
Céltudatos
vagy áruló?

PERESZTEGI  HANNA

 
 

A  PÁL  UTCAI  FIÚK  TÖRTÉNETE  ÚGY,  

AHOGYAN  MÉG  SOHA  NEM  OLVASTAD



A főbb szereplők jellemei 
nagyon szépen árnyaltak,
kivétel nélkül összetett alakok –
és amikor főbb szereplőkről írok, nemcsak
Nemecsekre vagy Bokára gondolok. Még csak
nem is a becsületes ellenfélnek megírt Áts Ferire.
Hanem egy olyan karakterre, akit minden olvasó
megvetett, de mégsem gondolt a helyzetébe
soha senki:  igen, Gerébről beszélek. 

A Pál utcai fiúk történetét sokan ismerik, 
pláne, hogy általános iskolában kötelező

olvasmányként is tartják számon. Igaz, szerintem a
mű korai tíz-tizenegy évesen. Mert hiába szól

gyerekekről, hiába lehetne az olvasó egy közülük,
mégsem tud azonosulni a kor problémáival.

Én például nem értettem, mi ez a nagy felhajtás egy
játszóterületért, mi ez a szigor és ez a hierarchia a

gyerekek között, és pláne nem értettem, hogy miért
kellett Nemecseknek meghalnia a grundért egy

egyszerű megfázás miatt.
 

Mégis, a mű sokkal több rétegű és
felettébb elgondolkodtató idősebb

fejjel ,  amikor az ember már nem
csak egy kötelező olvasmányt lát

benne, hanem egy egyszerre
szórakoztató és mégis mély
jelentéssel bíró történetet.

Arról a karakterről,  akinek a neve
egybeforrt az árulással,  mint egy

lemoshatatlan tetoválás. Az áruló egy
örökös címke lett Geréb számára.



Mindannyian ismerjük a történetet a hősies kis Nemecsek
szemszögéből, aki csodálta a grund vezérét, Bokát.

De mi a helyzet azzal, aki nem akar örökösen behódolni
valakinek? Mi van azzal, aki vezetőbb, irányítóbb személyiség
ennél, és aki fel akarja küzdeni magát a ranglétra csúcsára?

Milyen az az ember? Céltudatos? Törtető? Áruló?

Gerébet eleinte átlagos szereplőnek hihetjük, egy a többi fiú
közül, viszont már egészen korán megjelenik a harcias, irányító
természete: egyszóval ösztönös vezető személyiség, amit nem
rejthet el. Már a mű legelején rettenetesen idegesíthette Boka

higgadtsága, komolysága, és kissé felsőbbrendűsége.

Mint, amikor az uzsorás törökmézeshez akarta vágni a kalapját, de a grund vezére lefogta őt,
és azt mondta, hogy „én szeretem, ha valaki bátor, de ennek semmi értelme nincs.”

Mintha neki kellene megfelelni, az ő kegyeit kellene keresni, hogy "a nagy Boka" mit szeret és mit nem.
Csakhogy a hangos szóra lehet hangosan reagálni, de ilyen intelligens leszidásra csak fejhajtás lehet a
válasz. És pont azért, mert Bokát a mű ilyen bölcsnek és érettnek állítja be, ezért Geréb mellette egy

értelmetlenül harciaskodó, csupán kakaskodó fiúnak tűnik. Felháborodik, felemeli a hangját, elsőként formál
véleményt és cselekszik. Nem fél kiadni a feladatot, és él a főhadnagyi rangjával. Amolyan véleményvezér-

féle, aki tökéletes lenne a mi századunkban valami marketingcég vezetésére.

Csakhogy nem fedezik fel a képességeit,  éppen ezért megmarad a
vezérigazgató reménykedő asszisztensének, aki ugrik a kérésére,

szíves-örömest fel írja a noteszkönyvbe, amit a kapitánya kér.
De ő is csak ember, egy ambiciózus fiú, aki t itokban csak a

lehetőséget lesi ,  hogy mikor kerülhet ő a vezérigazgató székébe. 
És, akár, ha csak egy szemernyi eshetőség is van, ő lép.

Miért legyen hűséges egy olyan rendszerhez, ahol sosem engedték
kibontakozni? Olyan nagy bűn, ha valaki nagyravágyó? Ha nem éri be

a pozíciójával, ha törtető, ha többet szeretne elérni az életben?

Hát, nem lehet mindenki Nemecsek. Nem lehet mindenki szorgos kis közlegény, aki
boldogan pattan minden kérésre, teljesít i  a parancsokat, és engedelmes kis

katonaként dolgozik mások keze alá. Akit állandóan lehet szidni,  aki mindig tűr, mert
remél. Akit,  ha előléptetést vár, le lehet rázni egy „várj csak májusig” dumával. Biztos

nálatok is van i lyen típusú ember a munkahelyeteken vagy az iskolában. Aki
megelégszik a jelenlegi helyzetével és nem panaszkodik, hanem minden erejét bevetve

próbál küzdeni.  Az is lehet, hogy te vállaltad ezt a szerepet a munkahelyeden.

De ott van a másik oldal.  Akit nem lehet lerázni egy egyszerű, semmitmondó „várj csak
májusig” ígérettel .  Jelzi ,  hogy neki problémája van a rendszerrel és szeretne feljebb

törni.  Türelmesen megvárja az előléptetés lehetőségét, de amikor nem kerül sor az
előrehaladására, gondolkodás nélkül továbblép. Törtető lenne? Másokon átgázoló?

Azért, mert a saját fejlődését szeretné biztosítani? És a saját elégedettségét növelni?



Miután a két fiú teljesen tiszta játszmában, titkos szavazásban ellenfelekké vált, a dolgok kissé
megváltoztak. Főként, mivel Geréb alulmaradt a küzdelemben. És, akárcsak, mikor a győztes kezet fog

a vesztessel, úgy sétált oda Boka a legyőzött társához. De ebben a kézfogásban az egyik fél mindig
keserűséggel gratulál a másiknak. Csalódottan. Megbántva. De Geréb jól leplezte ezeket az érzéseit.
 Mintha abban a pillanatban, amint kiderült, hogy tényleg nem lesz belőle vezető, máris elhatározta
volna magát a továbblépés mellett. De az is lehet, hogy a terve jóval korábbról való volt. És bár az

olvasók mindegyike szörnyű alaknak könyvelte el az árulót… nem álszentség ez kissé? Elvégre
mindannyian változtatunk, vagy próbálunk változtatni, ha egy szituáció kellemetlen számunkra, nem?

Ha a gyereket piszkálják az iskolában, nem marad ott, és adózik hűséggel a közösség felé, amely
kitaszítaná magából, nem igaz?

 

 Eljött a pillanat, az a bizonyos lehetőség, amikor Geréb feljebb
juthatott volna: az elnökválasztás. Tizennégy cédula gyűjt össze,

minden tagtól egy, rajta azzal a névvel, akit vezetőjüknek szeretnének.
 

Vajon Geréb reménykedett? Vagy az esélytelenek nyugalmával dobta be
a saját cetlijét a kalapba, tudva, hogy úgysem lehet belőle vezető ebben
a csapatban? És szerintetek kire szavazott? Önmagára?
De ha három cetli volt az ő nevével, az egyiket Boka írta udvariasságból,
a másikat pedig ő maga, akkor ki írhatta a harmadikat?
 

Geréb féltékeny volt Bokára, legalábbis a grund vezére
szerint.  De igazából Geréb soha nem akart olyan lenni,

mint ő. Egyszerűen csak a pozíciójára volt ir igy, a
hatalmára, és arra a kiteljesedésre, amire neki nem volt
lehetősége. És ezt kereste a vörösingeseknél.  Nem utálta

meg a grundos társait,  nem volt benne harag vagy
ellenszenv, amikor más opciót keresett.  Ő csak valaki

akart lenni,  és ez a cél lebegett a szeme előtt.
 

És hát, mint ahogyan a mi vi lágunkban is sokszor előfordul, ezért a
célért bármit képes volt megtenni.  Mint ahogyan nálunk karrierekért

áldoznak be családokat, házasságokat, szerelmeket, úgy adta fel
Geréb is a grundot és a barátait a céljáért.  Vezető akart lenni.
Véleményvezér. Valaki.  Egy olyan ember, aki labdába rúghat.

Akinek szava van.
Olyan nagy bűn ez?

 



 

A KÉRDÉS MÁR CSAK AZ, HOGY MENNYIRE ENGEDJÜK ŐT SZABADJÁRA.

EZT MÁR MINDENKINEK A SAJÁT LELKIISMERETÉRE BÍZOM.

 
Ítélkezzen Geréb felett,  úgy, ahogy akar, de ne felejtse el,

hogy ez a karakter egy olyan szereplő, aki még most is
mindennapjaink szerves részét képezi

Mindnyájunkban van egy Geréb, aki feljebb akar törni,
aki lehetőséget akar a kibontakozásra,

és aki nem fél ezért cselekedni.


