
KVÍZ 
 

1. Milyen titkot rejtett a piros esernyő? 
a. gyémánot 
b. aranyat 
c. semmit 
d. egy bankszámla adatait 

2. Ki a regény férfi főszereplője? 
a. Wibra György 
b. Szent Péter 
c. Gregorics Pál 
d. Müncz János 

3. Ki a regény női főszereplője? 
a. Wibra Anna 
b. Bélyi Veronka 
c. Madame Kriszbay 
d. Müncz Rózália 

4. Hol játszódik a regény fő cselekményszála? 
a. Pesten 
b. Budán 
c. Bécsben 
d. Glogován 

5. Kinek vagy minek a révén ismrekedett meg Veronka és Gyuri? 
a. lovak révén 
b. fülbevaló révén 
c. Münczné által 
d. Szent Péter által 

6. Mi volt Wibra György foglalkozása? 
a. orvos 
b. tanár 
c. katonatiszt 
d. ügyvéd 

7. Ki volt Gregorics Pál? 
a. gazdag besztercebányai polgár 
b. glogovai bíró 
c. besztercebányai közjegyző 
d. glogovai pap 

8. Mikor játszódik a regény? 
a. 19. század eleje 
b. 17. század 
c. 18. század 
d. 19. század második fele 

9. Ki volt Adameczné? 
a. Wibra György anyja 
b. a glogovai plébános anyja 
c. a glogovai plébános házvezetőnője 
d. titkárnő 

10. Mi volt a glogovai temetések különlegessége? 
a. piros esernyőt tettek a koporsóra 
b. pirosak voltak a fejfák 
c. piros esernyőt tartottak a pap feje fölé 
d. nem harangoztak 



ÖSSZEFOGLALÓ GYAKORLATOK 
1. Állítsd helyes sorrendbe számozással a cselekmény elemeit, majd mindegyik 

utalást fejtsd ki egy-egy mondatban! 
Gyuri megkeresi az ernyőt, de már későn 
az esernyőt ereklyeként tisztelik 
Gregorics az esernyőbe rejti a vagyonát 
Gregoricsot senki sem szereti 
Gyuri rájön, hogy az igazi kincs Veronka 
Gregorics ki akarja semmizni a rokonait 
kidobják az esernyő régi nyelét 
az esernyő vándorútra indul 
 
2. A cselekmény három fő helyszínen játszódik. Milyen a táj, milyen emberek lakják? 

Kiket ismerünk meg ott? 
 Milyen vidék? Milyen emberek 

lakják? 
Mely szereplők 
jelennek meg? 

 Sovány, kietlen, kopár 
vidék 

 Adameczné, Szlávik 
Péter 

Besztercebánya  pletykálkodó, rideg, 
gyűlölködő 

 
 

Bábaszék Kolibri városka  
 

Mravucsán és felesége 

 
 
3. Mi teszi keretes szerkezetűvé a regényt? Melyik fejezetcím szerepel kétszer? Mi az 

ismétlés értelme? 
 
 
4. Fogalmazd meg néhány mondatban a regény erkölcsi tanulságát! 
 
1. Jellemezd Gregoricsot és a rokonait! Mi a közös tulajdonságuk, és mi a különbség 
köztük? 
a) csak Gregoricsra jellemző: 
 
b) ezzel szemben a rokonaira jellemző: 
 
 
c) Gregoricsra és a rokonaira egyaránt jellemző: 
 
5. Jellemezd Gyurit és Veronkát! Mi a közös tulajdonságuk, és mi a különbség köztük? 
a) csak Gyurira jellemző: 
 
b) csak Veronkára jellemző: 
 
c) mindkettejükre jellemző: 
 
6. Válaszd ki a számodra legrokonszenvesebb szereplőt! Készíts vele képzeletbeli 
telefoninterjút! Mit kérdeznél tőle, s ő vajon hogyan válaszolna a kérdéseidre? 
 
 
 



7. Keress olyan fejezeteket, ahol egy új cselekményszál kezdődik! Keress olyat is, ahol 
több cselekményszál egybefonódik! 

 
 
 
8. Idézz föl motivált és véletlen fordulatokat a cselekményből! 
 
 
 
 
9. Mi jut eszedbe a babonáról? Milyen szerepe van a babonának a regényben? Idézz föl 
az életedből egy olyan epizódot, amikor igaznak bizonylutak a „babonák”! 
 
 
 
10.  Az esernyő mint motívum (cím – legenda – jellemek) 
 
 
 
 
11. Történetpiramis 
 


