erőd	
váratlanul	abbahagyja	a	bombázást.	Boka	a	kunyhóhoz	rohan…	–	Itt	abbahagyom	az	olvasást,	
ha	érteni	akarom,	mi	történik,	semmi	kétség,	újra	el	kell	olvasnom	az	előbbi	két	oldalt.	De	mi-
előtt	belekezdenék,	egy	átütően	erős,	szónokláshoz	szokott	hang	hangzik	fel	a	hátunk	mögül.	A	
folyosó	egyetlen	padján	hárman	ülnek,	három	férfi,	a	középső	beszél.

Elhomályosodik	a	szemlencse	–	mondja,	és	megakadályozza,	hogy	éles	kép	alakuljon	ki	a	
retinán.	Ez	a	szürkehályog.	Azután	egy	ismeretlen	szó:	katarakta.	Körülnéz	és	elismétli:	ka-ta-
rakta.	Majd	még	egyszer,	most	így,	hogy	kata-rak-ta.	

A	várakozók	közül	többen	hátrafordulnak,	talán,	mert	mindenki	számára	fontos,	amit	az	
ismeretlen	férfi	mondott,	de	ő	nem	magyarázza	meg.	Inkább	egy	másik	szót	mond,	az	új	szó	
így	hangzik:	fern-to-lé-zer.	Körbenéz,	és	hozzáteszi,	így	hívják	a	módszert,	amit	elvégzett	
rajtunk	a	Prof.	Ezt	a	technikát	ő	dolgozta	ki	elsőként	a	világon.	Milyen	lézer?	Milyen	lé-
zer?	–	kérdezték	innét	is,	onnét	is.	Egyre	többen	a	hang	irányába	fordulnak.	A	szónok	arca	
elégedett,	elérte,	amit	akart,	mindenki	rá	figyel.	A	ferntolézeres	módszer	azt	jelenti,	hogy	az	
orvos	a	szem	érintése	nélkül	végzi	a	műtétet.	Micsoda?	Többen	felkiáltanak,	ez	nem	lehet	
igaz!	Hozzá	se	ér?	Jól	értettem?	Jól.	A	lézert	számítógép	vezérli,	és	a	gép	mindent	rögzít.	A	
szem	méreteit,	a	beültetendő	lencsét	egy	mikroszkópba	táplálja,	és	a	képet	az	operáló	orvos	
elé	vetíti.	

A	 többségükben	 idős	 várakozók	 értetlenül	 hallgatják.	Ők,	 akik	 a	 számítógépet	 sem	 is-
merik,	akik	a	lézerről	sem	tudják,	mit	jelent,	honnét	tudnák,	hogy	lehet	kéz	és	kés	nélkül	is	
operálni?	Hogy	a	beültetendő	lencse	lehet	multifokális,	monofokális,	ezt	még	annyira	sem	
értik	meg.	

A	szónok,	talán	részt	vett	egy	tanfolyamon,	vagy	bemutató	előadáson,	aki	talán	élvezi,	hogy	
ő	magyarázza	el	a	várakozó	embereknek,	mi	történt	velük,	megtoldja	a	felvilágosítást.	A	műtét	
abból	 áll,	magyarázza,	 hogy	 ferntolézerrel	 –	 körülnéz,	majd	 elismétli	 –	 fern-to-lé-zer-rel	 a	
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szemlencsén	vágást	végeznek,	és	ezen	át	beültetik	a	műlencsét.	Kész.	A	látás	ezzel	visszatér.	
Körülnéz	a	hallgatói	között,	a	hatás	kedvéért	egy	kicsit	vár.	A	seb	két	vagy	egy	milliméter	–	
mondja,	a	műtét	ideje	egy	perc.

A	várakozó	férfiak,	nők,	akik	ki	tudja	milyen	információk,	felvilágosítások	után	kerültek	a	
Klinikára,	ha	megértették,	amit	hallottak,	de	ha	nem	értették	meg,	akkor	is,	okosnak,	kitünte-
tetteknek	érzik	magukat	az	ajándékba	kapott	tudásért.	Ez	maga	a	csoda!	A	Prof,	aki	a	szemüket	
operálta,	maga	találta	ki	a	műtétet!	Kitalált	egy	olyan	operációt,	amihez	egyetlen	mozdulatot	
sem	kell	végezni!	Arra	gondolnak,	bár	kijönne	az	ajtón,	bár	látnák	most	újra,	ebben	a	pillanat-
ban,	még	egyszer!	Aztán	eszükbe	jut,	hogy	nemsokára	látni	fogják,	behívja	őket,	leülteti	a	gép	
elé,	és	szemtől	szembe	láthatják!

Valaki	a	várakozók	közül	felkiált:	a	szomszédunkban	egy	kisgyerek	szürkehályoggal	szü-
letett!	Őt	is	meggyógyítják?	De	még	mennyire!	–	mondja	a	Mindentudó.	Valaki	a	várakozók	
közül,	biztosan	tanár,	kétszer	is	elmondja,	hogy	ka-ta-rak-ta.	Jelent	valamit,	kérdezik?	A	férfi	
bólint.	Görög	szó,	azt	jelenti,	hogy	vízesés.	Valamennyien	csodálkoznak,	de	örülnek	is.	Miért	
ne	nevezhetnének	el	az	emberek	egy	betegséget	a	vízesésről?	A	férfi	meg,	a	katarakta	fordítója,	
biztosan	görög–latin	tanár,	különben	honnét	tudná,	mit	jelent	a	magyar	vízesés	szó	görögül.	
Milyen	jó,	hogy	várakozás	közben	ennyi	fontos	dolgot	megtanul	az	ember!

Aztán,	mintha	a	szónok	előadása	–	ki	tudja,	miért	–	felgyorsította	volna	a	Prof	munkáját,	
egyre	gyorsabban	mennek	be	és	egyre	hamarabb	jönnek	ki	a	várakozók.	A	folyosón	ülők	ör-
vendetesen	fogynak,	már	mindenki	megszólalását	követni	lehet,	mindenki	megjegyzése	min-
denkinek	szól.	Két	nő	azt	 találgatja,	vajon	a	két	gyerekkel	érkező	apa	és	anya	mindegyike	
vizsgálatra	szorul,	vagy	a	négy	közül	csak	kettő,	vagy	egyikük?	Valaki	azt	mondja,	dél	óta	vár,	
már	kétszer	ebédelt,	és	újra	éhes.

	Most	már	elkeseredetten	zajlott	a	harc.	A	vörösingesek,	bár	feleannyian	voltak,	mint	a	Pál	
utcaiak,	elhitették	magukkal,	hogy	igenis,	győzni	fognak.	A	vezérük,	Áts	Feri,	a	kunyhó	felé	
indult.	Szabadítsuk	ki	őket!	Megfordultak,	és	valamennyien	a	kunyhó	felé	futottak.

És	egy	pillanattal	később	mi	történik?	A	vékonycsontú,	beteg	Nemecsek	lerohan,	ölbe	kapja	
Áts	Ferit,	a	vörösingesek	vezérét,	és	rettenetes	erőfeszítéssel	földhöz	teremti.	A	láz,	az	önkívü-
let	adja	neki	az	erőt?	Igen.	Aztán	ájultan	lerogyott	ő	is.	Mikor	az	utolsó	vörösingest	is	kiszorít-
ják	a	Pál	utcaiak	a	kapun,	harsog	a	győzelmi	kiáltás,	Boka	pedig	futva	érkezik	a	vízzel,	hogy	
Nemecseket	magához	térítse.

Ekkor	 kinyílik	 a	 Prof	 ajtaja,	 és	 beszólítják	Szente	Borbálát,	 volt	 szobatársamat.	Borbála	
rám	néz,	a	tekintete	azt	mondja,	ne	felejtsd	el,	utánam	te	következel.	De	nem	én	következem.	
Amikor	rövid	ideig	tartó	vizsgálata	után	Borbála	kilép,	bocsánatkérőn	néz	rám,	a	tekintete	azt	
mondja:	tévedtem,	nem	egymás	után	következünk.	Elköszön,	elmegy,	majd	néhány	perc	múlva	
a	portás	odajön	hozzám,	a	kezembe	ad	egy	cédulát.	A	nevem	van	ráírva,	és	Borbála	neve.

„Egészítsd	ki	 ezzel,	 amit	 a	 szabadkőművesekről	mondtam!	A	 szabadkőművesek	 a	meg-
újulás	és	változás	lehetőségei.	Megszabadítják	az	embert	a	béklyóitól,	szabaddá	és	boldoggá	
teszik	őket.	A	szabadkőművesek	a	világ	apostolai,	az	állandó	 tökéletesedés	útjára	vezetnek	
bennünket.”	A	papírt	elteszem	a	zárójelentés	mellé,	nem	kommentálom.	Azt	is	csak	gyanítom,	
Borbála	miért	tartotta	fontosnak,	hogy	véleményét	újrafogalmazza,	vagyis	számomra	is	„ért-
hetővé”	tegye.

Befejezem	 a	 könyvet.	Tudom,	 hogy	 szomorú	 rész	 következik,	meghal	Nemecsek,	 vagy	
ahogy	Molnár	Ferenc	 írja:	Nemecsekért	eljöttek	az	angyalok.	Az	ágyánál	ott	áll	Boka	és	a	
vörösingesek	 küldöttsége,	Weisz,	Barabás,	Leszik.	De	Nemecsek	 nem	 látja	már	 őket,	 és	 a	
díszokiratot	se,	amiben	az	egylet	bocsánatot	kér	tőle,	amiért	korábban	kis	betűvel	írták	a	ne-
vét.	Boka	ezután	megtörli	a	szemét,	elmegy,	cél	nélkül	kóborol.	Kerülgeti	a	Pál	utcát,	a	Mária	
utcát,	a	Práter	utcát.	A	Grundot	most	nem	akarja	látni,	később	mégis	úgy	dönt,	hogy	bemegy.	
Az	ajtó	nyitva,	Janó,	az	őr,	az	ajtóban	áll,	pipál.	Az	üres	városi	földön	még	látszanak	a	harc	
nyomai.	Boka	végigmegy	rajta,	megáll	azon	a	helyen,	ahol	Nemecsek	leterítette	Áts	Ferit,	mint	
hajdan	Dávid	Góliátot,	és	megint	megtörli	a	szemét.	Aztán	megszólal	a	józsefvárosi	templom	
harangja,	halkan,	békítően.	Mikor	visszajön	Janó,	az	őr,	Boka	megkérdezi	tőle,	mi	ez	a	piros-
fehér	bádogtábla,	meg	a	sok	sárgaréz	cső,	a	fehérre	festett	karók?	Az	őr	elmondja:	Grundon	
építkezni	fognak.	A	tulajdonos	házat	építtet	rá,	hétfőn	már	jönnek	is	a	munkások,	felássák	a	
földet.	Mi?	–	kiált	fel	Boka.	Ide	házat	építenek?	Házat	–	mondja	az	őr,	nagy,	háromemeletes	
házat.	Bokával	fordul	egyet	a	világ.	Rohanni	kezd,	a	kapuból	még	sírva	visszanéz.	Bérkaszár-
nya	lesz	a	földjükből!	Amit	annyi	bátorsággal,	olyan	hősiesen	védtek	meg!	Futott,	menekült.	
A	szomorúságába	mindössze	egy	csöppnyi	vigasztalás	vegyült:	milyen	jó,	hogy	Nemecsek	ezt	
nem	érte	meg!	

A	folyosón	már	csak	öten	vagyunk,	hamarosan	rám	kerül	a	sor.	A	Prof	majd	behív,	leültet	a	
vizsgáló	elé.	Nézzek	bele,	mondja,	nyissam	nagyra	a	szemem.	A	kezével	megforgat	valamit,	
egy	percig	vizsgálja	a	szemlencsémet,	majd	rám	mosolyog,	és	azt	mondja,	rendben,	sikerült.	
Én	pedig	boldogan	megköszönöm.	Mert	ritka	örömben	van	részem,	minden	olyan	volt,	ami-
lyennek	lennie	kellett.	A	Klinika,	a	Professzor,	a	nővérek,	a	műtét,	a	gondoskodás.	Akár	azt	
is	elhihetjük,	ahol	száz	éve	jól	működik	minden,	ott	mindenkinek	fontos,	hogy	ne	rontsa	el,	
inkább	javítsa.	Ő	is	tegyen	hozzá	valamit,	amit	tehetség,	közös	akarat,	és	egy	kis	szerencse	is	
segített,	hogy	létrejöjjön,	és	száz	évig	működjön.

Szemműtét,	Pál	utcai	fiúk,	Napóleon,	Győr,	szabadkőművesek,	Áts,	Nemecsek,	a	józsefvá-
rosi	Dávid	és	Góliát.	Csak	annyi	a	közük	egymáshoz,	hogy	itt	voltak	valamennyien,	a	grundon,	
a	Klinikán,	vagy	a	szereplők	képzeletében.	És	megszólaltak,	mint	akik	erről	is,	arról	is	tudnak	
valamit,	és	miért	ne	mondanák	el,	ha	tudják.	




