
A PÁL UTCAI FIÚK
A HADITERV

A haditerv

A Pál utcai fiúk ütközetre készültek a Vörösingesekkel a Grundért.
Boka, az elnök elmagyarázta a haditervet a fiúknak. 

Letette a grund tervrajzát egy kőre, s a fiúk köréje kuporodtak. 
- Ez itt a mi birodalmunknak a térképe. Az ellenség, a kémek jelentése 
szerint, egyszerre két oldalról fog támadni: a Pál utca felől és a Mária utca 
felől. 
Így folytatta:
Ezek a négyszögek, amelybe A, B, C és D van írva, jelentik a kapuk védelmére 
rendelt zászlóaljakat. Mindegyik zászlóaljban 3 ember lesz.
- A fekete pontok, melyek E betűkkel és számokkal vannak jelölve, az erődöket 
jelentik. Ezeket homokkal látjuk el, úgyhogy két-három ember elég minden 
erődre. Homokkal harcolni könnyű. Az erődök különben oly közel vannak 
egymáshoz, hogy ha az egyiket megtámadják, a másik erőd is bombázhatja a 
támadókat. Az 1., 2. és 3. számú erődök a Mária utcai rész felől védik a 
grundot, a 4., 5. és 6. számú erődök pedig az A ésB csapatokat támogatják 
homokbombákkal. 
- Most jön a tulajdonképpeni hadiparancs. – folytatta Boka -
AzA ésB csapatok (ők a Pál utcai hadsereg), mikor a vörösingesek közelednek, 
kinyitják a kaput.

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

Jegyzeteljétek ki a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehet: Gondolattérkép, 
Táblázat, Rajz, stb.
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- Kinyitjuk?
- Igen, kinyitjátok. Mi nem zárkózunk be, mert mi fölvesszük a harcot. Tehát 
kinyitják a kaput, és beeresztik a csapatot. Amint az utolsó emberük is 
bejött, megtámadják őket. Ugyanekkor a 4., 5. és 6. számú erődök megkezdik 
a bombázást. Ha lehet, kiveritek őket, ha nem lehet, legalább azt 
akadályozzátok meg, hogy a 3., 4., 5. és 6. számú erődök által alkotott 
vonalon keresztülhatoljanak, és a grundon maradjanak. A másik hadsereg, a 
Mária utcai hadsereg (a C ésD zászlóalj) a Mária utcába küld őrszemet. Mikor 
a vörösingesek másik csapata a Mária utca felől feltűnik, a zászlóaljak 
csatarendbe állnak. Mikor a nagykapun bejönnek a vörösingesek, akkor mind a 
két zászlóalj futást színlel. Ide nézzetek... a térképre... látjátok? 
A C zászlóalj beszalad a kocsiszínbe...
Az ujjával mutatta.
- Ide, ni. Értitek?
- Értjük.
- AD zászlóalj pedig beszalad a Janó kunyhójába. A vörösingesek erre 
megkerülik jobbról-balról a gőzfűrészt, és a gőzfűrész mögött szembe találják 
magukat az 1., 2. és 3. számú erőddel. Ezek rögtön bombázni kezdenek. 
Ugyanakkor a két zászlóalj előrohan, az egyik a kocsiszínből, a másik Janó 
kunyhójából, és hátba támadja az ellenséget. Ha bátran harcoltok, erre az 
ellenség kénytelen lesz megadni magát. Ha pedig nem adja meg magát, 
beszorítjátok őket a kunyhóba, és rájuk zárjátok az ajtót. Mikor ez 
megtörtént, a C aD zászlóalj azA ésB segítségére siet. Az 1. és 2. számú 
erődök legénysége pedig a 4. és 5. számú erődbe megy, és hevesebbé teszi a 
bombázást. Ekkor aztán az A, B, C ésD zászlóalj egy vonalba sorakozva támad, 
az erődök folytatják a bombázást, és kiszorítjuk őket a Pál utcai kapun! 
Megértettétek?
Óriási lelkesedés tört ki erre a kérdésre. Kendőket lobogtattak, és kalapokat 
dobáltak a magasba, éljeneztek.

Hatodik fejezet

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