
A PÁL UTCAI FIÚK
A GRUND

A grund és a gőzfűrész

A grund... Ti szép, egészséges alföldi diákok, akiknek csak egyet kell lépnetek, 
hogy künn legyetek a végtelen rónán, a csodálatos nagy, kék bura alatt, 
melynek égbolt a neve, akiknek a szemetek hozzászokott a nagy 
távolságokhoz, a messzenézéshez, akik nem éltek magas házak közé ékelve, ti 
nem is tudjátok, mi a pesti gyereknek egy üres telek. A pesti gyereknek ez az 
alföldje, a rónája, a síksága. Ez jelenti számára a végtelenséget és a 
szabadságot. Egy darabka föld, melyet egyik oldalról düledező palánk határol, 
s melynek többi oldalain nagy házfalak merednek az ég felé. Most már a Pál 
utcai grundon is nagy, négyemeletes ház szomorkodik, tele lakóval, akik közül 
talán egy se tudja, hogy ez a darabka föld néhány szegény pesti kisdiáknak a 
fiatalságát jelentette.
A grund maga üres volt, mint ahogy ez üres telekhez illik is. A palánkja a Pál 
utca felől húzódott végig. Jobbról-balról két nagy ház határolja, s hátul... 
igen, hátul volt az, ami a grundot nagyszerűvé, érdekessé tette. Itt tudniillik 
egy másik nagy telek következett. Ezt a másik nagy telket egy gőzfűrészelő 
cég bérelte, s a telek telis-tele volt farakásokkal. Szabályos kockákba rakva 
állott itt az ölfa, s a hatalmas kockák közt kis utcák voltak. Valóságos 
labirintus. Ötven-hatvan kis szűk utca keresztezte egymást a néma, sötét 
farakások közt, s nem volt könnyű dolog ebben a labirintusban eligazodni. Aki 
mégis nagy nehezen keresztülvergődött rajta, az egy kis térre jutott, amelyen 
kis házikó állt. Ez a házikó volt a gőzfűrész. Furcsa, titokzatos, félelmes kis 
ház volt. Nyáron a vadszőlő véges-végig befutotta, s a zöld lomb közül 
pöfögött ki a karcsú kis fekete kémény, amely az óramű pontosságával, 
szabályos időközökben köpködte a tiszta fehér gőzt. Ilyenkor azt hitte volna 
az ember, ha messziről hallotta, hogy a farakások közt valahol egy 
gőzmozdony kínlódik, amely nem tud elindulni.
A házikó körül nagy, otromba fáskocsik állottak. Időről időre az egyik kocsi 
odaállott a ház eresze alá, s akkor recsegés-ropogás hallatszott. A házikó 
eresze alatt volt egy kis ablak, s az ablakból deszkavályú nyúlt ki. Mikor a 
kocsi odaállott a kis ablak alá, egyszerre csak potyogni kezdett a 
deszkavályúból az aprófa, s szinte csurgott a nagy kocsiba, olyan szaporán 
jött. És mikor a kocsi tele lett aprófával, a kocsis kiáltott egyet. Erre 
abbamaradt a kis kémény pöfögése, egyszeribe nagy csönd támadt a házikóban, 
a kocsis rászólt a lovakra, és a lovak elindultak a tele kocsival. Aztán másik 
kocsi állt az eresz alá, éhesen, üresen, s akkor megint pufogni kezdett a gőz 
a fekete vaskéményben, és megint potyogott az aprófa. És ez így ment évek 
óta. Ami fát a kis házban felaprózott a masina, ahelyett nagy szekerek újat 
hoztak a telekre. Így aztán sose fogyott el a farakás a nagy udvarról, és sose 
szűnt meg a gőzfűrész sivítása. Néhány csenevész eperfa állott a kis ház 
előtt, s az egyik eperfa tövében fakalyiba volt összetákolva. Ebben lakott a 
tót, aki éjszaka a fát őrizte, hogy el ne lopják, vagy föl ne gyújtsák.

Második fejezet

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

Jegyzeteljétek ki a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehet: Gondolattérkép, 
Táblázat, Rajz, stb.
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