
A PÁL UTCAI FIÚK
A GITTEGYLET

A Gittegylet

Síri csöndben szólalt meg Rácz tanár úr: 
- Itt arról van szó, hogy ti valami egyletet alakítottatok. Ezt megtudtam. 
Valami úgynevezett gittegyletről hallottam. Akitől ezt tudom, az átadta 
nekem az egylet tagjainak névsorát is. Az egylet tagjai ti vagytok. Igaz-e? 
Senki se felelt. Mind lehorgasztott fővel, némán állottak egymás mellett, 
annak jeléül, hogy a vád igaz volt. A tanár úr folytatta: 
- Menjünk szépen sorjában. Mindenekelőtt azt akarom tudni, hogy ki 
alapította az egyletet, mikor világosan megmondtam, hogy semmiféle egylet 
alapítását nem tűröm meg. Ki alapította? 
Nagy csönd. Egy félénk hang szólalt meg: 
- A Weisz. Rácz tanár úr szigorúan nézett Weiszre. 
- Weisz! Nem tudsz magadtól jelentkezni? Szerényen hangzott a felelet: 
- De igen, tudok. 
- Hát miért nem jelentkeztél? 
Erre megint nem felelt szegény Weisz. Rácz tanár úr rágyújtott egy 
szivarra, s a füstöt a levegőbe fújta. 
- Hát menjünk szép sorjában - mondta. - Először is mondd meg nekem, mi 
az a gitt? 
Felelet helyett Weisz kivett a zsebéből egy hatalmas gittet, és letette az 
asztalra. Egy ideig nézte, aztán olyan halkan, hogy alig lehetett hallani, 
kijelentette: 
- Ez a gitt. 
- És mi ez? - kérdezte a tanár. - Ez egy olyan pép, amivel az üvegesek az 
ablakot beragasztják a fába. Az üveges bekeni oda, és az ember a körmével 
kikaparja az ablakból. 
- És ezt te kapartad ki? 
- Nem, kérem. Ez az egyleti gitt. 
A tanár úr tágra nyitotta a szemét. 
- Mi az? - kérdezte. 
Weisz most már nekibátorodott egy kicsit. 
- Ezt a tagok gyűjtötték - mondta -, és a választmány rám bízta, hogy én 
őrizzem meg. Mert azelőtt Kolnay őrizte, mert ő volt a pénztárnok, de nála 
elszáradt, mert ő sohasem rágta. 
- Hát ezt rágni kell? 
- Igen, mert különben megkeményedik, és nem lehet nyomkodni. Én 
mindennap megrágtam. 
- Miért éppen te? 

Ez a történet első része.
Olvassátok el, aztán alkossátok újra!

Jegyzeteljétek ki a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehet:
Gondolattérkép
Táblázat
Rajz, stb.
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- Mert benne van az alapszabályokban, hogy az elnök köteles mindennap 
legalább egyszer megrágni az egyleti gittet, mert különben megkeményedik... 
Itt sírva fakadt Weisz. Pityeregve tette hozzá: 
- És most én vagyok az elnök... Komoly volt a hangulat. A tanár szigorúan 
kiáltott: 
- Hol szedtétek össze ezt a nagy darabot? Csönd lett. A tanár Kolnayra 
nézett. 
- Kolnay! Hol szedtétek ezt össze? Kolnay hadarva felelt, mint aki őszinte 
vallomással akar segíteni a helyzetén: 
- Ez van, kérem, tanár úr, már egy hónapja. Én egy hétig rágtam, de akkor 
kisebb volt. Az első darabot a Weisz hozta, és azért alapítottuk az 
egyletet. Őtet az apja elvitte kocsin, és ő a kocsiablakból kaparta ki. Egész 
véres lett a körme. Aztán akkor betört az énekteremben az ablak, és én 
eljöttem délután, és egész délután vártam, amíg az üveges jött, és öt 
órakor jött az üveges, és én megszólítottam, hogy adjon nekem egy kis 
gittet, de ő nem felelt, mert ő nem tudott felelni, mert neki tele volt a 
pofája gittel. 
A tanár úr szigorúan ráncolta össze a homlokát: 
- Micsoda szavak ezek? Pofája a lónak van! 
- Hát a szája volt tele. Ő is rágta. Aztán odamentem, és kértem, hogy 
hagyjon nézni, amíg ő az ablakot csinálja. És intett, hogy hagy. És én 
néztem, és ő bevágta az ablakot, és elment. És mikor ő elment, akkor én 
odamentem, és kikapartam a gittet az ablakból, és elvittem. De nem 
magamnak loptam, hanem az egyletnek... az ehegy... lehet... nehek... 
Ő is sírt. 
- Ne sírj - mondta Rácz tanár úr. 
Weisz a kabátja szélét tépdeste, és zavarában szükségesnek találta 
megjegyezni: 
- Mindjárt bőg... 
De Kolnay csak zokogott, szívet tépően zokogott. Weisz súgva szólt rá: 
- Ne bőgj! 
S azzal ő is bőgni kezdett. A nagy sírás meghatotta Rácz tanár urat. 
Nagyokat szippantott a szivarjából. S ekkor előlépett a sorból Csele, az 
elegáns Csele, büszkén kiállott a tanár elé, s elhatározta, hogy most ő is 
római jellem lesz, mint a minap a grundon Boka. Határozott hangon mondta: 
- Kérem, tanár úr, én is hoztam az egyletnek gittet. 
Büszkén nézett a tanár szemébe. Rácz tanár úr megkérdezte: 
- Honnan? 
- Odahaza - szólt Csele - összetörtem a madárfürdőkádat, és a mamám 
becsináltatta, és én rögtön kiszedtem a gittet. A víz mind kifolyt a 
szőnyegre, mikor a Mandi fürdött. Minek is kell fürödni egy ilyen madárnak? 
A verebek nem fürödnek soha, mégse piszkosak. 

Ez a történet első része.
Olvassátok el, aztán alkossátok újra!
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Rácz tanár úr előrehajolt a széken. Fenyegetőleg mondá: 
- Jó kedved van, Csele, majd segítek én mindjárt a bajodon! Folytasd, 
Kolnay! 
Kolnay szipogott és szepegett. Az orrát törülte. 
- Mit folytassak? 
- Honnan szedtétek a többit? 
- Hát most mondta a Csele... És az egylet nekem adott egyszer hatvan 
krajcárt, hogy én is szerezzek. Ez már nem tetszett Rácz tanár úrnak. 
- Hát pénzért is vettetek? 
- Nem - mondta Kolnay. 
- Hanem az én papám orvos, és délelőtt komfortáblin jár a betegekhez, és 
egyszer elvitt, és a kocsiablakból kiszedtem a gittet, és az nagyon jó puha 
gitt volt, és akkor az egylet adott hat hatost, hogy magam üljek be abba a 
kocsiba, és én délután beleültem, és kimentem vele a Tisztviselőtelepig, és 
kiszedtem belőle a gittet, mind a négy ablakból, és akkor gyalog jöttem 
haza a telepről. 
A tanár emlékezett rá: 
- Ez akkor volt, amikor találkoztam veled a Ludovikánál? 
- Igen. 
- És megszólítottalak... Te meg nem feleltél. 
Kolnay lehajtotta a fejét, és szomorúan szólt: 
- Mert tele volt a pofám gittel. 
És újra eltörött a mécses, Kolnay újra sírni kezdett. Weisz megint izgatott 
lett, megint tépdesni kezdte a kabátja szélét, megint azt mondta 
zavarában, hogy: 
- Mindjárt bőg... 
És ő maga is megint rákezdte. A tanár úr felállott, s föl-alá kezdett 
sétálni a szobában. A fejét csóválta. 
- Szép kis egylet.

Negyedik fejezet

Ez a történet első része.
Olvassátok el, aztán alkossátok újra!
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