
7. o. KÖTELEZŐ OLVASMÁNY 
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

(Regényismereti kérdések) 

 

(Év elején a mű közös megbeszélése előtt ezekből a kérdésekből írtok majd regényismereti dolgozatot, 

tehát tudnotok kell rájuk válaszolni. 10-15 kérdést fogtok kapni az összesből.) 

 

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 

1. Milyen helyszíneken játszódik a mű cselekménye /részenként/? 

2. Fontosabb szereplők. Ki volt Bélyi János, Bélyi Veronka, Gregorics Pál, Wibra György, Müncz Jónás? 

3. Szómagyarázat: Mit jelentenek a következő szavak? anekdota, legenda, parókia, káplán,zsidó, különc, 

hagyaték, gyám, prókátor, licitálni, bricska, intelligencia, üszög 

4. Az időrendnek megfelelően hogyan követnék egymást a regény részei? (Mi volt legkorábban, azután, stb. …?) 

5. Pár mondatban foglald össze a csodás esernyő történetét! (honnan hova, kihez került?) 

6. Hogyan változtak Wibra Gyuri érzései Veronka iránt a mű során? 

7. Sorolj fel néhány jelenetet, melyekben a véletlennek szerepe volt? 

8. Melyik jelenet, esemény volt tréfás, megmosolyognivaló? 

9. Melyik jelenet számodra a legemlékezetesebb, miért? Ki a kedvenc szereplőd, miért? 

10. Mi a történet tanulsága, üzenete számodra? (Több is lehet!) 

 

 

ELSŐ RÉSZ: A LEGENDA 

11. Milyennek írja le az író Glogovát a regény elején? (fekvése, földje, népe, stb.) 

12. Ki az új pap Glogován, és milyen helyzet fogadja? 

13. Milyen csoda történik a kétéves kis Veronkával a mű elején?  

14. Hogyan születik meg az ernyő legendája? Mitől válik csodássá? 

15. Milyen hatással van Glogovára a csodás ernyő? Hogyan változnak a dolgok a faluban? 

 

 

MÁSODIK RÉSZ: A GREGORICSOK 

16. Miért tapintatlan Gregorics Pál? (születése, örökség)  

17. Gregorics Pál bármit is tett, semmi sem volt jó. Milyen vádakat hoznak föl ellene?  

18. Mire használja az esernyőjét a szabadságharc idején? 

19. Miért és hogyan titkolja Gregorics Pál, hogy Wibra Gyuri az ő törvénytelen fia? 

20. Mit tudsz Gregorics Pál haláláról és hagyatékáról? Hogyan viselkednek a kapzsi Gregoricsok? 

 

 

HARMADIK RÉSZ: A NYOMOK 

21. Mi lett Wibra Gyuriból? Mi mindent tud meg legendás öröksége után nyomozva? 

22. Mi volt a „fehér zsidó” igazi neve? Miért fontos szereplő ő?  

23. Mit tud meg Gyuri Müncz Mórictól? 

24. Mi a szerepe az elveszett arany fülbevalónak? 

25.Hogyan kerülnek egy kocsira Gyuri és Veronka? Mi történt Veronkáék kocsijával? 

  

 

NEGYEDIK RÉSZ: A BÁBASZÉKI INTELLIGENCIA 

26. Vacsora Mravucsánéknál. Ki Mravucsán? Hogyan kapcsolódik a történethez a vacsora? 

27. Milyen két fontos ismeretről szerez tudomást a vacsorán az öröksége után nyomozó Gyuri? 

28. Milyen két érzelem között ingadozik Gyuri figyelme az éjszaka folyamán? 

29. Ki szól Gyurihoz álmában? Milyen tanácsot ad neki? 

30. Szereti-e Gyuri ekkor Veronkát? Igazold viselkedése alapján? 

 



ÖTÖDIK RÉSZ: A HARMADIK ÖRDÖG 

31. Glogova felé menet miért szeretné Gyuri, ha zsiványok támadnák meg őket? 

32. Meséld el Czobor Mária rózsájának legendáját! Miért haragszik meg Veronka Gyurira? 

33. Milyen szerencsétlenség éri őket, s miért rendkívül kedvező fordulat ez Gyurinak? 

34. Milyen fontos beszélgetést hallgat ki Veronka, és mi lesz a következménye? 

35. Mi köze a címbéli „három üszögnek” az esernyőhöz? 

36. A hatalmas örökség, a vagyon elveszett, de Gyuri sokkal nagyobb kincsre lelt a mű végén. 

      Hogyan fejeződik be a regény? 

 

KÖTELEZŐ FELADAT: a fenti kérdések igényes kidolgozása (A/4-es külön füzetben)  

   Rajzokkal lehet díszíteni, de nem kötelező. 

 

SZORGALMI FELADATOK ÖTÖSÉRT  

 

1. 3-4 db A/4 –es igényes illusztráció készítése a műről bármilyen technikával  

 (grafika, festmény, stb. Ne füzetbe, hanem külön lapokra!) 

2. könyvajánló fogalmazás írása  A/4-es oldalnyi terjedelemben 

 

 

Élményekkel teli olvasást és jó munkát kívánok Nektek! 

 

   Nóra néni 

 

 

Ajánlott olvasmányok:  
1. Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák 

2. Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös 

3. Móra Ferenc: Rab ember fiai 

4. Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

5. Bárány Tamás: Rákóczi zászlai 

6. Charles Dickens: Karácsonyi ének 

7. Gerald Durrell: Családom és egyéb állatfajták 

8. E. Charles Vivian: Robin Hood 

9. Michael Ende: A Végtelen Történet 

10. Jókai Mór: Az aranyember 

11. Jules Verne: A rejtelmes sziget 

12. Jules Verne: Kétévi vakáció 

 

A velem történő megbeszélés és egyeztetés után más olvasmányt is lehet választani. 


