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Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
Feladatlap 

 

Neved: …………………………………. 

 

Iskolád, osztályod: ………………………………….. 

 

 

I.  
A keresztrejtvény megfejtéséből kiderül, hogy kinek a kérésére  íródott A Pál utcai fiúk című 

regény? (Figyelj a könyvtári ábécére!) 
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1. A Pál utcaiak játszóhelye   2. Korabeli nyelvi tantárgy   3. Egyik szereplő vezetékneve. (Neki 

adta az író a keresztnevét.)   4. A regényben Weisz által alapított társaság neve. Közgyűlése 

árulónak nyilvánította Nemecseket.   5. Ebben a hónapban indul a regény.   6. Egészítsd ki az 

újság nevét, mely 1906-ban folytatásokban közölte a regényt: …Lapja   7. Molnár Ferenc életéről 

unokája, … Mátyás írt életrajzi regényt, Színház az egész világ címen. Írd a rejtvénybe a 

családnevét!   8. A vörösingesek játszóhelye   9. Festő, rajzoló családneve, aki Molnár Ferenc 

osztálytársa volt, és róla mintázta Nemecsek alakját az író. 
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II.  

Totó — Karikázd be a jó válasz jelét! 

1.  A történet egy meleg nyári napon kezdődik, egy 

tanteremben, ahol épp  ….. óra van. 

  1   latin    2   irodalom            x   természetrajz 

 

2. A Pál utcaiak játszóhelyén szigorú törvények uralkodtak, melyik volt a legfontosabb? 

      1    Aki belép a grund kapuján, az tartozik maga után gondosan bereteszelni az ajtót 

      2    Nemecseknek mindig haptákba kell magát vágnia és némán szalutálni 

      x    A kapitányok, főhadnagyok, hadnagyok minden találkozáskor szalutálnak  egymásnak 

 

3.  Mi volt az akadálya Nemecsek tiszti kinevezésének? 

      1    Ha őt is előléptetnék, nem lenne egyetlen közlegény sem, akinek  parancsolhatnak                    

      2    Nem volt még elég bátor. 

      x    Egy tiszt nem lehet pityergős. 

 

4. Nemecsek szem- és fültanúja lesz Geréb és Janó beszélgetésének. 

 Mit tud meg ebből a beszélgetésből? 

       1    van még egy áruló a Pál utcaiak között     

       2    Geréb pénz és szivart ígér, ha a tót elkergeti a fiúkat a Grundról 

       x    Geréb lett a vörösingesek új vezére 

 

5. Nemecsek haladéktalanul értesíteni akarja Bokát, Janó és Geréb beszélgetéséről,  

ezért magyarázat nélkül otthagyja az ülésező gittegyletet, mire ők… 

       1    gyávának és árulónak mondják Nemecseket, a nevét kisbetűvel írják a  jegyzőkönyvbe          

       2    örök haragot esküsznek ellen 

       x    elhatározzák, hogy többé nem engedik be a Grundra játszani 

 

6. Miért gerjed haragra Áts Feri, mikor meghallja, hogy Geréb megvesztegetéssel akarja 

megszerezni a Grundot? 

       1    dühös, mert Geréb nem kérte ki véleményét, mielőtt cselekedett 

       2    nem akarja, hogy egy áruló segítsen a vörösingeseknek 

       x    alattomos dolognak tartja a megvesztegetést 

 

7.   A vörösingesek fölfedezik a betolakodókat, akik lélekszakadva menekülnek. 

 Hol tudnak elbújni? 

1   a magas fűben          2  a faházban  x   a Füvészkert üvegházában  

 

8. Mit tesznek Nemecsekkel a vörösingesek, mikor kiderül, hogy kihallgatta a beszélgetésüket és 

visszavette a Pál utcaiak zászlaját? 

1    megfürösztik a tóban 2  befogadják maguk közé   x  bezárják a fegyvertárba 

 

9. A Pál utcaiak haditervet készítenek. Boka kiosztja a szerepeket. Kit választ maga mellé 

hadsegédnek? 

      1   Nemecseket              2   Richtert               x   Cselét 
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10.  Mit cselekszik Geréb, mikor látja, hogy többé nincs 

helye a vörösingesek közt? 

        1   visszamegy a Pál utcaiakhoz, és kéri Bokától, hogy 

vegye vissza a csapatba 

        2   új csapatot keres, ahol szívesen látják 

        x   személyesen beszél  Áts Ferivel és könyörög, hogy maradhasson 

 

11.  Miért megy Geréb apja a Grundra? 

        1   szeretné megkérni a fiúkat, hogy vegyék vissza a fiát a csapatba 

        2   móresre akarja tanítani a Pál utcai fiúkat 

        x   tudni akarja, hogy a fia áruló-e 

 

12.   Nemecsek lázasan botorkál Boka mellett hazafelé. Miközben az ő közlegényszívének 

minden fájdalmával egyre csak ezt motyogja: 

        1  árulónak tartanak   2   kisbetűvel írták a nevemet  x   örökre közlegény maradok 

 

13.  Mi a célja a füvészkertieknek Nemecsek felkeresésével? 

          1    átadják neki Áts Feri üdvözletét 

          2    kérik, ha meggyógyul, legyen a csapatuk tiszteletbeli tagja 

          x    visszaadják neki az üveggolyókat, melyeket erőszakkal vettek el tőle 

 

14.  Kinek a váratlan megjelenése akadályozza meg a vörösingeseket abban, hogy megnyerjék a 

csatát? 

           1     Geréb              2    Boka  x       Nemecsek               

 

15.  Hogy került a beteg Nemecsek a csatatérre? 

          1   addig könyörgött az édesapjának, még az kivitte oda 

          2   elszökött otthonról 

          x   sokat javult az állapota, ezért az édesanyja engedte, hogy odamenjen 

 

16.   Hogyan jutalmazta meg Boka Nemecseket hősies viselkedéséért? 

1  főhadnagyi rangot kapott     2    tábori rangot kapott     x    kinevezi kapitánnyá 

 

17.   Mi a foglalkozása Nemecsek Ernő édesapjának? 

            1  suszter          2  szabó            x  ács 

 

18.  Mit tartalmazott a gittegylet díszokirata? 

1  bocsánatkérést      2  előléptetést x  kitüntetést 

 

19.   Jóvá tudják-e tenni a gittegylet tagjai a Nemecsek ellen elkövetett hibát? 

          1   igen és boldoggá  teszik a kis haldoklót 

          2   csak részben, mert Nemecsek nem érti, mit mondanak neki 

          x   nem, sajnos későn érkeznek Nemecsekékhez 

 

 20.    Milyen szomorú tényt közöl Bokával Janó, a tót? 

          1   a  grund ezentúl a vörösingesek törzshelye lesz 

          2   a grundot beépítik 

          x   ezentúl tilos lesz a grundon játszani 
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III. 

Ki mondta? — Írd a gondolat mellé a szereplő nevét! 

 
   1.  „A múziumban tegnap megint einstandot csináltak!”   ……….....……………. 

 

2. „Áts Feri itt volt!... a zászlót is elvitte!”     ……………………….. 

 

3. „Mielőtt támadnának, be fogjuk bizonyítani, hogy mi is vagyunk olyan bátrak, mint ők...  

Be fogunk hatolni az ő szigetjükre, és odaszegezzük a fára ezt a papirost.”          ………………... 

 

4.  „Annak rendje és módja szerint háborút fogunk viselni. Ha nem tudják megvédeni,  

elfoglaljuk és kitűzzük a vörös zászlónkat.”      ………………. 

 

5. „Azért tesszük, hogy legyen hol labdáznunk ... az Esterházy utcában mindig veszekedni kell a 

helyért... Nekünk labdaterület kell és punktum!”     ……………….. 

 

6. „Vegye be a jegyzőkönyvbe, hogy Nemecsek Ernőt a közgyűlés árulónak nyilvánítja, és írja a 

nevét kisbetűvel.”         ……………….. 

 

7. „Visszahoztuk a zászlót, amit elvettetek tőlünk… 

Hozzátok magatokkal holnap a csatába, és ha el tudjuk venni tőletek, akkor elvesszük”     ……… 

 

8.  „Győztünk .. és az neked köszönhetjük. Ha te hirtelen meg nem jelensz köztünk,  

és nem leped meg Áts Ferit...nem tudom, mi történik.”         ……………. 

 

 

 

IV. 
A Pál utcai fiúk című regény egyik konfliktusát szoborcsoport is ábrázolja Budapesten. 

Válaszolj az internet segítségével! 

 

- Ki a szoborcsoport alkotója? …………………………………………………………………….. 

- Mi a szoborcsoport címe?  ………………………………………………………………………. 

- Mi a cím jelentése? ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

- Mikor állították föl a szoborcsoportot? …………………………………………………………. 

 


