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Téma: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
8-9. fejezet - a tetőpont
Elérkeztünk a regény tetőpontjához, vagyis a háború napjához, ahol eldől majd, hogy melyik
csapaté lesz a grund. A fiúk nagyon készültek erre a napra, harci eszközöket, zászlót és haditervet
készítettek. Csak Nemecsek volt szomorú, ugyanis ő pont lebetegedett, és félt, hogy nem tudja a
csapatával védeni a területet. Aztán mégis csak történt valami….
VIII. rész
Gyönyörű nap volt a háború napja. Hatalmas volt a sietség az iskola után, és háromnegyed kettőkor
már mindenki a helyén volt. Boka elmondta, hogy kissé megváltoztatta a haditervet és egy sáncot
ásatott, ahol a legerősebbek megbújnak majd, és onnan támadnak az ellenségre. Fél háromkor
megérkezett az ellenség, és csak a csapat egyik része támadott az idősebb Pásztor vezetésével. Áts
Ferivel a vörösingesek másik felével a jelre várt, hogy majd akkor támadnak, ha Pásztorék már
győztek. Pásztorékat azonban legyőzték a Pál utcaiak és egyenként bezárták őket a tót kunyhójába.
Hiába várta Áts Feri a trombitajelet, az nem jött. Aztán azt hallották, hogy a Pál utcaiak éljeneztek.
Erre berontottak és bizony hiába voltak kevesebben, teljesen pihentek voltak a Pál utcaiak seregével
szemben. Nagyon erősen nyomultak előre és egyszer csak Áts Feri elkiáltotta magát, hogy
szabadítsák ki a kunyhóban levőket. Egyszerre azonban ott termett Nemecsek, aki a láztól
"megtáltosodva" a földre fektette az idegen vezért. A vörösingesek között hatalmas lett a zavar és
végérvényesen elvesztették a háborút. Az ellenség elment és csak Áts Feri álldogált ott és nézte,
amint mindenki körülvette Nemecseket, akit kineveztek kapitánynak. Amikor Áts elment, mindenki
tisztelgett neki. Aztán megjelent Nemecsek rémült édesanyja, aki már mindenütt kereste a beteg fiút,
aki csak úgy megszökött az ágyából. Az egész csapat hazáig kísérte őket. Végül csak Boka maradt a
ház előtt és keservesen sírt. Aztán megérkezett Nemecsek apja is és ő is csak sírt vele. Aztán Boka
egyedül maradt az utcán, de látta Áts Ferit, aki eljött, hogy Nemecsek állapota felől érdeklődjön.
IX. rész
Itt néhány bejegyzés következik a gittegylet jegyzőkönyvéből, ami tartalmazza, hogy Nemecsek Ernő
nem gyáva és nevét tévedésből írták kis betűvel, és hogy Boka János nevét a történelemkönyvbe be
kell írni Hunyadi neve mellé, mert legalább olyan jó vezér ő is. És a legyőzöttek nevei közé pedig az
Áts Feri nevét. Továbbá bejegyzések állnak a kiszáradt gitt miatt, amit Kolnay, az elnök nem rágott, és
ami miatt az elnöknek fegyelmit szavazott meg az egyesület, és ami nagyon nem tetszett az elnöknek
és azt mondta rá: "szemétség".

HF.: Készíts jegyzetet a TK.: 160.o. található A Pál utcai fiúk műfaja című tananyagból!

