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5. oszt. irodalom
Téma: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Az előkészítő rész (1-2.fejezet)
Ezt a világhíres regényt számtalan nyelvre lefordították, filmeket is készítettek
belőle. A történet hősei pesti gimnazisták, akiknek a legnagyobb kincs egy
kicsinyke szabad terület( a grund) a Pál utcában, ahol játszhatnak, s amit mindenáron
megvédenek, megtanulva közben, hogy mi is a barátság, a becsület, az
önfeláldozás és a hazaszeretet.
Szereplők:
A Pál utcai fiúk: Boka, Nemecsek, Geréb, Weisz, Kolnay, Barabás, Csele, Leszik,
Csónakos, Geréb, Richter,
A vörösingesek: Áts Feri, a két Pásztor..., Janó, a tót,
További szereplők: tanárok, szülők, cselédek, szomszédok, őrök, orvos, ügyvéd,
édességárus, diákok, járókelők...
Helyszín: Budapest 1889.
A füzetbe írjátok fel a dátumot, a témát és jegyzeteljétek le a fent leírtakat!
Mivel már csak a tavaszi szünet után „találkozunk” irodalom órán, ezért én azt
szeretném, ha elolvasnátok a regény 1-2. fejezetét
Addig is egy kis ízelítő a regényből, leírtam a rövid tartalmát segítségképpen.
1. rész
A regény elején rögtön megismerkedünk az osztályban a kémia órán a főbb szereplőkkel. A kísérlet
közben megszólalt az utcáról egy tekerős verkli, és minden figyelem odalett. Tavasz volt és a nap már
csalogatta ki a fiúkat a szabadba. Délután gyűlést szerveztek és elnökválasztást. Az iskola előtt
Csónakos megpróbált alkudni az olasz édességárussal, majd Nemecsek mesélte el, hogy a két Pásztor
elvette a játékgolyóit, amiből kettő üveg volt, és erre még Boka is felháborodott. Ha egy erősebb fiú
elveszi egy gyengébbnek a dolgait, azt einstand-nak nevezik "különleges pesti gyerekszóval."
Mindenki érezte, hogy ezt már nem lehet annyiban hagyni.
2. rész
Megismerjük a grundot, ami a legnagyobb boldogság a pesti fiúknak a nagy házak rengetegében, ahol
nem lehet sehol sem játszani. A grund egy üres telek volt, aminek egyik végében egy tót fát őrzött, és
ami a Pál utcai fiúk főhadiszállása és játszótere volt. A grundon voltak erődök, amiket Boka
parancsára, mert ő volt a kapitány, erősítgettek, de az erődöket Nemecsek és Csónakos építette. A
grundon mindenkinek megvolt a tisztsége, mint egy igazi hadseregben, azzal a különbséggel, hogy itt
mindenki tiszt volt, egyedül Nemecsek volt közlegény. Azon a napon, amikor az elnökválasztás volt,
először ért Nemecsek a grundra és meglátta Áts Ferit, aki elvitte a zászlót. A fiúk, amikor egyenként
megérkeztek, újra elnököt választottak, ezúttal is Bokát, bár volt 3 ellenszavazat, és elhatározták,
hogy meglátogatják az ellenfél, a vörösingesek főhadiszállását, a Füvészkertet.

