
A PÁL UTCAI FIÚK
A GITTEGYLET

A Gittegylet

Síri csöndben szólalt meg Rácz tanár úr: 
-Azt hallottam, hogy ti valami Gittegyletet alapítottatok?
- Ki alapította? 
Nagy csönd. Egy félénk hang szólalt meg: 
- A Weisz. 
- 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? 
- 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. 

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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- Kolnay! Hol szedtétek ezt össze? Kolnay hadarva felelt, mint aki őszinte 
vallomással akar segíteni a helyzetén: 
- Az első darabot a Weisz hozta, és azért alapítottuk az egyletet. Őt az 
apja elvitte kocsin, és ő a kocsiablakból kaparta ki.  Aztán  betört az 
énekteremben az ablak,  és én néztem, ahogy az üveges bevágta az ablakot, 
és mikor 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. 
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. 

Negyedik fejezet

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