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5. oszt. irodalom
Téma: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
6-7. rész – a kibontakozás
Remélem figyelmesen elolvastad az 1-5 rész tartalmát. Eddig tartott az előkészületi rész.
Megismerhettük a szereplőket, a két csapatot, akik a grundért álltak harcban egymással. Már az
elején kiderült, hogy ki az áruló, ki a becsületes, bátor hős.
Most kezdődik a valódi eseménysor, amikor is a két csapat ( a Pál utcaiak és a Vörösingesek)
összecsap.
VI. rész
Boka kiáltványt függesztett ki a grundra a közelgő háborúról, és a fiúk lelkesedve várták a
parancsnokot. Boka mindent elmondott, mindenki felesküdött a csapatra. Boka elmondta a
haditervet és elmondta, hogy Nemecsek lett a hadsegédje. Ez ellen a gittegylet tiltakozott, de Bokát
nem érdekelte az egylet. A kis Nemecsek azonban - aki már nagyon beteg volt és minduntalan
köhögésrohamok törtek rá - nem akarta, hogy Boka is megvesse, hát elmondta, hogy miért is tartják
őt gyávának. Boka megígérte, hogy a háború után tisztázza Nemecseket. Bár Nemecsek szomorú volt,
hogy az ő becsületének ügyét elnapolták, engedelmesen teljesítette Boka utasításait. Megérkezett
Geréb és könyörgött Bokának, hogy fogadják vissza, de Boka nem engedte vissza a fiút, aki sírva
elment.
Miután egész délután gyakorlatoztak, kimondták, hogy aki a másnapi háborúból hiányzik, az
szószegő. A gyakorlat után a gittegylet sürgős közgyűlést hívott össze, mert az elnök elfelejtette rágni
a gittet, ami kiszáradt. Ezt akarták kitárgyalni, de megérkezett Geréb apja, aki tudni akarta, hogy a fia
valóban áruló-e vagy sem. A kis Nemecsek, aki a láztól már nem is volt magánál, azt mondta, hogy
Geréb nem áruló. Geréb apja boldogan tért haza, Boka pedig hazakísérte Nemecseket, aki már alig
állt a lábán, és hallucinált a láztól.
VII. rész
Másnap latin órán Rácz tanár úr is észrevette, hogy a fiúk majd kibújnak a bőrükből. Az egész iskola
lázban égett, sokan részt akartak venni a csatában, jelentkeztek, harcolni, kémkedni vagy csak
nézőnek, de Boka nem engedett maguk közé idegent. Mentek a grundra gyakorlatozni. Geréb levelet
küldött a cselédjükkel, hogy kihallgatta a Füvészkertben a vörösingeseket és megtudta, hogy azok
csak másnap támadnak, és elküldte Nemcseknek az új könyvét, amit apjától kapott, mert kiderült
róla, hogy mégsem áruló. Kérte, hogy fogadják vissza és bocsássanak meg neki. Boka visszafogadta
Gerébet, és beállt mindenki a helyére. Követek érkeztek a vörösingesektől, akik elhozták a
hadüzenetet, megállapodtak a harc szabályiban és megkérdezték a bátor Nemecsek címét. Meg is
látogatták a kis Nemecseket, aki lázasan feküdt otthon és nagyon elszomorodott, amikor megtudta,
hogy már másnap lesz a háború, és akkor ő kimarad abból.
HF.: Az eddigi események alapján milyennek ismerted meg, milyennek képzeled el Nemecseket? Írj
róla 4-5 mondatnyi jellemzést! Nyugodtan nézz utána az interneten, ha még nem sikerült teljesen
megismerned a kis hős jellemét!

